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Plats och tid Alvesta Folkets hus, Allbogatan 17, festsalen. 
5 april, klockan 13.15 – 15.00 

Paragrafer §§ 1-6  

Ledamöter Lars-Olof Petersson (S), ordf., omsorgsnämnden 
Mikael Lindberg (C), omsorgsnämnden 
Per Ribacke (S), kommunstyrelsen 
Gunnel Nordahl (S), nämnden för arbete och lärande 
Erik Olofsson (S), kultur- och fritidsnämnden 
Anna-Britta Holmgren, Moheda PRO 
Tommy Mases, SPF Seniorerna Skatelöv 
Jan-Olof Ekman, SPF Seniorerna Västra Torsås 
Lars Ingvar Berg, SPF Seniorerna Moheda 
 

Närvarande ersättare Christer Brincner (KD), omsorgsnämnden 
Tonny N. Gyllenhammar, Moheda PRO 
 

 

Övriga närvarande Anna Brinkenstam, kontaktcenterchef 
Maria Jungh, kommunvägledare 
Peggy Hall, förvaltningssekreterare 

Utses att justera Jan-Olof Ekman, SPF Seniorerna Västra Torsås 
  

Underskrifter 

 Sekreterare 

 
  

 Peggy Hall  

 Ordförande 
  

 Lars-Olof Petersson (S)  

 Justerare 
  

 Jan-Olof Ekman, SPF Seniorerna Västra Torsås  
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§ 1 

Val av justerare 

Jan-Olof Ekman, Västra Torsås SPF, utsågs att justera dagens protokoll. 

§ 2 

Föregående protokoll 

Inget särskilt fanns att ta upp från föregående protokoll. 

§ 3 

Information om Kontaktcenter 

Anna Brinkenstam och Maria Jungh informerade om Alvesta kommuns nystartade 
Kontaktcenter. Kontaktcentret är koncernövergripande och hanterar frågor som rör 
hela kommunen, det vill säga både förvaltningarna och bolagen. Syftet med 
Kontaktcenter är framför allt att kommuninvånaren ska ha en väg in till kommunen 
och att man ska kunna få hjälp med enklare frågor redan vid första kontakten. 
Skillnaden gentemot nuvarande växel är alltså att Kontaktcenter inte endast ska 
koppla samtal utan ska också kunna hjälpa till med enklare ärenden. Tanken är en 
ökad tillgänglighet för kommuninvånarna.  

Kontaktcenter har redan startat med att besvara frågor gällande de kommunala 
bolagen. Från 20 april kommer Kontaktcenter också att ta hand om förvaltningarnas 
samtal. 

Kontaktcenter kommer att ha en besöksyta dit kommuninvånarna kan komma för 
att få hjälp med enklare ärenden, få svar på frågor, hämta information med mera. I 
dagsläget är det inte klart var denna besöksyta kommer att vara. Tanken är att 
samordna Kontaktcenter med turistinformation. 

§ 4 

Information från nämnderna 

Information från Kommunstyrelsen 

Per Ribacke (S), kommunalråd, informerade om följande: 

Det pågår arbete med en ny översiktsplan i kommunen vilket är ett stort arbete där 
man tittar på mark- och vattenanvändning ur ett tioårsperspektiv framåt. Den 
senaste översiktsplanen togs fram 2008 och den är i stort sett genomförd. Arbetet 
med den nya planen kommer att pågå under ca två års tid då det är många 
remissinstanser som ska hinna yttra sig 

Det kommer att byggas en ny förskola i Moheda, vid Vegbyhallen. Första spadtaget 
tas i maj. 
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Det finns planer på en ny sporthall i Alvesta, förslaget är att bygga ihop med 
befintlig sporthall. 

Håller på och arbetar med ett trygghetsboende i Moheda som är tänkt att placeras 
bredvid Furuliden, på andra sidan vägen. Tonny N Gyllenhammar, Moheda PRO, 
undrar över möjligheten att ta sig från trygghetsboendet med anledning av den 
trafikerade vägen? Per svarar att man så här långt i projektet inte har diskuterat 
exempelvis en hastighetssänkning men att han tar med sig frågan kring vägen och 
eventuella åtgärder. 

Fortsatt planering är att bygga trygghetsboende i Grimslöv, det kommer då att bli 
bakom ICA. Nästa trygghetsboende är tänkt att byggas i Lönashult men där finns 
ingen tomt klar ännu. 

Riksbyggen kommer att bygga 40 lägenheter på Tingsbacken i Alvesta. 294 personer 
har hittills anmält intresse för dessa. 

Kommunen är överens med regionen gällande lokalbuss. Beslut kring det är tänkt 
att fattas av Kommunstyrelsen i juni. Tanken är lokaltrafik som går som en åtta i 
Alvesta tätort, halvtimmestrafik är planen. Juni 2023 är i nuläget bedömd start. 

Mikael Lindberg (C) undrar hur det ser ut med uthyrningen av lägenheter i 
kommunen? 145 bostäder byggdes under förra året och för tillfället är det inte så 
många lediga lägenheter delvis på grund av att Migrationsverket hyrt en del med 
anledning av kriget i Ukraina. Det finns dock lägenheter att hyra. 

Det finns en beredskap i kommunen för att ta emot flyktingar från Ukraina. 
Samtidigt är det svårt för kommunen att planera för en situation som man inte vet 
omfattningen av ännu. Hittills är det 35 personer som är registrerade i kommunen 
under massflyktsdirektivet men det finns sannolikt ett stort mörkertal med 
anledning av att man får vistas tre månader utan visum i Sverige. Det finns en 
mötesplats vissa dagar i kommunhuset dit personer kan komma och fråga vad som 
gäller i kommunen. Ukrainska flyktningar under massflyktsdirektivet har inte rätt till 
kurser i svenska för invandrare (SFI). Man håller på och ser över i kommunen hur 
det skulle kunna lösas. 

Gunnel Nordahl (S) undrar hur det ser ut med verksamhetsmarken i Alvesta? På 
Orrakullen håller Vida på och bygger för tillfället. Finns även butiker som kommer 
att bygga på Spåningslanda-området. 

Kultur- och fritidsnämnden 

Erik Olofsson (S) informerar om att det är en privat firma som bedriver bowlingen i 
sporthallen nu och att det enligt vad han har hört ska fungera bra. 

Vidare har Erik lyft frågan kring bidrag för mötesverksamhet för 
pensionärsföreningarna men kommer att driva på den mer.  

Det är problem med leveransen av bokbussen just nu. 

Omsorgsnämnden 

Lars-Olof Petersson (S) informerade om pågående utbildningar på Allbo lärcenter 
för vårdbiträden som studerar på deltid för att bli undersköterskor. En av de stora 
utmaningarna för omsorgsnämnden framöver är personalbemanningen. 
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Lars-Olof informerade vidare om att det finns en plan för renovering av särskilda 
boendet Furuliden i Moheda. Bland annat behöver brandskyddet uppgraderas 
genom installation av sprinklers, ytskikten behöver göras vid och köket behöver 
renoveras. Det ska även bli lokaler för hemtjänsten på Furuliden eftersom de för 
tillfället utgår från en annan lokal i Moheda. Tanken är att renoveringen ska 
påbörjas i början av 2023, då genomförs arbete i C-huset i en första etapp. På grund 
av arbetets omfattning kommer de boende behöva flytta ut under tiden som 
renoveringen pågår. 

Mötesplatserna på de särskilda boendena har öppnat från den 21 mars. 
Föranmälan krävs till aktiviteterna på grund av att deltagarantalet är begränsat. 

För närvarande har omsorgsnämnden 12 personer i kö till särskilt boende. Ingen av 
dem har väntat längre än tre månader på ett erbjudande om bostad. Frågan ställs 
hur många som får avslag på ansökan om särskilt boende? Ordförande svarar att vi 
tar fram statistik på det till nästa möte. 

Lars Ingvar Berg, SPF Moheda, undrar över hur man arbetar med de som har 
hörselnedsättning då en person på ett särskilt boende hade haft hörselapparat på i 
två veckor. Lars-Olof informerar om att omsorgsnämnden gett ett uppdrag till 
förvaltningen att se över hur man arbetar med hörselfrågor och att man kommer 
bjuda in HRF för att diskutera hur man ska arbeta vidare med frågor kring hörsel. 

§ 5 

Tillgänglighet i samhället 

På föregående möte togs upp om det fanns något som kommunen kunde 
underlätta gällande tillgänglighet. Ordförande undrar om det är något som 
diskuterats i pensionärsföreningarna? 

Tonny N Gyllenhammar, Moheda PRO, tar upp tillgängligheten gällande gator och 
trottoarer. Det blir en del åverkan på dem vid snöskottning som behöver återställas 
omgående för tillgänglighetens skull. Även önskemål att man tänker på att göra 
trottoarerna bredare. 

Gunnel Nordahl (S) tar upp tillgängligheten gällande kollektivtrafiken och 
svårigheten att se när exempelvis bussar går eftersom tidtabellerna inte längre sätts 
upp på busshållplatserna. Det är inte helt enkelt att hitta avgångstiderna på 
internet. Det diskuteras vidare kring att samhället stänger ute personer som inte 
har tillgång till en smartphone. 

§ 6 

Information från pensionärsorganisationerna 

Tommy Mases, SPF Skatelöv, informerade om att verksamheten från årsskiftet har 
kunnat köra igång igen på ett någorlunda sätt. Det märks att det är många som har 
blivit isolerade och mått dåligt under pandemin. Kommer att ha vårfest nästa vecka. 
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Tonny N Gyllenhammar, Moheda PRO, berättade att det varit stiltje gällande 
verksamheten under pandemin, folk är väldigt försiktiga fortfarande. Moheda PRO 
har årsmöte på torsdag. 

Lars Ingvar Berg, SPF Moheda, informerade om att han håller i en studiecirkel som 
har kört som vanligt under pandemin fast man har då sett till att hålla avstånd. 

 

 


