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Sommarläsning om nytt samarbete,  
säker hemgång och höstens val
Välkommen till årets tredje nummer av Alvesta 
kommunikation, det sista innan vi går in i semester-
tider och de flesta av oss passar på att vara lediga 
några veckor.

I det här numret kan du läsa om invigningen av Ås-
nens nationalpark i slutet av maj, då Kronprinsessan 
Victoria var på plats för att vandra och fira med oss.

Läs också om det samarbete som AllboHus och IFO 
(Förvaltningen för individ- och familjeomsorg) inleder 
från och med i höst. Syftet är att skapa större tydlig-
het och få fram nya boendelösningar för människor 
med behov av särskilt stöd. 

Även i år erbjuder Alvesta kommun ett digert program för alla sommarlovslediga barn 
och ungdomar. Låt dig frestas av programmet för Sommar i Alvesta och Scensommar.

Läs även om kommunens lyckosamma satsning Säker hemgång, som handlar om att 
underlätta hemgången från lasarettet för äldre personer. Och slutligen en kort text om 
höstens val, med chans att anmäla sig som röstmottagare.

Med hopp om trevlig läsning och en riktigt skön sommar!

Stefan Karlsson  
T.f. kommunchef 
stefan.or.karlsson@alvesta.se

http://www.alvesta.se
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Invigning av Åsnens nationalpark
Fredag 25 maj invigdes Sveriges trettionde nationalpark, som sträcker sig över tre 
kommuner: Växjö, Tingsryd och inte minst Alvesta.

Kronprinsessan Victoria genomför just nu en nationalparksvandring i alla Sveriges na-
tionalparker. På invigningsdagen genomförde hon sin vandring i Sveriges senaste natio-
nalpark, Åsnens nationalpark, där hon också deltog vid invigningsceremonin.

Kronprinsessans vandring startade i Ulvön och avslutades vid i Hulevik. Själva invig-
ningsceremonin genomfördes vid Sunnabron.

Trots en halvtimmes försening i den stekheta solen, en mindre trollsländsinvasion och 
ett något överhettat mixerbord, som innebar att ljudförstärkningen ibland fick ersättas av 
tal med ”magstöd”, var det en glad publik på cirka tusen personer som njöt av en trevlig 
invigning i den gassande solen.

En skolklass från Pilbäckskolan i Växjö lärde Victoria att knyta armband och såg till så att hon fick mat.

Fortsättning på nästa sida…

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
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Kommunstyrelseordförandena för de tre kommunerna diskuterade värdet av samarbete 
och om vilket värde Åsnens nationalpark har för turismen och näringsidkare. Redan inn-
an området blev en nationalpark har det funnits många turister i området och förhopp-
ningen är att ännu fler besökare nu ska hitta till området och Åsnens nationalpark.

Vid invigningen deltog många olika aktörer som till exempel kommunrepresentanter och 
Sagomuseet i Ljungby, för att bara nämna ett par.

Växtdelar används ofta i mediciner. Denna växt ska hålla myggen borta från Kronprinsessan Victoria.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
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Tätare samverkan för att hitta tydligare arbetsformer 
Från och med i höst kommer samarbetet mellan AllboHus och Förvaltningen för 
individ- och familjeomsorg (IFO) att få lite fastare struktur. En arbetsgrupp med 
representanter från båda parter kommer löpande att mötas och hantera aktuella 
frågor. Tanken är att skapa större tydlighet och att ta fram nya boendelösningar för 
människor med behov av särskilt stöd.

– Vi har regelbundna möten med AllboHus 
redan idag, men nu får vi med fler enhe-
ter och funktioner. Att gruppens arbete ska 
ledas av deras nytillträdda bostadssociala 
utvecklare känns också bra, säger hon. 

En stor skillnad i det nya samarbetet är att 
IFO från och med i höst inte längre kom-
mer att teckna några förstahandskontrakt 
för lägenheter i AllboHus bestånd; lägen-
heter som kommunen hyr ut i andra hand 
till personer som av olika anledningar har 
svårt att få ett förstahandskontrakt. 

AllboHus kommer istället att hyra ut lä-
genheter direkt till de personer som är be-
rörda, medan IFO lämnar en kommunal 
hyresgaranti för dem som tecknar dessa 
hyreskontrakt och bedöms vara i behov 
av det. IFO kan sedan i sin tur söka bidrag 
hos Boverket för varje utlämnad kommu-
nal hyresgaranti.

Fortsättning på nästa sida…

– I den överenskommelse som vi håller på 
att ta fram poängterar vi vikten av stor öp-
penhet. Via regelbundna möten hoppas vi 
på en bra dialog, där olika lösningar löpan-
de kan diskuteras. På sikt hoppas vi kunna 
utveckla samarbetet vidare, säger kom-
munens lokalstrateg Thomas Ottosson.

Thomas menar att det finns många förde-
lar med ett lite mer strukturerat samarbete 
och att dessutom sammanfatta det i en 
överenskommelse:

– Då vet alla vad som gäller och samarbe-
tet blir inte personberoende. Självklart ska 
det vara ett levande dokument, säger han.

Gunilla Kaij Bevheden, chef för IFO, håller 
med och fyller på:

Thomas Ottosson Gunilla Kaij Bevheden

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
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– IFO kommer att avgöra i varje enskilt fall 
och besluta vem som kan komma i fråga 
för den kommunala hyresgarantin. Det 
system vi har i dag, där vi på IFO går in 
och tecknar kontrakt med AllboHus, är inte 
optimalt. Det är bättre att personen i fråga 
gör det och får vår stöttning fram tills det 
funkar. Samarbetet med AllboHus känns 
väldigt positivt och som en utveckling i rätt 
riktning, säger Gunilla Kaij Bevheden.

Den kommunala hyresgarantin varar som 
längst i två år och innebär i praktiken att 
kommunen tillfälligt (i maximalt fyra måna-
der) går in och täcker upp, om hyresgäs-
ten i fråga inte har betalt sin hyra. 

– Så fort någon inte betalar sin hyra så ser 
vi det direkt; då får vi upp den personen på 
radarn i ett tidigt skede och kan, tillsam-
mans med IFO, börja arbeta för att hjälpa 
personen omgående. Samtidigt som det 
är viktigt att fånga upp de här frågorna ti-
digt, så är det också viktigt att visa hur det 

fungerar på bostadsmarknaden. Om hyran 
fortsätter att utebli sänder vi en anmodan 
eller till slut en anmälan till kronofogden, 
säger Caroline Fagerström, kundchef på 
AllboHus, och tillägger:

– Via den kommunala hyresgarantin och 
vårt nya och tätare samarbete med IFO 
så får vi fyra månader på oss att lösa de 
problem som uppstår, vilket bäddar för ett 
mycket bra vräkningsförebyggande ar-
bete. AllboHus bostadssociala utvecklare 
är enormt kunnig i vräkningsförebyggande 
arbete och kommer att bidra till en mycket 
positiv utveckling. 

Caroline Fagerström har arbetat på Allbo-
Hus sedan i slutet av januari, då hon kom 
från en liknande position på Finnveds-
bostäder i Värnamo. Hon har även bott i 
Göteborg och arbetat inom deras allmän-
nytta. 

– Jag tycker att det är roligt att arbeta i 
politiskt styrda organisationer. Speciellt 
intressant tycker jag att det är att försöka 
hitta lösningar på utmaningar och att till 
exempel försöka hitta nya samarbeten för 
att uppnå dessa lösningar, säger Caroline 
Fagerström, som varit starkt bidragande 
till det utökade samarbetet.

Hon tillägger avslutningsvis:

– Utgångspunkten i vårt samarbete är att 
var och en ska göra det de är bäst på. Vi 
på AllboHus ska arbeta med uthyrning av 
bostäder, medan IFO ska ägna sig åt det 
de är duktiga på: individ- och familjeom-
sorg. Jag tror att ju mer fördjupat vårt sam-
arbete blir, desto mer förebyggande kom-
mer vi att kunna arbeta. Och framöver vill 
vi gärna försöka hitta fler vägar in till utö-
kade samarbeten med kommunens övriga 
förvaltningar. Bra samarbeten mellan oss 
är en stark byggsten för Alvesta kommun.

Caroline Fagerström

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
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Ett sommarlov fyllt av aktiviteter
Även i år erbjuder kommunen ett stort utbud av kostnadsfria sommarlovsaktivi-
teter för barn och unga mellan 6 och 15 år. Och precis som förra året samarbetar 
Alvesta kommun med Växjö kommun för att erbjuda programmet Scensommar. 

Samarbetet med Växjö om konceptet 
Scensommar inleddes inför sommaren 
2017. I och med detta fick Alvesta tillgång 
till fem professionella scenkonstevene-
mang inom teater, dans, nycirkus och trol-
leri, som spelades vid flera av kommunens 
lokala kulturmötesplatser.

– En av fördelarna med Scensommar var 
att Alvesta och Växjö kunde dela kompe-
tens för planläggning, marknadsföring, 
kontraktering, transporter och producent-
arbete. Kultur kunde därmed göras synlig för fler och publiksuccén med cirka 900 besö-
kare i Alvesta talar sitt tydliga språk, säger kulturchef Simon Herlitz.

I sommar kommer Scensommars evenemang att genomföras i Alvesta, Moheda, Vis-
landa och Torne; den sistnämnda en ny plats för året. Samtliga framträdanden görs i 
samverkan med lokalsamhället och föreningar. Även Region Kronoberg har uppmärk-
sammat satsningen och vill inför 2019 ge sitt stöd så att fler kommuner kan vara med i 
konceptet.

– Det känns fantastiskt roligt att Region Kronoberg vill få in fler kommuner i Scensom-
markonceptet. Det betyder mycket för kulturens utveckling på sommaren i hela regio-
nen, säger Simon Herlitz.

Utöver Scensommar så erbjuder kommunen en rad aktiviteter för kommunens sommar-
lovslediga barn och unga. Här finns massor av möjligheter att bland annat spela fotboll 
eller prova på andra idrotter, filma, skapa musik, bli DJ, dansa eller bara umgås och ha kul.

Vill du veta mer?
Här kan du se hela programmet för Sommar i Alvesta   
och här kommer du direkt till programmet för Scensommar.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se/se--gora/sommaraktiviteter-for-barn-ungdomar/
http://www.alvesta.se/se--gora/Kulturevenemang/scensommar/
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Säker hemgång visar positivt resultat
I Alvesta finns sedan tre år något som kallas trygg och säker hemgång. När äldre 
kommuninvånare skrivs ut från lasarettet erbjuds de utökad hjälp och stöd hem-
ma. Omsorgsnämnden har beslutat att verksamheten ska fortsätta även efter att 
regeringens stimulanspengar inom kort tar slut.

och från deras närstående. Men det kan 
också vara väldigt påfrestande att arbets-
belastningen är ojämn; det har en del tyckt 
varit jobbigt. Vissa har löst det genom att 
ta ut ledighet när det har gått, andra har 
lagt in sig i timepool för att kunna ta andra 
jobb, berättar Christina och fortsätter:

– Från övriga kollegor inom hemtjänsten 
är det också lite blandade reaktioner. En 
del har uppskattat teamets insatser och 
tycker att det underlättar deras eget arbe-
te. Andra har uttryckt att de också skulle 
vilja arbeta som teamet gör, fast inom den 
ordinarie hemtjänsten.

Anledningen till att satsningen inleddes 
2015 var att kommunen behövde minska 
trycket på de få och åtråvärda korttidsplat-
serna. Man ville också underlätta rehabili-
tering på hemmaplan och försöka minska 
den smittorisk som kan uppstå vid längre 
sjukhusvistelser. 

2015 ansökte och erhöll Alvesta kommun 
stimulanspengar från regeringen, ”Äldre-
miljarden”. Pengar som skulle användas 
för att utöka personalresurserna och som 
”skulle gagna den enskilde, främst inom 
äldreomsorgen.”

– När vi fick pengarna byggde vi upp ett 
team som på ett tryggt och säkert sätt 
skulle hjälpa de personer som var utskriv-
ningsklara och där det främst handlade om 
rehabilitering på hemmaplan. Processen 
bygger på att myndighetshandläggare, 
enhetschef och arbetsterapeut bedömer 
varje enskilt fall. Därefter besöker arbets-
terapeuten och en undersköterska den 
äldre redan på lasarettet, berättar Chris-
tina Andersson och fortsätter:

Fortsättning på nästa sida…

Satsningen på Trygg och säker hemgång 
(Tosh) utvärderades under 2017. Christina 
Andersson, som var chef för teamet det 
första året och i dag arbetar som socialt 
ansvarig samordnare på omsorgsförvalt-
ningen, berättar mer:

– För de berörda personerna har sats-
ningen varit väldigt positiv. Vårt arbete har 
fungerat bra för i stort sett alla personer vi 
mött. Under de här tre åren har cirka 155 
personer fått omsorg och rehabilitering ge-
nom Tosh, säger hon.

I teamet arbetar i dag sju undersköterskor 
och två arbetsterapeuter. De arbetar kom-
munövergripande och väldigt flexibelt. 
Ibland är det arbetet intensivt, andra dagar 
lugnare.

– Reaktionerna från dem som arbetar i 
teamet är lite blandade. De flesta är över-
ens om att arbetet är fantastiskt roligt och 
att det känns fint med den positiva åter-
kopplingen, både från dem som fått stöd 

Christina Andersson

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
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– Därefter gör arbetsterapeuten ett hem-
besök för att se över möjligheten för 
hemgång till den aktuella bostadsmiljön. 
Sedan tar arbetsterapeuten och underskö-
terskan emot i hemmet vid hemgången, 
en sjuksköterska ansluter när personen 
varit hemma en stund. Tillsammans erbju-
der de trygghet och ser till att nödvändiga 
hjälpmedel finns på plats.

Efter två veckor följs beslutet upp av myn-
dighetshandläggaren och en ny ansökan 
görs. I samråd mellan omsorgstagaren 
och teamet beslutas det efter cirka tre 
veckor om personen i fråga kan få sina be-
hov tillgodosedda av ordinarie hemtjänst 
eller om teamet behöver vara på plats yt-
terligare en tid.

– Att omsorgsnämnden nu beslutat att 
verksamheten ska fortsätta beror bland 
annat på att det i stort sett inte varit någon 
som behövt vara kvar på sjukhuset efter 
att de är medicinskt färdigbehandlade un-
der de här åren. Att omsorgstagarna själva 
är väldigt nöjda spelar självklart också in, 
säger Christina Andersson och avslutar:

– Det var väldigt mycket arbete när sats-
ningen skulle lanseras. Därför känns det 
riktigt roligt att vi i dag kan se de positiva 
effekterna: att se att så många äldre har 
fått en bra rehabilitering och kan fortsätta 
bo kvar i sin bostad; det känns jättebra.

Vill du veta mer?
Kontakta i så fall Christina Andersson på omsorgsförvaltningen: christina.andersson@alvesta.se 
Här kan du läsa mer och även lyssna till en intervju om satsningen på Radio Kronoberg.

Delar av teamet som arbetar med Trygg och säker hemgång (Tosh): Johan Ejleby, Jennie Hagelberg,  
Ingmari Andersson och Susanne Lundquist. I teamet ingår också: Anne Jahn, Lotta Thörn och Christina Åhn.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/inslag-i-radio-om-alvesta-kommuns-team-for-trygg-och-saker-hemgang/
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Nyhet 2018: Ambulerande röstmottagare 
Det svenska valet närmar sig och än finns det platser kvar för dig som vill arbeta 
som röstmottagare. Nytt för i år är att alla svenska kommuner ska erbjuda ambu-
lerande röstmottagare, som reser runt till dem som inte själva kan ta sig till en 
röstnings- eller vallokal.
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– De som vill vara med kan maila eller 
ringa till mig och anmäla sitt intresse. Från 
och med i år är det obligatoriskt för alla 
röstmottagare att vara med på en utbild-
ning, som kommer att äga rum i augusti. 
Tanken är att alla ska ha fått samma in-
formation och känna sig trygga i sina upp-
drag. Självklart kommer det sen även att 
finnas handböcker och uppdragsbeskriv-
ningar i varje röstnings- och vallokal, sä-
ger Therese Löfqvist.

Therese understryker att det är väldigt vär-
defullt att hitta personer med lokal anknyt-
ning till röstnings- och vallokalerna utanför 
centralorten. För om någon kommunmed-
borgare saknar giltig legitimation vid röst-
ningen är det okej att någon som känner 
dem, och i sin tur kan legitimera sig, går i 
god för dessa personer.

– Alvesta kommun kommer att ha fyra am-
bulerande röstmottagare, som två och två 
kommer att fungera som en slags resande 
röstningslokal eller vallokal. Från den 22 
augusti fram till valdagen den 9 septem-
ber erbjuder vi denna service, som går att 
beställa via mig, säger Therese Löfqvist, 
nämndsekreterare och ansvarig för plane-
ringen av Alvestas arbete inför och under 
valet.

Servicen med ambulerande röstmotta-
gare i alla svenska kommuner är alltså 
lagstadgat från och med i år. De ersätter 
de kommunala ombuden, som förr erbjöd 
liknande tjänster. De som får denna tjänst 
beviljad får besök av två röstmottagare, 
som har med sig röstsedlar, kuvert och 
en skärm. Att de reser ut två och två är en 
fråga om valsäkerhet.

Alvestas fyra ambulerande röstmottagare 
är redan tillsatta med rutinerade röstmot-
tagare. Det finns dock fortfarande möj-
lighet att anmäla sitt intresse för att vara 
röstmottagare på någon av kommunens 
11 vallokaler eller i röstlokalerna, där för-
tidsröstning äger rum.

Vill du arbeta som röstmottagare i höstens val? 
Läs mer här eller hör av dig direkt till Therese Löfqvist via therese.lofqvist@alvesta.se eller 0472-155 01.

http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://www.alvesta.se
http://www.solding.se
http://www.solding.se
http://www.didacta.se
http://www.alvesta.se/nyhetsarkiv/vi-soker-valforrattare-till-valet-2018/
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