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Minnesanteckningar
Invånardialog Alvesta, tema trygghet/säkerhet, skola och planering/bostäder
Plats och tid:

Högåsen, restaurangen, Alvesta 2018-04-24, kl 19.00 – 21.30

Närvarande:
11 invånare från Alvesta med omgivningar samt Per Ribacke, kommunstyrelsens ordförande, Thomas Haraldsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, Björn Tisjö, utbildningsnämndens 2:e vice ordförande.
Tjänstemän kommunen: Magnus Wigren, tillförordnad förvaltningschef förvaltningen för
samhällsplanering, Carsten Wulf, förvaltningschef utbildningsförvaltningen, Stefan Karlsson, tillförordnad kommunchef, Kjell Rosenlöf, utvecklingschef.
Polisen: Ola Severinsson

Bakgrund invånardialog
Kommunen har bjudit in invånarna i Alvesta med omgivningar till informationer och
samtal med kommunledningen (kommunalråd och oppositionsråd) på temat trygghet/säkerhet, skola och planering/bostäder. Den politiska ledningen vill förbättra och
utveckla dialogen med invånarna i Alvesta kommun. Ett led i detta är att ha möten
med olika teman runtom i kommunen. Syftet är att lyssna på synpunkter och frågor
från invånarna, inte att förmedla information om färdiga förslag och beslut. Minnesanteckningar från det som kommer fram vid mötena kommer att föras och publiceras på
kommunens hemsida under ”om kommunen” och ”invånardialog”.
Presentation
Per Ribacke och Thomas Haraldsson från kommunstyrelsens ledning samt Björn Tisjö
från utbildningsnämnden hälsar välkommen och presenterar sig samt närvarande tjänstemän.
Polisen informerar
Ola Severinsson informerar översiktligt om brottsligheten i Kronobergs län och mer
utförligt om brottslighet i Alvesta kommun med betoning på Alvesta tätort.
Statistiken över anmälda brott i Alvesta visar en tydlig bild: brottsligheten minskar.
De anmälda brotten av olika kategorier har gått ned de sista åren och utfallet för brott
hittills i år indikerar en fortsatt nedgång. Det är en glädjande utveckling som ibland
står i kontrast till upplevd brottslighet och otrygghet.
Ola berättar vidare om de två medborgarlöftena i Alvesta kommun som polisen lämnat
för 2017 - 2018:
1. Ökad polissynlighet i Alvesta centrum med fokus på resecentrum. Öppet på polisstationen onsdagar kl 12 – 16.
2. Trafikövervakning landsbygd.
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Tema skola
Förvaltningschefen på utbildningsförvaltningen Carsten Wulf redovisar ett antal aktuella strategiska skolfrågor för kommunen och Alvesta tätort:
 Ett tydligt uppdrag att arbeta för bättre måluppfyllelse så att elever från grundskolan är behöriga till nationella program på gymnasiet
 Den växande verksamheten som kräver rekrytering av personal och ändamålsenliga lokaler
 Arbete med värdegrund i skolan
 Nyligen påbörjad utredning om skollokaler för Alvesta tätort. Presentation ska ske
innan sommaren

Planering bostäder m m
Magnus Wigren, tillförordnad förvaltningschef för förvaltningen för samhällsplanering, informerar om den relativt nyligen beslutade fördjupade översiktsplanen för Alvesta tätort. I översiktsplanerarbetet finns det även en gemensam diskussion med
Växjö kommun om allt tätare samarbete i planeringen.
En naturlig följd av översiktsplanen är detaljplaner, där det för närvarande är ett ovanligt högt tryck med att få fram planer för förutsättningar för villatomter, byggande av
hyreshus, områden för verksamheter och industrier m m.

Frågor och samtal om dagens tema
Vid frågor och samtal om dagens teman kan bland annat följande noteras:
 Mycket glädjande att brottsstatistiken gått ned.
 Annonsering och information om invånardialogen kan förbättras för att locka fler
deltagare.
 Det finns svagheter i möjligheten at nå Polisen per telefon (långa väntetider m m).
 Flera betonar att ”mer ordning och reda” är bra för skolan och undervisningen
 Föräldraansvaret är egentligen grunden för fostran och förutsättningar för lärande.
Skolan är fortsättningen på det.
 Det finns behov av kollektivtrafik i östra Alvesta.
 Information lämnas om handläggningen om bygglov m m för samlingslokal vid Påvelsgård.
Tack för bra möte och diskussion
Kommunens Per Ribacke, Thomas Haraldsson och Björn Tisjö tackar för bra dialog
och möte. Per ser gärna att synpunkter på den här formen av möten lämnas. Det finns i
kommunledningen en ambition att utveckla mötena så att de passar invånarna så bra
som möjligt.
Maila synpunkter till per.ribacke@alvesta.se eller till kjell.rosenlof@alvesta.se.

Vid tangenterna: Kjell Rosenlöf

