
gare två inför nästa läsår. Vår inställning 
är att man avvaktar resultatet av de två 
pågående programmen och intresset för 
dessa inför nästa sökperiod. Det krävs 
ganska stora investeringar inte minst i lo-
kaler vid en utökad gymnasieskola och 
vår erfarenhet från tidigare försök att eta-
blera gymnasie i Alvesta har visat sig 
både kostsamt ochföljt av låga sökantal. 
  
Ökat stöd till vården. 
3 miljoner kronor har avsats till perso-
nalfrämjande åtgärder inom Omsorgs-
nämnden. Dessa medel avser ökad 
personaltäthet inom vården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behovet av platser inom sär-
skilt boende. 
Plomberingen av lägenheter inom det 
särskilda boendet vill vi upphäva omgå-
ende. Kommunens ribba för särskilt bo-
ende ligger i dag över de lagstadgade 
nivåerna och bör sänkas till den nivå som 
domstolarna gör sina bedömningar efter. 
För att möta en ökad efterfrågan höjer vi 
budgetramen för Omsorgsnämnden med 
4 miljoner kronor. Vi anser inte att man 
skall behöva gå till domstol för att få en 
plats i särskilt boende.  
 
Aircondition i äldreboenderna 
I takt med klimatförändringarna så är be-
hovet av luftkonditionering stort på våra 
äldreboende. Vi föreslår i vår budget att 
en projektplan tas fram för att förse alla 
våra boenden med klimatanläggningar. 
 
LSS-boende 
Ytterligare ett nytt LSS-boende behöver 
tillkomma under planperioden. 
 
Återvinningscentralen i Al-
vesta. 
Den gamla återvinningscentralen vid 
gamla Gemlavägen har för länge sedan 
spelat ut sin roll och är i dagsläget möjligt 
att flytta bort från området. Transporterna 
till och från anläggningen går i alltför hög 
grad förbi Prästängsskolan och skulle 
vara en miljövinst om dessa transporter i 

hög grad kom bort. Vi vill ge Alvesta Ren-
hållning AB uppdrag att utreda frågan för 
ett slutligt beslut under planperioden. 
Lämpligt utredningsområde vore Orrakul-
len. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renhållningssystemet 
Vi förorda att vi också framgent håller oss 
till vårt nuvarande system med påsar i 
olika färger för källsortering i hushållen. 
Vårt samarbete med Ljungby är något 
som vi tycker fungerar utmärkt och går 
att utveckla vidare med fler färger på på-
sarna. För grövre avfall är befintliga åter-
vinningsstationer bra komplement.  
Växjö-systemet med 4-fack i två stora 
sopkärl är inte något alternativ ur vårt sätt 
att se det. Dubbla stora kärl, dubbla turer 
med  fordonen, inga möjligheter till må-
nadstömning eller pausning ger negativa 
klimatföljder. 
  
Analysera den kommunala ad-
ministrationen. 
Kommunens administration och chefs-
befattningar på olika nivåer behöver ge-
nomgå en ingående granskning 
beträffande de arbetsuppgifter som 
åläggs, vilket behov som är påkallade 
och vilka resurser som behövs. Ibland 
behöver man ändra sin organisation och 
sitt uppdrag vilket bör medföra att man 
effektivisera verksamheterna och där-
med uppnår positiva ekonomiska resul-
tat.   
 
Landsbygdsutveckling 
Landsbygdsprogrammet som fanns fär-
digställt före den här mandatperiodens 
start har under mer än sex år gått i stå. 
Inget av de förslag som togs fram har 

byggts vidare på och skulle utgjort en bra 
grund inför öppnandet av Åsnens natio-
nalpark. Det är därför nödvändigt att göra 
en kraftsamling kring det material som 
redan finns framtaget och rädda vad som 
räddas kan av det arbete som redan ned-
lagts. En uppdatering är i nuläget nöd-
vändig och en flyttning av ansvaret till 
näringslivschefen. 
 
Virdahallens ishall 
Behovet av ytterligare omklädningsrum 
har varit akut en längre tid. I takt med att 
allt fler tjejer deltar på lika villkor så har 
också behovet av omklädniingsutrym-
men och dischar ökat. Alvesta SK har 
tagit fram ett förslag till utbyggnad av be-
fintlig hall i östlig riktning som också ger 
entrén till hallen ett mer ändamålsenlig 
utformning. Behovet är så akut att måste 
påbörjas redan till våren för att om möjligt 
kunnas tas i bruk under säsongen 2022-
2023. 
 
Spånens friluftsområde. 
Vi ser med tillförsikt fram emot att Spå-
nens fritidsområde med dess el-ljusspår 
förblir intakt med dess anslutning till Ha-
naslöv. Vi har gemensam syn med Enga-
holm om att denna lunga är ett måste 
också för den byggnation som planeras i 
Aringsås. Friluftsområde i nära anslut-
ning till nya bostadsområden är en bety-
dande orsak för många när man väljer 
sitt framtida boende. 
 
Hanaslövsområdet 
Hanaslövsområdet har utvecklats till ett 
centrum för vintersport i länet och byggs 
nu vidare med olika sommaraktiviteter. 
Tillströmningen av besökare har de se-
naste två säsongerna ökat väsentligt och 
kräver nu att ytterligare en nedfart och en 
lift tillkommer om anläggningen skall 
kunna möta intresset. Samtidigt krävs att 
snökanonsystemet ytterligare förstärks 
för att förlänga säsongerna och ge ökade 
intäkter. Med det ekonomiska resultat 
som anläggningen inbringar bör dessa 
investeringar kunna göras utan negativt 
ekonomiskt utfall. Vi vill också stödja det 
initiativ som Alvesta SOK förbereder med 
en asfalterad slinga om 2 km för rulls-
kidor, inlines, rullstolar och rulatorer. En 
satsning man försöker finaisera på olika 
sätt bland annat genom allmänna arvs-
fonden, riksidrottsförbundet och skidför-
bundet. Vi avsätter medel i vårt 
budgetförslag för att kommunen skall 
vara medfinansiär och för att ytterligare 
stärka Hanaslöv som ett åretrunt om-
råde. Inte minst viktigt tycker vi det är att 
det kan innebära möjligheter för handi-
kappade och äldre på ett helt annat sätt 
vara delaktiga i fritidsutbytet.  
 

Torsgårdens äldreboende i Lönashult utanför Alvesta har av Socials-
tyrelsen utnämnts till Sveriges bästa äldreboende



Kommunala samlingslokaler. 
Innan AllboHus tog över ägaransvaret för 
skolor och andra kommunala lokaler så 
fanns det en hög uthyrningsgrad till för-
eningar och allmänhet av dessa lokaler. 
Därefter uppstod en komplicerad historia 
då AllboHus tecknade hyresavtal med 
enskilda förvaltningar varvid mycket av 
uthyrningsmöjligheterna försvann. Un-
dantaget är sport- och gymnastikhallar, 
som fortsatt har kunnat nyttjas av kom-
muninvånarna. 
Djupa Kajäng i Vislanda är kanske det 
mest slående exemplet på kommunalt 
kostnadsslöseri. Lokalen byggdes för att 
ersätta den gamla biografen och fritids-
gården. Början blev bra med också för-
eningslivet inblandat inte minst med 
Vislanda Musikkår och pensionärsorga-
nisationerna. Sen plötsligt kom skolan in 
i bilden och förlade sin skolmatsal i bygg-
naden. Biografmaskinerna lyftes bort, 
Vislanda Musikkår kunde inte längre öva 
i lokalen och fritidsgården fick flytta upp 
till skolan. I deras lokaler blev i stället un-
dervisningslokaler för bland annat hem-
kunskap. Vi kan konstatera att dyra 
investeringar inte längre utnyttjades på 
ett samhällsekonomiskt sätt. I stället för 
att bygga nya lokaler bör det gå att höja 
uthyrningsgraden väsentligt. Vi föreslår 
att fritidsförvaltningen återfår möjligheten 
att hyra ut skolmatsalar och andra lik-
nande utrymmen kvällstid och helger till 
föreningslivet och kommuninvånarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjortsberga strandpromenad 
Hjortsberga Samhällsförening har med 
ideella krafter anlagt en vacker strand-
promenad längs med Sjöatorpssjön 
strandkant. Promenaden nyttjas flitigt av 
både ortsbefolkningen, gäster och sko-
lan. Sedan några år tillbaka har öns-
kemål framkommit om att få belysning till 
stånd för att kunna nyttja promenaden 
också under de mörka årstiderna. För-
eningen sköter om spåret på ett förnäm-
ligt sätt och kan med ett ekonomiskt 
bidrag om 300.000 kronor förverkliga be-
lysningen i egen regi vilket vi också före-
slår. 
 
Hagaparken 
Hagaparken är en oas mitt i centrala Al-
vesta. Den skänktes som rekreations-

område för samhällets invånare av ma-
karna Hall och har också varit en tillgång 
på många vis framförallt för pensionärer 
och elever på den närbelägna skolan. Ty-
värr har skötsel och underhåll varit brist-
fälligt beroende på avsaknaden av 
skötselprogram och en aktuell vision. 
Vårt förslag är att ge Arbetsmarknads-
enheten uppdraget att ta över skötseln 
och underhållet samt att det tas fram en 
vision för parkens utveckling. Hagagår-
den har samtidigt varit något av pensio-
närernas hus och starkt bidragit till 
utbudet av aktiviteter i parken. Vi föreslår 
att ett förnyat avtal med pensionärernas 
organsiationer upprättas så att den tidi-
gare så livliga verksamheten kan åter-
uppstå. 
 
Föreningsbidragen höjs. 
Aktivitetsbidragen fick en liten höjning 
efter att under årtionden legat kvar och 
till och med under den nivå som fanns vid 
införandet. Den senare höjningen var 
dock inte tillräcklig varför 1.000.000 kro-
nor tillförs för att ytterligare stimulera för-
eningarnas aktiviteter. 
 
Fritidsgårdarna 
Vi tillför 500.000 kronor för att stimulera 
till en ökad verksamhet och integration. 
 
Fritidsbank 
Det sedan en tid planerade införandet av 
en fritidsbank startas upp i Arbetsmark-
nadsenhetens regi. Med begreppet fri-
tidsbank menas att barn och ungdomar 
gratis kan få låna sportartiklar för att 
kunna medverka i olika sportaktiviteter. 
100.000 kronor avsätts för inköp av be-
gagnade sportartiklar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alvesta Folkets Hus 
Alvesta Folkets Hus har sedan början på 
50-talet varit ett nav för Alvestas kultur- 
och föreningsliv. I motsats till liknande 
anläggningar i länet har föreningen levt 
ett ganska välmående liv. Med små eko-
nomiska bidrag har kommunen fått ett 
mycket väl fungerand kulturhus där bio, 
teater och dans samsats väl med stora 
konferenser, möten och tillställningar. Vi 
ser det som absolut nödvändigt att stå 
upp för Folkets Hus-föreningens fortsatta 
verksamhet till fromma för alla kom-
muninvånares olika kulturella 
intressen.Vi vill återinföra ett kommunalt 

bidrag om 400.000 kronor i på samma 
grunder som övriga bygdegårdar och lik-
nande lokaler får. 
 
Idrottshall 
I och med att Moheda har fått en ny id-
rottshall i anslutning till Mohedaskolan så 
finns det idrottshallar i anslutning till alla 
högstadieskolor utom Hagaskolan. Ha-
gaskolan får också fortsättningsvis hän-
visas till Virda Sim och Sportcenter, vars 
anläggning man får dela med Grönkul-
laskolan. Det har talats länge och väl om 
behovet för Hagaskolan, som idag en-
bart ha en mindre gymnastiksal för eget 
bruk. En ny idrotsshall planeras nu att 
dockas till Virda Sim och Sportcenter. Ett 
kanske inte helt optimalt beslut ur Hagas-
kolans synvinkel. Vad vi vänder oss emot 
är att det också skall utformas som kul-
turarena och med vad detta innebär i 
projektets kostnadskalkyl. Vi har emi-
nenta lokaler för kulturen i Alvesta Fol-
kets Hus. Vilka arrangemang man tänkt 
skall husera i en ny kulturarena är vi 
starkt ifrågande till. Vi stödjer tillkomsten 
av ytterligare en sporthall men vill inte att 
den får en utformning för att konkurrera 
om arrangemang som Alvesta Folkets 
Hus med lätthet skulle kunna härbärgera.  
  
Alvesta Ridklubbs lokaliteter 
200 medlemmar av dem övervägande 
del en flickor huserar i anläggning i Spå-
ningslanda. I takt med att fler  och fler 
väljer sitt boende i närområdet kommer 
trycket att öka på föreningen. Lokalite-
terna börjar få sina år på nacken och en 
rejäl upprustning  och utvidgning är på-
kallad.  
Vi föreslår att en utredning sätts igång för 
att under planperioden beta av den upp-
rustning som behövs för att kunna driva 
verksamheten under drägliga former. Vi 
anslår 800.000 kr under planperioden.   
 
Sommarjobb för ungdomar. 
Sommarjobb skall erbjudas alla ung-
domar som slutat grundskolan och är i ål-
dern 16-18 år. 
 
Infrastruktur 
För oss är det viktigt att lösa dagens och 
morgondagens infrastruktur på ett för 
kommuninvånarna acceptabelt sätt. Den 
som har valt att bosätta sig i vår kommun 
skall också veta att framtida vägar och 
järnvägar skall anläggas på ett sådant 
sätt att deras boendemiljö i största möjli-
gaste mån inte skall försämras. 
Alvesta har en jättemöjlighet i dagens 
läge då stora medel ur infrastrukturpro-
positionen placerat medel i Alvesta kom-
mun (Triangelspår). Dessutom att det 
tagits beslut om att satsa på Sydostlän-
ken (en ny järnväg mellan Olofström - 



Karlshamn). Detta måste naturligtvis på-
verka Alvesta som järnvägsnod positivt 
och arbetet med järnvägsfrågorna i 
högsta grad intensifieras.   
 
126:an 
När det gäller väg 126 och dess förbifart 
runt Alvesta vill Trafikverket att kom-
munen utnyttjar den planerade planfria 
korsningen vid Västra infarten från väg 
25/27.  
Vi har sedan många år tillbaka arbetat för  
en västlig förbifart via nämnda punkt. 
Dragningen sker härifrån söder ut längs 
Barsebäcksledningen mot Hjälmaryd 
öster om Blädingeås. Genom att denna 
sträckning ersätter kommunens nuva-
rande förslag undantas Påvelsgård för 
framtida trafik runt sitt bostadsområde lik-
som Västra Rönnedal får minskad trafik 
på Fabriksgatan, men framförallt kan det 
enorma trycket på Allbogatan-Bläding-
evägen avvecklas. Här passerar dagligen 
mängder av stora tonage  förbi vår hög-
stadieskola och centrumpassagen vid 
ICA och Vårdcentralen. En negativ trafik-
situation för både boende som besökare. 
Som ett extra plus undviker man med för-
bifart Väst de många bomfällningarna 
som skapas vid Blädingevägen. Vi före-
slår att kommunen omgående inleder för-

handlingar med Trafikverket om en väst-
lig förläggning av väg 126 via avfarten vid 
Forsa, samt att en dialog inleds med bo-
ende och näringsidkare i Forsdala om 
den föreslagna förbifart Väst. 
 
Triangelspår 
Ett triangelspår söderifrån på stambanan 
västerut mot Göteborg med väntspår norr 
om  bo städerna på Hagavägen finns in-
lagt i    kommunens översiktsplan. Vi mot-
säger oss detta då det kommer att i 
högsta grad påverka både boende, verk-
samheter och fordonstrafiken i detta om-
råde. Vi förespråkar att man med tyngd 
från kommunens sida påverkar Trafikver-
ket så att byggnationen sker söder om Al-
vesta (enligt studien Bangård Sydost 
Logistikcentra Alvesta) utan påverkan på 
verksamheter i Alvesta tätort och med 
marginell påverkan för jordbruksföretag i 
Änganäs-Forsdala. 
 
Logistikcentra 
Om vi kan få Trafikverket att placera 
126:an och triangelspåret enligt våra för-
slag så skulle möjligheten att utveckla ett 
logistikcentra runt väg 126 och triang-
elspåret vara möjligt. Ett scenarium som 
skulle skapa stora möjligheter för utveck-
ling av Alvesta som järnvägsnod i synner-

het som tillkomsten av Sydostlänken 
(Karlshamn - Olofström) skulle ge stora 
synergieffekter. Planarbetet startas upp 
för ett nytt verksamhetsområde enligt 
studien ovan. 
 
Dubbelspår mellan Alvesta och 
Växjö 
En ökad trafikering av tåg mellan Alvesta 
och Växjö innebär också än mer obehag 
för andra trafikanter som måste passera 
plankorsningarna vid Lekarydsvägen och 
Länsmansbacken. Innan åtgärder vidtas 
kan man därför inte öka mängden bom-
fällningar vid dessa korsningar. Med 
tanke på den låga beläggningen på tågen 
vid stora delar av dygnet borde man 
verka för att samordna trafiken vid dessa 
tillfällen så att fler tåg vänder i Alvesta 
och byter passagerar med de tåg som vid 
dessa tider fortsätter mot Växjö.  
På sikt måste en lösning tas fram som 
gör att denna barriär som delar samhället 
kraftigt begränsas eller tas bort helt. En 
möjlig lösning är att järnvägsspåret sänks 
ned vid båda korsningarna  så att vägtra-
fiken kan passera över tågen. 
I nuläget finns inte behovet av att dra ett 
dubbelspår mellan de båda orterna med 
tanke på andra infrastrukturbehov som 
är långt viktigare också för Alvestas del.  

 Triangelspårets förläggning med samma kurvradie som befintlig utfart från stationsområdet mot Göte-
borg. Visar på vilka ingrepp som måste till i befintliga verksamheter vid en placering enligt Trafikverket.



Nämndernas driftramar budget år 2022 med plan 2023-2025

Tkr Budget Plan Plan Plan 
2022 2023 2024 2025

Kommunstyrelsen 95230 99120 101690 103880

Kultur och fritidsnämnden 63730 65210 66770 68610

Utbildningsnämnden 498890 523930 543940 559600

Nämnden för arbete och lärande 237640 245360 249010 257240

Omsorgsnämnden 363230 356640 356860 366320

Samhällsbyggnadsnämnden 55020 56830 58980 61120

Nämnden för myndighetsutövning 200 210 210 220

Summa nämnder 1313940 1347300 1377460 1416990

Gemensam finansiering*** 1340700 1382080 1412630 1459780

Årets resultat 26760 34780 35170 42790

* avseer preliminär prognos per augusti 2021

**  löneök effekt 2021 inkluderat

*** Budget 2021 är justerad med 8,6 mnkr för generellt riktat statsbidrag för korrekt jäm-

    med budget 2022



Ramförändringar nämnder år 2022-2025
Mkr ökad ram (+) minskad ram (-) Budget Plan Plan Plan 

2022 2023 2024 2025

Kommunfullmäktige 20 20 30 40
Revision 10 20 10 20
Valnämnd 400 -400 400 -400

Justering från Strategiska 8260
Uppräkning löneökningar och struktur 1590 1750 2130 2530
Sommarlovskort 300
Digitaliseringssamordning 1200
Justering underskott LSS (inför ramjustering) 3500
Lokaltrafiksatsning 2500
Kommunstyrelsen 14850 4250 2130 2530

Uppräkningar löneökningar och strukturer 1190 1080 1560 1840
Utökat föreningsbidrag 1000
Förstärknings studieförbund 100
Förstärkning fritidsgårdar 500
Kultur- och fritidsbibliotek 400
Kultur och fritidsnämnden 2790 1480 1560 1840

Uppräkning löneökningar och strukturer 2970 3770 4990 6080
Volymökning och förstärkning skola, förskola 10200 11270 10020 9580
Förstärkning elevhälsa 1200
Utbildningsnämnden 14370 15040 15010 15660

Utökning fritidsverksamhet LSS 200 200
Justering 210 220 9460
Förstärkning äldreomsorgen 7000 5000 5000
Omsorgsförvaltningen 7200 5410 5220 9460

Uppräkning löneökningar och strukturer 2860 2670 3470 4270
Mäns våld mot kvinnor samt hedersrelaterat våld 500 500
Volymökningar och förstärkning gymnasieskolan 5160 3150 180 3960
Volymökning försörjningsstöd 5000
Nämnden för arbete och lärande 13520 6320 3650 8230

Uppräkning löneökningar och struktur 1920 1810 2150 2140
Utökning av skötsel tätorter 500 0 0 0
Samhällsbyggnadsnämnden 2420 1810 2150 2140

Myndighetsnämnden 0 10 0 10

Summa nämnder 1313340 1382080 1377460 1416990

Gemensam finasiering 1340700 1382080 1412630 1459780

Årets resultat 27360 34780 35170 42790



INVESTERINGSRAMAR 2022-2025

Belopp tkr

Nämnd/styrelse investeringsramar 2022 2023 2024 2025

Skattefinaniserad verksamhet

Kommunstyrelsen 12250 12250 12250 12250

Kultur och fritidsnämnden  2000 2000
Förstärkning av vattensystemet Hanaslöv 2000
Tillbyggnad Ishall 2000 3000
Ny backe Hanaslöv 1000 2000 2000

Utbildningsnämnden 2000 1000 3000 3000
Stenlyckeskolan återställs som skola  1000 2000

Omsorgsnämnden 3000 3000 3000 3000

Nämnden för arbete och lärande 600 600 600 600

Strategiska ej fördelade KS 0 0 0 0

Samhällsbyggnadsnämnden 13500 13500 13500 13500

Avgiftsfinansierad verksamhet

Nämnden för samhällsplanering

Vatten och avloppsverksamhet 39900 51500 34000 122600

STRATEGISKA INVESTERINGAR 2022-2025

Belopp tkr

Strategiska investeringskonto

Skattefinansierad verksamhet

Övriga strategiska 35600 23350 16100 16000

Exploateringsinvesteringar

Nya bostäder Aringsås 6500

Spåningslanda flerbostadshus 500

Spåningslanda småhus 1000

Tingsbacken nya bostäder 500

Norra infarten verksamhetsområde 500

Lekaryd södra bostäder 2000

F-6 skola Spåningslanda 4000

Plan exploatering  2000 2500 2500

Verksamhetsområde Forsdala 2500 2500 5000

Summa nettoinvesteringar 11000 8500 5000 7500

Summa totalt nettoinvesteringar 122850 119700 91450 182450



Övriga strategiska investeringar

Utveckling nationella program FAL 0

Friluftssatsning KFN 500

Bidrag Alvesta SOK rullskidbana KFN 500

Årligt bidrag Alvesta FolketsHus KS 400

Hjortsberga Strandpromenad KFN 300

Laddstolpar KS 0

Bokbuss KFN 4000

Fritidsbank KFN 100

Ventilation VBSC KFN 3500

Buss Allbolärcenter FAL 2500

Markköp SBN 1000

Vislanda badplats Kojtet SBN 400

Hjälpmedelstvätt SBN 8500

Sjöparken SBN 5000

Hagaparken SBN 3000

Projektplan Air-condition äldreboenden ON 100

Kontaktcenter KLF 1500

Belysning KS 500

Utemiljön skolorna UN 1000

Återställning av Stenlyckeskolan UN 2000

Åtgärder Ridhuset (Alvesta Ridklubb) KFN 800

Summa kronor 35600


