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Mer  än  röda  ga rd ine r
Pol i t ike rna  med  Olesen  i  spe t sen  ha r  f å t t  nya  t j äns t e rum 
När Olesen, s, tog plats i
kommunalrådsstolen efter
förra valet blev han mest känd
för att han slängde ut företrä-
darnas mahognymöblemang
och ersatte dessa med ett ”sit-
triktigt” möblemang.
Gardinerna var dessutom inte
tillräckligt röda och gick där-
för samma öde tillmötes. Det
uppfräschade rummet dög
dock inte länge. Idag sitter
kommunalrådet en våning
upp i nybyggt rum. Han har
fått sällskap av övriga politi-
ker på sjätte våning så långt
ifrån allmänheten som det går
att komma. Och de röda gar-
dinerna ligger hos sömmer-
skan då fönsterhöjden inte
stämde.

Hela ombyggnaden har varit
omdiskuterad inte bara med
anledning av kostnaderna utan
också att den skett utan förank-
ring eller diskussion på politisk
nivå. Även många i personalen
känner sig överkörda. Så här i
efterhand beskrivs åtgärderna i
första hand som en säkerhetsfrå-
ga och då med hänvisning till
den ombyggda receptionen, nytt
nyckelsystem och nytt brand-
släckningssystem i datarum med

larmfunktion. Men de stora
åtgärderna ligger på nya sam-
manträdesrum på andra våning,
att stora delar av sjätte våning
gjorts till kontor för politikerna
och att våning 3 byggts om för
Förvaltningen för samhällspla-
nering. Kostnader som bakas in i
hyran kommer enligt Olesen tro-
ligtvis att bli oförändrade efter
förhandlingarna med hyresvär-
den AllboHus AB och att Kris-
och beredskapsmyndigheten
bidragit med 1 miljon till säker-
hetsarbetena. Detta en intressant
läsning för övriga kunder hos
AllboHus. På något sätt måste
de övriga miljonerna betalas och
om inte kommunen gör det så
blir det på annat sätt inom
bostadsbolaget. Först Sim &
sporthallen, sen varmvattenbas-
sängen och nu också ombyggna-
den av kommunhuset.

Att byggnationen inte varit
förankrad eller fastlagd i förväg
talar två tydliga delar om. För
det första står de gamla politi-
kerrummen fortfarande tomma
på våning fem. Nu skall de fack-
liga organisationerna ta plats i
dessa. Man pratar nu om att man
kan frigöra fackets lokaler på
andra sidan Storgatan och slipp-
pa hyreskostnaderna till

AllboHus genom
denna åtgärd.
Om denna lös-
ning ens hade
skymtat när
b y g g n a t i o n e n
planerades borde
alla ha förstått
det orimliga i en
sådan planering.
Allmänheten för-
väntar sig att
finna politikerna
i beslutsorgani-
sationens näste
inte lärarfacket
och kommunal.
Det är under alla
omständigheter
inget bra sätt att
uppnå lokalytef-
fektivitet.

För det andra
har tydligen inte
nämndsordförande hittat sina
nya arbetsplatser långt ifrån sina
förvaltningar. De fyra nya
arbetsplatserna jämte kommu-
nalrådet gapar fortfarande oro-
väckande tomma. Per Ribacke,
(s) , BUN:s ordförande är den
ende som nyttjat lokalen ett fåtal
gånger. Hans s-kollega Håkan
Kuparinen, som ändå har sin
förvaltning ett par trappor ned,

har gjort något sporadiskt besök
medan de båda centerpartisterna
Johnny Haraldsson och Lars-
Eric Gustafsson inte ens synts
till på sina nya arbetsplatser. Det
är mer än underligt att Olesen
och Sunesson gått i bräschen för
tillskapandet av dessa arbets-
platser när deras kollegor tydli-
gen inte sett något behov av
detta. Prata inte sedan hur föran-

krat dessa åtgärder är när inte
ens majoritetens eget folk tycks
vara införstådda med åtgär-
derna. 

Många bäckar små…….

Det gamla kommunalrådsrummet står fortfarande tomt i väntan på nya nyttjare. Några
gardiner ligger vikta i ett hörn, dock inte den senaste installationen. En tavla har också
blivit kvarlämnad. Kommunalråden Robert Olesen, (s) och Sven Sunesson, (c), har sett om
sitt hus ordentligt. Nya tjänsterum så högt över kommuninvånarna som möjligt. 

Tråkig historia inom äldreomsorgen upprepar sig

Allt om 
budgeteländet

Sidan 4-5

Åter till
Stufvenäs

Sidan 7

För ett år sedan påpekade
Länsstyrelsen brister i vården
på korttidsplatser i Alvesta
kommun.
Nu använder sig Alvesta
kommun av samma tillväga-
gångssätt i anordnandet av
korttidsplatser som man då
fick påpekade om brister i

boendestandard.
Vad som är värre är att man
denna gång vårdat en svårt sjuk
vårdtagare i rum som bara varit
avskilda med ett draperi mot
annan vårdtagare. Varför det bli-
vit så här ännu en gång beror
förmodligen på att antalet kortt-
tidsplatser sedan förra inspektio-

nen inte ökat i tillräcklig grad
och att kommunen tagit hem fär-
digbehandlade patienter från
lasarettet utan att ha erforderligt
antal platser till förfogande. 

I något fall har de anhöriga
valt att ta hem vårdtagaren när
det stod klart att kommunen inte
kunde ge tillräcklig integritet i

vården.
Hur Johnny Haraldsson, (c),

ordförande i nämnden, denna
gång skall förklara handlandet i
ett eventuellt yttrande till
Länsstyrelsen blir intressant. Det
går knappast att använda samma
argument två gånger.    

Oavsett vilket måste nämn-

den för Omsorg och hälsa denna
gång se till att man rätta till
bristerna och löser problemet.  
Visst är det tråkigt att majorite-
tens neddragningar inom äldre-
omsorgen ska få sådana här
konsekvenser.
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Den majoritet, som idag styr Alvesta, var redan i sin vagga en
rörig skapelse. Inte blev det bättre när de började besluta. Och
röran bara tilltar efter hand som tiden går. Vid senaste full-
mäktigesammanträdet var röran total. Ett budgetförslag som
vältrar över både kostnader och ansvar på andra än den nu
sittande majoriteten. 

Att låta andra betala är naturligtvis ett enkelt sätt att göra när
man gör av med mer pengar än man har. En enad opposition
insåg i detta läge att det enda rätta var att i alla fall oppositio-
nen satte sig ned och kom överens. Framförallt om hur man
skulle undvika att lägga bördan på skattebetalarna, hyres-
gästerna i AllboHus, El-bolagens kunder och/eller kunderna
hos renhållningsbolaget. Vi ville dessutom se till att en del av
föreningslivet inte skulle drabbas av majoritetens krav på en
arbetsinsats som skulle spara 1 miljon åt kommunen. Det
fanns verkligen starka motiv för den återremiss av ärendet vil-
ket också blev fullmäktiges beslut. 

Förhoppningen fanns att majoriteten skulle inse allvaret i
återremissen och ta tillfället i akt och inbjuda oppositionen till
diskussion för att komma fram till en lösning som vore bra för
kommunen och dess invånare. Men istället för att ta den chan-
sen valde Olesen, s, och Sunesson, c, att med snabbt varsel
inkalla ett nytt fullmäktige istället för att förhandla och ta
beslutet vid nästkommande ordinarie sammanträde. 

Oppositionen från vänster till höger satte sig då själva ned och
förhandlade fram ett gemensamt förslag som nu kom att ligga
som motförslag till majoritetens. 
Ett förslag som bygger på att man dels låter nämnderna äska
de medel de behöver för sina verksamheter i tre olika nivåer
och först därefter tilldelas medel. En del pekpinnar delas ut
inför det interna budgetarbetet på områden som kan dras ned
något år utan att verksamheterna på något vis lider skada. 

Om förslaget hade vunnit fullmäktiges gillande skulle det
innebära att kommuninvånarna helt skulle slippa den histo-
riskt sett kraftigaste skattehöjningen i kommunen.
Kommunen skulle fortsätta att ta sitt fulla ansvar för Sim- och
sporthallen och inte lämpa över kostnader på 5,5 miljoner kro-
nor på hyresgästerna i AllboHus eller Energibolagens kunder.
Hur nu majoriteten har tänkt sig att detta skulle gå till efter-
som man i andra sammanhang talar sig väl för att hålla
ingångna avtal. Inte heller Alvesta SK, Alvesta GoIF och
Alvesta Friidrott behöver oroa sig över att behöva ta över
Virdavallsområdet för att göra majoritetens budget möjlig
med en tänkt besparing på 1 miljon kronor. 

Istället för detta valde oppositionen att 2010 dra in på kurser,
konferenser, kompetensutveckling och att minska partistödet.
Efter nedläggningen av stora delar av gymnasieskolan väljer
vi att slå ihop de två skolnämnderna och på så vis spara både
en förvaltningsledning och en nämnd. Vi håller också igen på
ett antal projekt och kapar lite i toppen på både skolan och
omsorgen för att kunna behålla full bemanning ute i verksam-
heterna. 

Majoriteten hade ett gyllene tillfälle att skapa en stor majori-
tet för ett realistiskt budgetförslag men de tog inte chansen.
Istället kom man, utan att ens snegla på de lösningar opposi-
tionens förslag innehöll, trumfa igenom sin skattehöjning
m.m. 
Det finns Alternativ till den sittande majoriteten vid nästa års
val.  

Aldrig har Alvesta kommuns
skattebetalare levererat in så
mycket skattemedel som nu.
Aldrig har samma skattebeta-
lare betalt mer i avgifter för
kommunens tjänster som nu.
Samtidigt som neddragning-
arna avlöst varandra under
flera mandatperioder räcker
ändå inte skattemedlen till.
Uppräkningen för förvaltning-
arna för kostnaderna utöver
löner och hyror har legat
under inflationen och i år är
uppräkningen noll samtidigt
som inflationen legat på flera
procent. 

Vad är det som gör att man har så
svårt att få verksamheterna att gå
ihop? Vi har färre elever i dagens
skola. Vi har färre platser inom
äldreomsorgen. Vi har färre
anställda och vi har färre sjukda-
gar än för några år sedan. Ändå
lyckas man inte hålla budgeten
inom ramarna. 
Givetvis kan det vara så att sta-

ten har pådyvlat oss kostnader
som vi inte fått kompensation
för, men samtidigt som vi lagt
ner skolor så byggs det nya eller
sätts upp paviljonger för att
täcka underskott på lokaler.
Tanken att i första hand använda
redan befintliga lokaler tycks
vara alltför enkel för de styrande
i Alvesta kommun. Istället byggs
nedlagda skolor om för dyra
pengar till annan verksamhet vil-
ket ökar redan kostsamma lokal-
hyror.

Organisationsförändringen
Den omorganisation som gjor-
des förra årsskiftet tycks späda
på kostnaderna samtidigt som
samordningen av de sociala
insatserna blir alltmer svårbe-
mästrade. Med frågorna
utspridda på tre förvaltningar
med tre nämnder som beslutande
istället för som tidigare en, säger
det sig själv att det knappast blir
billigare. 
Nu hoppas man att samordning-
en skall bli bättre i alla fall mell-
lan förvaltningarna när man
sammanför dessa till ett gemen-
samt hus vid Värendsgatan.
Försäkringskassans lokaler pass-
sar naturligtvis utmärkt för
denna samordning men det inne-
bär samtidigt att hyreskostna-
derna ökar betydligt och avstån-
det till de skolor två av nämn-
derna är satta att sköta förlängs. 

Smatare och enklare
I elfte timmen skall majoriteten
besluta om ”ett antal utrednings-
uppdrag som skyndsamt ska pre-
sentera olika förslag på hur de
kan bedriva verksamheten smar-
tare, effektivare och billigare”.

Förlåt oss som inte ingår i majo-
riteten att vi har svårt att förstå
varför man inte från början tänk-
te på att bedriva verksamheten
”smartare, effektivare och billi-
gare”. Nu har två år redan gått
och problemen hopar sig. Att
diskutera problemen i kommun-
styrelsen eller dess arbetsutskott
verkar ni inte vilja. Vi har för-
stått att ni vill lösa problemen
själva utan inblandning av oppo-
sitionen. När ni kommer till
kommunstyrelsen, vilket ni
tvingas till eftersom fullmäktige
redan tagit budgetramarna, är det
inte för att diskutera olika för-
slag på handlingsvägar utan för
att besluta om ert sätt att lösa
problemen.

Lär av historien
Vad vi i Alvesta Alternativet
förespråkar är att se tillbaka på
en budget före nedskärningarnas
tid. En budget som inrymde både
ett överskott och framtidssats-
ningar. Jämför den så långt det är
möjligt med dagens och försök
analysera vari skillnaderna lig-
ger. Kanske det då blir uppenbart
var i verksamheterna skatte-
pengarna rinner iväg. 

Vi tror att detta sätt är betydligt
effektivare och framförallt
snabbare än att uppfinna hjulet
igen. För frågan återstår annars
om vem som skall utreda hur
jobbet skall göras ”smart, effek-
tivt och billigt”. Är det konsulter
så blir det i alla fall inte billigt.
Är det våra egna tjänstemän så
borde de redan göra det ”smart,
effektivt och billigt”. Men är det
majoritetens egna politiker som
skall göra utredningen så ….?

Vart har skattemedlen gått
Reflektioner

Lars-Olof “Zona” Franzen

Pension med förhinder
Pensionerade chefer fortsätter som “konsulter”

När planchefen och markche-
fen vid årsskiftet gick i pension
så blev inte den pensionering-
en så långvarig. Båda dök
nämligen upp ganska omgå-
ende för att avsluta ”vissa upp-
gifter”.

Ganska snart kom uppgifter ut
om att de båda verkade som kon-
sulter och vis av historien ville vi
förvissa oss om vad dessa kon-
sulter nu skulle kosta kommu-
nen. 

Snabbt kunde konstateras att
de inte var konsulter i den
bemärkelsen att de hade bildat

egna företag. Istället avlönades
de som timanställda men med
betydligt högre lön än när de var
fast anställda. 

De 215 kr per timma som var
den tidigare lönen (35500
kr/mån) för planchefen blev
istället en timlön på 260 kr.    

Detta motsvarar med samma
räknesätt som ovan en månads-
lön på 42900. En liten nätt
ökning med 7400 kronor. 

Nu skall det naturligtvis fram-
hållas att varken planchefen eller
markchefen jobbat full tid och
att kommunens sociala avgifter
inte är lika höga för pensionärer.

Men frågan är ändå berättigad
varför det blev dyrare per timme
att ha dem anställda som pensio-
närer än som heltidsanställda.

Bli medlem du också!
Medlemsavgiften är bara 

10 kronor.
Sätt in beloppet på pg

431 07 21-8
Glöm inte ange namn och

adress!
Helst också din mail-

adress



Debatten har gått het under
våren när det visade sig att ett
antal enhetschefer inom äldre-
omsorgen fått kraftiga löne-
ökningar i tider då anställda
inom den privata sektorn till
och med fått sänka sina löner
för att rädda jobben.

Motivet till löneökningarna
skulle vara att den här gruppen
låg alldeles för lågt i jämförelse
med andra grupper. En sanning
som inte höll när man jämförde
med vår granne i öster där löne-
nivån i snitt ligger 3500 lägre än
i Alvesta. 

Att reaktionen bland övriga
anställda inom äldreomsorgen
blev häftig är fullt förstålig. Efter
att kommunal haft en tuff löne-
förhandling kunde man höja sin
lön med 7-800 kronor men den
glädjen blev inte långvarig.
Plötsligt fanns det utrymme att
höja lönen för cheferna med
mångdubbelt mer från en redan
hög nivå. Höjningar som mest
med 4500 kronor var inte något

större problem för förvaltnings-
chefen att godta.

PROTOKOLL
När kommunchefen och per-

sonalchefen skulle försvara höj-
ningarna försökte man först med
att påstå att politikerna i perso-
nalnämnden hade accepterat höj-
ningarna. När det senare visade
sig att det inte fanns något
beslutsärende i den riktningen
försökte kommunalrådet Olesen
att påstå att det ändå fanns ett
sekretessbelagt beslut som inte
protokollförts. 

En minst sagt uppseendeväck-
ande uppgift eftersom lönerna i
kommunen är offentlig handling
och öppna att se för alla kom-
muninvånare. Ett kommunalråd
borde veta bättre. Varje beslut
som fattats måste också vara
protokollfört. 

Nu visar det sig finnas mer
pengar i kommunen än vi kunnat
ana. Även rektorerna har fått sin
beskärda del även om höjning-
arna här ligger betydligt lägre än

inom äldreomsorgen. Här ligger
högsta höjningen på 1650 kro-
nor.

Nu återstår det att se hur många
lite längre ned på stegen som
måste lämna jobbet för att

kommunens pengar inte längre
räcker.
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Lönehöjningar i det tysta
Trotts finanskris - kraftiga länehöjningar till omsorgens enhetschefer

Trots finanskris och skattehöjning i kommunen anser tydligen majoriteten att man har råd med kraftiga löne-
ökningar till enhetscheferna inom omsorgen.

Fakta om löneökningarna
Enhetschefer inom äldreomsorgen

Ny lön Ökning fr april 08
Bryggaren 36000 3900
Bryggaren 30800 800
Psykiatrin 39000 3500
Björkliden 38800 3700
Personliga ass 34100 4500
Personliga ass 28300 0
Servicebostäder 32500 3800
Servicebostäder 33500 1400
Torsgården 32600 2500
Alvesta Västra 32500 3500
Högåsen 29500 3500
Högåsen 37500 3100
Asken 34100 3800
Furuliden 34600 1300
Furuliden 35000 3500
Hemsjukvården 32500 1000
SAS 37800 3100

Rektorer o. platschefer

Mohedaskolan 34100 35600 +1800
BUN-kontor 32400 1000
Grönkullaskolan 38800 300 (1.8 –08)
Förskolor Alvesta 33200 1000
Prästängsskolan 36100 1300
Förskola Öster 36100 1300 (1.8 –08)
Förskola Söder 34700 1300
Långagård 35500 1500
Kvarngården 35100 1600
Förskola Väster 35100 1200 (1.8 –08)
Hjortsbergaskolan 33500 1500 (14.10 –08)
Vislandaskolan 37400 1500
Gymnasieskolan 38700 1100
Allbo Lärcenter 38450 1650

Trojka har tagit över styret
Eric Rosén svarar Robert Olesen

Alvesta  s tyrs  nu av  en
tro jka  och  in te  e f t er
demokratiska regler.
I  en svår tid med stora
ekonomiska problem då
k o m m u n f u l l m ä k t i g e
borde debattera hur pro-
b lemen  ska l l  l ö sas  och
komma fram t i l l  breda
uppgörelser för att  få  de
bästa lösningarna på hur
kommunen skal l  ta  s ig  ur
den  svåra  ekonomiska
situationen ,  har herrar
Olesén/Sunesson valt  att
isolera s ig  och inte  göra
någonting.  

I stället styrs kommunen
av kommunalråden, kom-
munchefen och förvaltnings-
cheferna. Det är bara att läsa
agendorna för kommunfull-
mäktige, sedan nyåret, så ser
man att inga frågor av vikt
har beretts och tagits upp för
diskussion under hela våren.
Trots att kommunen befinner
sig i ett prekärt läge när det
gäller ekonomin. 

Demokratin har satts ur
spel av herrar kommunalråd
och oppositionen får aldrig
framföra sina synpunkter på
de olika frågorna. Det är väl-
digt allvarligt att Alvesta
kommun inte styrs efter
demokratiska regler.

Jag konstaterar att Olesén
i sitt inlägg säger att

“ingångna kollek-
tivavtal måste föl-
jas”.  Det är bara
det att det finns
inga kollektivavtal
som är ingångna. I
början av året
avsattes en pott för
l ö n e u t j ä m n i n g
under 2009.
Förvaltningschefen
har beslutat att
använda denna pott
till att höja 16 che-
fers löner helt på
eget bevåg.
Kommunstyrelsens
arbetsutskott har
aldrig fått ta ställ-
ning till dessa löneökningar.
Även i detta ärende har
demokratin åsidosatts av
Olesén/Sunesson. Jag tycker
inte det är passande att ett
kommunalråd slänger en
mängd falska påståenden
omkring sig. Olesén vet
mycket väl att det inte finns
något kollektivavtal att följa
och att kommunstyrelsens
arbetsutskott aldrig fått god-
känna dessa löneökningar. 

I dagarna har herrar
kommunalråd flyttat upp från
5:te till 6:e våningen i
kommunhuset. De har alltså
redan själva sett till att fallet
blir än högre.

Vi, Alvestas invånare,

skall vid valet 2010 se till att
resan vänder och fortsätter
ner i källarregionerna. 

Eric Rosén, Hjortsberga

....................................................
Fotnot
Eric Rosén har resultatlöst för-
sökt få sitt svar publicerat i
Smålandsposten. Vi anser att det
är ett demokratiunderskott när
Smålandsposten underlåter att
publicera svar på debattartiklar.
Därför öppnar vi våra spalter
för Eric Roséns svar 

Robert Olesens inlägg publice-
rades i Smålandsposten 2009-
05-15.

Eric Rosén, Hjortsberga



Majoriteten (socialdemokra-
ter, centerpartister, folkpar-
tister och miljöpartister) tving-
ade igenom tidernas krafti-
gaste skattehöjning vid bud-
getsammanträdet i juli. Några
förhandlingar med en enad
opposition blev det aldrig trots
att återremissen av ärendet ett
par veckor tidigare gav upp-
hov till en sådan möjlighet.
Istället valde Olesen, s, och
Sunesson, c, att omgående kalla
ihop ett nytt fullmäktige för att
driva igenom skattehöjningen. 

Vid fullmäktigesammanträdet
angav socialdemokraternas

gruppledare Bertil Olsson tonen
genom att i sitt inledningsanfö-
rande avfärda alla försök till för-
handlingar i frågan. Med ett bur-
dust angrepp på moderaternas
Mats Johnsson slog Olsson igen
alla dörrar framför oppositio-
nens framsträckta hand.
Ingenting hjälpte denna afton.
Majoriteten hade bestämt sig för
att köra sitt eget race utan
inblandning eller hjälp av oppo-
sitionen.

I KRISENS STUND
Det mest intressanta som hänt
var att moderater och kristdemo-
krater i krisens stund kunde inte
bara sätta sig ned med vänster-
partister och Alvesta Alternativet
utan också snabbt komma öve-
rens om en gemensam strategi
för att lösa ekonomin för kom-
muninvånarnas bästa. Från vän-
ster till höger blev man snabbt
överens om att en skattehöjning
var den sista åtgärd man ville
tillgripa. 

Motivet var att kommuninvå-
narna redan hade förlorat så
stora delar av sina inkomster i
form av lön och övertidsersätt-
ningar att det skulle bli ytterli-
gare en hämsko om man dessut-
om belastade en normalfamilj

med ytterligare 5000 kronor i
ökad skatt. 

Istället valde man att dra ned
på så många extraordinära kost-
nader som möjligt under ett eller
annat år. Liksom att normalfa-
miljen avstår från semesterresan
ett år måste kommunen kunna
avstå från några kurser eller kon-
ferenser. Projekt som inte är livs-
avgörande får vänta tills ekono-
min har återhämtat sig. Enkel

vardaglig ekonomi istället för
majoritetens enkla lösning att
någon annan skall betala så man
kan fortsätta som vanligt. 

SKATTEHÖJNING
Nu blev det ingen enkel vardag-
lig ekonomi utan nu måste
kommuninvånarna stå för fioler-
na dels genom skattehöjning
men också genom att de komm-
munala bolagen krävs på ökad

vinst. En vinst som bara kan
uppnås genom högre hyror och
avgifter alternativt genom sämre
service. 

Det kan vi tacka socialdemo-
krater och centerpartister för
med god hjälp av miljöpartiet
och folkpartiet. Glöm inte det
nästa sommar när ni måste avstå
från den lilla semestertrippen ni
så länge sett fram emot.        
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Skattehöjning med 90 öre
Majoriteten anförda av socialdemokraterna avfärdade oppositionens idéer

Genom den nya entrén till kommunhuset försvinner 27 miljoner kronor i ökade skatter. En del går till själva
entréen och den ombyggnad som ansågs så nödvändig. 

Bertil Olsson, gruppledare för
socialdemokarterna, angav tonen
vid fullmäktiges budgetsammanträ-
de

J i m m y  n y  o r d f ö r a n d e
i  A l v e s t a  A l t e r n a t i v e t

Jimmy Hammarström, Vrankunge, tog

över ordförandeklubban i våras när

Alvesta Alternativet hade sitt årsmöte.

Jimmy är 46 år och gymnasielärare.

Han sitter i kommunfullmäktige sedan

valet 2006 och är med i Barn & ung-

domsnämnden. Han har engagerat sig

hårt i skolfrågor redan innan han valde

att också engagera sig politiskt. Vi

önskar honom nu all välgång som ord-

förande i Alvesta Alternativet och i sina

övriga politiska uppdrag. 

ALVESTA ALTERNATIVET
Ditt eget lokala politiska alternativ!

Kommunchef Eric Rydén blev 
inte lottlös i årets lönerörelse
Foto: Alvesta kommuns hemsida

Det blev en liten slant över så
att kommunchefen Eric
Rydén inte heller blev lottlös
när kommunens lönemedel
skulle fördelas.

Hans lön är numera 69000 kro-
nor per månad när man lägger
till de 2700 han fick i årets löne-
rörelse. Det kan bara konstate-
ras att lönen för kommunchefer
också i Alvesta har stigit stadigt
under de senaste mandatperio-
derna. Problemet är att alla vill
följa med upp i ett allt stegrande
tempo. Hur länge orkar skatte-
betalarna med?

Det blev en liten
slant över...

Ny hemsida på gång
En glad nyhet för alla kom-
muninvånare:
I höst kommer vi i Alvesta
Alternativet att lansera vår
nya hemsida.
Det var inför valet 2002 som vi
för första gången kom ut på
nätet.

Ungefär  ett år innan nästa val
kommer vi nu att göra en rejäl
satsning på vår hemsida
www.alvestaalternativet.se.

Med snabbare uppdateringar
hoppas vi kunna ge kommunin-
vånarna vetskap om sådant som
kommunledningen inte presen-
tera för Smålandsposten.
Givetvis kommer vi även att
fortsätta utgivningen av vår upp-
skattade papperstidning
Alternativet.

Håll ögonen öppna i höst för
det kan bli mycket läsvärt både i
tidningen och på webben.
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ALVESTA ALTERNATIVET om Virdavallen
Följande frågeställningar måste först belysas
1. Hur hanteras nuvarande personal?
2. Vilka uppgifter är föreningarna beredda att ta   

på sig?
3. Är det både skötsel och underhåll som skall

överlåtas? 
4. Skall ägarförhållandena förändras? 

5. Vilka bidrag skall utgå för skötsel och under-
håll?
Därefter kan man slå fast om en besparing är
möjlig och hur stor den skulle kunna vara. Sen
kan det bli aktuellt med upprättandet av ett avtal. 
Först därefter kan det vara möjligt att lägga in en
besparing i budgeten.

Samhällsplaneringsnämnden är den
nämnd som påverkas mest av förslagen. År
2010 är det skötsel av parker och grönområ-
den, som vi valt att sänka ambitionsnivån. År
2011 är det gatusidan som ses över.
Genom att föra över ansvaret för Sim och Sporthallen
till de kommunala bolagen, kommer bolagen att vara
med och bidra till kommunens verksamhet.
Det innebär också att ansvaret för byggande och drift av
varmvattenbassängen överförs till bolagen.

För mer information kontakta:
Robert Olesen (s) 0737-665015
robert.olesen@alvesta.se
Sven Sunesson (c) 0705-985025
sven.sunesson@alvesta.se
Bengt-Erik Davidsson (fp) 0705-948589
bengt-erik.davidsson@alvesta.se
Christel Gustafsson (mp) 0703-204241
christel.gustafsson@alvesta.se

Svart på vitt
Majoritetens egna ord

Hyresgästerna får ta över
när kommunen skall spara

Det blir förmodligen hyresgästerna i AllboHus som får ta det största ansvaret för att Sim- & sporthallen får en
välbehövlig upprustning. Här en bild från det nedslitna maskinrummet.

Majoritetens budgetförslag
blev en kalldusch för kun-
derna i de kommunala bola-
gen. 5,5 miljoner kronor skall
tas fram för att Sim- &
Sporthallen i Alvesta inte läng-
re skall administreras av
kommunen. Istället är det de
kommunala bolagen som skall
se till att pengarna för drift
och underhåll betalas.
En utredning skall ge vid hand
vilket av bolagen som skall
handha uppgiften men mycket
lutar åt att det blir AllboHus som
går ”segrande” ur den striden.
Den som är lite insatt i Sim- &
Sporthallen inser snabbt att detta

är en form av Eberöds bank för
de kommunala bolagen. Stora
medel krävs för eftersatt under-
håll både på byggnad och
maskinpark. 

Koncernbidrag
Dessutom betalar de kommunala
bolagen redan miljonbelopp i så
kallat koncernbidrag. Ett bidrag
som majoriteten även fortsätt-
ningsvis räknar med i sin budget.
Hur de kommunala bolagen skall
åstadkomma dessa summor
redan nästa år andas majoriteten
inte ett ord om. Att kräva ökade
hyror eller avgifter med motive-
ring att man fått kostnader för

drift av en idrottshall lär inte
vara lättköpt hos konsumen-
terna. Då väljer man snabbt
andra leverantörer.

Varmvattenbassäng
Inte lär det bli lättare av att
Olesens och socialdemokrater-
nas vallöfte om varmvattenbas-
sängen också är tänkt att
inrymmas i det här paketet. I så
fall blir det ytterligare minst 20
miljoner kronor i ökade investe-
ringar och ett par miljoner på
driftsidan. Frågan är om inte
majoriteten gjort det lite för
enkelt för sig när man balanserat
sin budget på detta vis. 

I majoritetens budget ställs
plötsligt idrottsföreningarna
Alvesta Skridskoklubb,
Alvesta Gymnastik &
Idrottsförening och Alvesta
Friidrott inför ett fullbordat
faktum. 2011 måste dessa för-
eningar tar över skötsel och
underhåll av Virdavallsområ-
det så att majoritetens budget-
besparing om 1 miljon kronor
skall kunna hämtas hem. 

Någon förvarning om detta har
inte förekommit utan det är
enbart en pappersprodukt till-
kommen i tider då majoriteten
söker lätta besparingar. 

Motivet till beslutet är tämli-
gen enkelt. Varför skall inte
dessa föreningar kunna göra det
liksom andra som sköter sina
anläggningar. Det finns dock en
del men i det här sammanhanget. 

EN MILJON SPARAS
Lägger man förslag som inne-

bär besparingar på 1 miljon kro-

nor så borde man på något sätt
ha diskuterat frågan med de som
skall ta över.  Faktum är att det
är arbeten som skall utföras så
att denna besparing kan hämtas
hem. Det krävs också ett avtal
som reglerar förutsättningarna.
Ägarfrågan måste diskuteras lik-
som de bidrag som skall utgå.
Först därefter är det möjligt att
se om det blir någon besparing.
Dessutom måste organisatio-
nerna ställa upp på förslaget
annars faller det. Vi vet alla att
det inte är det lättaste för för-
eningslivet att hitta nya krafter
som vill ta sig an utökade upp-
gifter. 

Det kan dock lätt konstateras
att majoriteten nog haft fördelar
med sitt förslag om man pratat
med motparten först. Nu har
man krånglat till det ordentligt
genom att inte ha ett färdigt för-
slag och dessutom inte förankrat
det hos vare sig personalen eller
organisationerna. 

Föreningslivet får sin beskärda del

Virdavallen med fotboll, friidrott och ishockeyger föreningarna åtskilligt med huvudbry inför 2011 om kommunen
får som de vill.

ALVESTA ALTERNATIVET om
Sim- & Sporthallen

Vi anser att idrottsanläggningar av detta slag som betjänar
kommunens skolor och allmänheten skall finansieras via
kommunens budget.

Hyresgäster, el-, energi- eller renhållningskunder skall betala
för de tjänster man köper av bostadsföretag, energi- och ren-
hållningsbolag och inte för rena kommunala åtagande. 

Kommunens bolag riskera att bli utkonkurrerade av kon-
kurrenter om de tvingas till kostnader som inte härrör till den
ordinarie verksamheten.



Ombyggnationen i kommun-
huset vill visst aldrig ta slut.
När man trodde att man nått
slutet dras nya idéer igång
kring kommunens café på
sjätte våning. Sedan nya kraf-
ter i form av Omsorgen tagit
över verksamheten smids nya
planer. 
Porslin byts ut. Nya serverings-
bord inköps och gardinerna
ersätts. Förmodligen väntar
större åtgärder bakom knuten
eftersom de nya krafterna tänker
driva egen bakverksamhet. 

Till detta duger inte det öppna
kök som man förmodar på nåder
fått verka under många år.
Miljöinspektörerna på livsme-
delsidan har inte ingripit mot
verksamheten trots att den
knappast uppfyllt de krav man i
vanliga fall ställer på cafeverk-
samheter. 

Billigare skall det på något vis

bli i fortsättningen enligt besluts-
fattarna när nu den person som
tidigare skött verksamheten fått
lämna sitt uppdrag i och med att
AllboHus blev uppsagda från
avtalet. Istället tar som tidigare
nämnts Omsorgen över verk-
samheten. 

Den nya personalen om två
personer kommer att få erfoder-
ligt stöd av två handledare.
Eftersom ytorna för cafegästerna
skurits ned på grund av att köket
måste avskiljas från serverings-
ytorna så har nya ytor skapats på
den gamla inbyggda balkongen.
Platser som ger en underbar
utsikt över sjön Salen.

Vi förväntar oss nu att even-
tuella större ombyggnadsplaner
presenteras för kommunsty-
relsen innan de verkställs. Det är
nödvändigt om inte nya kost-
samma överraskningar skall bli
följden. 
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V å r d  v a r g o d  d r ö j
Vårdsökande har möts av tråkiga besked

När Alvestaborna ringer till
vårdcentralen i Alvesta blir
ofta svaret även om det är i
början på månaden: “Vi har
inga tider denna månad och
Ditt ärende är inte akut så ring
om en månad“.
Så ringer man om en månad och
svaret blir detsamma. Vad är det
för tillgänglighet vi har till vår

vårdcentral? Vad innebär ett
sådant svar för den människa
som ringer? Det sitter en sjuk-
sköterska och tar emot samtalen
och avgör på någon minut att
patienten skall vänta minst en
månad. 

Den människa som ringer har
kanske känt att hon inte mår så
bra som vanligt och har oroat sig

för detta i veckor kanske måna-
der och vill ta några prover. 

När hon får detta svar innebär
det att oron skall fortsätta ytterli-
gare några månader. Det innebär
ett psykiskt lidande för patienten
som vårdcentralen är orsak till.
Inte ens om patienten meddelar
att denne är deprimerad tar man
hänsyn till det utan svaret blir

detsamma.
Det minsta krav allmänheten

kan begära är att man får en
bestämd tid inom den närmaste
månaden. Svaret: “Ring om en
månad” skulle vara förbjudet att
lämna. 

Kan inte vårdcentralen upp-
fylla detta krav, saknas resurser,
och i så fall måste resurserna

ökas eller arbetsmetoderna
effektiviseras.

Urban Stattin har nu gett oss
löftet att ovannämnda svar aldrig
mer skall lämnas. Alla skall få en
tid. 

Vi är tacksamma för en sådan
förändring och gläder oss åt att
det finns instanser som tar till sig
kritik på rätt sätt.

Ombyggnad igen i kommunhuset
N u  s k a l l  c a f e t e r i a n  f ö r ä n d r a s

Nya kockar innebär att möblemang byts ut. Till och med de två år gamla muggarna har ratats för nyinköpta
IKEA-muggar. Nya gardiner är tydligen också populärt, men i det här fallet kan till och med vi tycka det var
befogat. 

Nya cafeplatser har skapats i den inbyggda balkongen med utsikt över Salen och nämndsordförandernas nya
arbetsplatser. 

I enlighet med beslutet om den
nya organisationen uttalades
också att en utvärdering skull-
le göras efter en tid. Alvesta
Alternativet krävde redan för
ett år sedan att behovet av en
sådan utvärdering var påkal-
lad. Nu har det gått ännu ett
år och behovet synes än mer
behövligt.  
En sådan utvärdering kan ligga i
linje med majoritetens förslag
om smartare, effektivare och
billigare sätt att driva kommu-
nen. 

Framförallt bör avlövningen
av kommunstyrelsen belysas,
funktionen av att dela upp soci-
alförvaltningen på tre olika för-
valtningar och hur samordning-
en i dessa delar har fungerat
samt kultur-, förenings- och fri-

tidsfrågornas behandling under
de nya nämnderna.

Skall man hinna få fram ett
resultat måste en sådan utred-
ning igång omgående för att den
skall kunna ligga klar före nästa
års val. En förändring måste
vara klar så att den kan verk-
ställas i god tid före årsskiftet
2010-2011.

Förändringen inom skolans
värld liksom fördelningen av
arbetsuppgifter mellan kom-
munstyrelsen och förvaltnigen
för samhällsplanering kan inne-
bära att stora besparingar kan
åstadkommas genom samman-
slagnig av två nämnder. 

Men tiden hastar och det krävs
beslut så att utvärderingen kan
komma tillstånd under hösten.

Utvärdera  
omorganisat ionen



Slutkommentar
Artikeln om dialogdagarna i Alvesta Alternativets tidning, eller snarare politiska pamflett, ”Alternativet” är återigen ett exempel på
Alvesta Alternativets konsekventa politik att genom halvsanningar och insinuationer sprida misstro mot både enskilda tjänstemän och
mot politiska motståndares ambitioner. Vi kan inte annat än beklaga att ett politiskt parti förfaller till en sådan fruktlös demagogik. Vi
välkomnar en aktiv politisk debatt om hur vi skall utveckla Alvesta kommun till en ännu bättre plats att bo och verka på, men betackar
oss för den oansvariga populism som Alvesta Alternativet ägnar sig åt. 

Robert Olesen, (s)                      Sven Sunesson, (c)        Mats Johnsson, (m) 

Bengt-Erik Davidsson, (fp)        Christel Gustavsson, (mp) Svante Kjellén, (kd)             Ilich Idensjö. (v)      
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Efterspelet till Stufvenäs
Surt sa räven: De höga tonerna tystnade och sanningen accepterades av alla

Vi skrev ett brev till samtliga
partier som undertecknade ett
gemensamt uttalande efter
vårt referat om turerna kring
den politiska konferensen på
Stufvenäs förra våren.
Eftersom uttalandet utmyn-
nade i att vår tidning bara

publicerade ”insinuationer och
halvsanningar” gav vi under-
tecknarna möjlighet att klar-
göra våra faktafel för läsarna.

Vi erbjöd varje parti
utrymme att delge våra läsare
vilka faktafel som fanns i vår
tidning. För att de verkligen

skulle få chansen skrev vi till
dem två gånger. En gång i slu-
tet av förra året och en gång i
slutet på juli när vi kunde kon-
statera att utgivningsdagen
närmade sig och att ingen hade
svarat på den första skrivelsen.  

Resultatet kan ni se på

denna sida och vi som utgivare
är naturligtvis väldigt tack-
samma att faktafelen enligt
undertecknarna är så få. Vi
hade naturligtvis väntat oss
brösttoner efter uttalandet
förra sommaren även om vi
visste att våra faktauppgifter

skulle hålla för granskningen.  
Sammantaget betyder det

att läsarna även i framtiden
kan lita på att de uppgifter vi
publicera är trovärdiga.  

S å  l ä t  d e t  d å . . .

Robert Olesen

Sven Sunesson

Bengt-Erik Davidsson

Christel Gustafsson

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Inget svar

Och så här svarar de idag E r b j u d a n d e t
Med anledning av att vi inom kort kommer att utge en ny utgå-
va av vår tidning Alternativet tillskriver vi er än en gång för att
ge er möjlighet att framföra den kritik som ni riktade mot vår
senaste utgåva. Eftersom ingen av er har svarat ger vi er nu
ytterligare en möjlighet att konkritisera de “ halv-sanningar
och insinuationer” vi publicerade i förra utgåvan. 

Vi är måna om att de uppgifter vi publicera också är fakta
och tar därför med öppna armar emot synpunkter som visar på
att vi publicerat felaktiga fakta. Allt i syfte för att göra vår tid-
ning så trovärdig som möjligt. 

Vi ser gärna att vi har era enskilda svar före den 1 augusti
2009 för att dessa skall hinnas med före pressläggning. Vi har
för avsikt att publicera svar från samtliga inkomna partier.

Mvh

Lars-Olof Franzén
Ansvarig utgivare för Alternativet

Så här lyder texten ordagrant i det mail som allla
partiers företrädare fick den 22 juli:

Stors lagen resa
Vänortsavtalet med Lengele
skall skrivas på under stor
pompa och ståt. Samtliga pre-
sidium samt 2-3 tjänstemän
skall ut och resa i september. I
alla fall har inbjudan att delta-
ga utgått till 18 politiker som
ingår i kommunens olika
nämndpresidier.
Resan skall gå med buss till den
tyska staden och motivet till den
stora delegationen är inte för att
bara se när Robert Olesen själv
underteckna vänortsavtalet utan
för att Lengeles borgmästare vill
ha det så enligt Olesen. 

”Det skall dessutom bli en
billig resa då vi skall bo privat
och inga arvoden skall utgå”
säger Olesen vidare. 

Alvesta Alternativet hade

invändningar mot det stora del-
tagarantalet när frågan behand-
lades i kommunstyrelsens
arbetsutskott. Alternativet ansåg
att det räckte om kommunsty-
relsens presidium åkte eftersom
man vid liknande tillfällen aldrig
tidigare varit mer än en handfull
deltagare. Även om kostnaderna
hålls nere innebär det fel signa-
ler när alla andra delar av
kommunen styrs av neddrag-
ningar. Dessutom är förmodli-
gen flertalet av de som kommer
att åka med hel- eller deltidsar-
voderade av kommunen, vilket
innebär att andra arbetsuppgifter
ställs åt sidan. Det hade varit
bättre att så många som möjligt
varit hemma och arbetat med
ekonomin.  



Många löften har fallit ur
kommunalrådet Robert
Olesens mun sedan makttill-
trädet 2006. Ett löfte som fort-
farande lyser med sin frånvaro
är skateboardramperna vid
den så kallade spontanidrotts-
platsen vid Stenlyckeskolan. 

Mandatperioden är snart över
och några ambitioner att fullföl-
ja detta löfte tycks inte Olesen
ha. Över huvud taget har ung-
domsfrågorna tydligen inte ham-
nat på de styrandes bord. 

Vi ser alltfler vilsekomna ung-
domar i samhället idag med
blandade resultat som följd.

Stödet till föreningslivet är vik-
tigt och den snabbaste vägen till
att sysselsätta sysslolösa ungdo-
mar går genom dem. Samtidigt
som företagen drar ned på
sommarjobben gör kommunen
likaledes med stora kostnader
som  följd.  

Kommunstyrelsen, där Olesen

håller i agendan, har överhuvud-
taget inte diskuterat frågeställ-
ningar runt ungdomsfrågor. 

Å andra sidan så har krisfrå-
gorna fått liten för att inte säga
obefintlig prioritet hos kommun-
styrelsen. Det gäller att majorite-
ten med Olesen i spetsen kavlar
upp ärmarna och se till att något
positivt händer i kommunen
innan mandatperioden är till
ända. Ungdomar tror på de löf-
ten som utges. När de inte upp-
fylls blir resultatet för demokra-
tin förödande.  

Om det är något Olesen och
majoriteten måste lära sig är det
att löften är ingenting man bara
kasta ur sig i en valrörelse för att
fånga röster. Vill man bli trovär-
dig är det faktiskt också så att
man måste se till att stå för dem.
I annat fall riskerar man att för-
troendet för en som politiker
undermineras. 

Det återstår att se om majori-
teten får förnyat förtroende om
man undviker att stå för sina löf-
ten. Valet närmar sig med storm-
steg och snart faller domen.
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126:an uppe på banan igen
Men kommer majoritetens ointresse att förhindra en ny förbifart

Vägverket har varit och
informerat fullmäktige om
planerna på en västlig för-
bifart av väg 126. Äntligen
är denna förbifart, som
diskuterats längre än
Alvesta Resecentrum, uppe
på banan igen. 

Men hur är intresset från den
nuvarande politiska ledningen
till Vägverkets nyvaknade ambi-
tioner. Skall man tolka vad den
politiska majoriteten företrädda
av Robert Olesen, s, Sven
Sunesson, c, Bengt-Erik
Davidsson, fp, och Christel
Gustafsson,  mp, skrev i en
debattartikel den 13 februari bör
man inte vara optimistisk. 

Där skriver de ”att en förbifart
varken är möjlig eller effektiv”.
”En ny väg skulle enligt deras
förmenande inte leda till någon
nämnvärt bättre närmiljö”.
”Dessutom påstår de att
Vägverket av samhällsekono-
miska skäl inte är intresserade av
satsa på en ny utflyttad 126:a”.
Istället verkar majoriteten tycka

att det är helt i sin ordning att dra
än mer trafik genom Alvesta

Centrum eftersom man väljer att
förlägga kombiterminalen vid
Lillsjögatan. 

Det hjälper naturligtvis inte att
tala om att fordonen skall färdas

till denna via Fabriksgatan. 
Chauffören väljer ändå den väg
han tycker är bäst och för den
delen lär det bo folk också längs
stråket via Fabriksgatan.  

När nu Vägverket visat ett
nyvaknat intresse får man hopp-
pas att kommunens nuvarande
ledning också inser möjlighe-
terna att få en förbifart till stånd.

Politik är som sagt möjligheter-
nas konst. Se till att göra något
konstruktivt med den möjlighe-
ten som nu uppdagats.

Vägverket har börjat jobba med frågan om att ge 126:an en förbifart utanför Alvesta tätort. Men var står majoriteten i den här frågan? Ska deras
passivitet få till följd att ingenting händer nu heller? 

Hög tid att infria vallöftena Miss lycka t
beslut i repris
Kommunfullmäktige har än
en gång beslutat att nämn-
derna skall ta med sig över-
eller underskott till näst-
kommande år. Förra gången
det begav sig misslyckades
systemet totalt.

Eventuella överskott var man då
inte sen att vilja föra med sig
men underskotten var man inte
intresserad av. Tidpunkten för
att åter pröva systemet blev nog
inte den optimala. 

Att ta sig med underskott till
nästkommande år i ett läge där
situationen knappast ser ljusare
ut nästa år blir problematiskt.
Alvesta Alternativet anser att
sådana här system knappast är
till gagn varken för verksamhe-
ten eller kommuninvånarna. 

Det är bättre att både politiker
och tjänstemän fokusera på det
som skall utföras med de medel
de är tilldelade.

Samtidigt känns det egen-
domligt om någon kan få lov att
använda överskott i sin verk-
samhet när övriga delar av
kommunen blöder. 

Det rimliga är att eventuella
överskott på något konto får lin-
dra de underskott som uppstått i
andra delar av kommunens eko-
nomi.

Infria löftet om skateboardramp Olesen! Det ska inte bara vara så att löf-
ten avges för att vinna röster i val utan för att man faktiskt menar att full-
följa dem.

Löften är till för att hållas
Inte bara ett sätt att vinna röster


