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Utgiven av Alvesta Alternativet

Räddningstjänsten på spel
Kommunledningen på väg att bilda kommunförbund med Växjö
Det drar ihop sig till strid om
Räddningstjänsten i Alvesta
kommun. För ett par år sedan
var det aktuellt att bilda ett
kommunalförbund med samtliga åtta kommuer i länet.
Några var tveksamma och
kommunfullmäktige i Alvesta
sa nej om inte alla kommunerna var med.

Starka krafter i kommunledningen vill att räddningstjänsten i fortsättningen ska organiseras i ett räddningstjänstförbund tillsammans med Växjö. Risken är uppenbar att Mohedas deltidsstyrka hamnar i museet..

Eftersom alla inte var intresserade rann idéerna ut i sanden,
men nu är det dags igen. Växjö
vill så gärna få med Alvesta i ett
förbund att man till och med
tyckte att någon utredning inte
ens behövdes.
Hade socialdemokraterna
fått råda själva hade det säkert
inte heller kommit till någon,
men nu tvingade övriga partier i
Alvesta fram en sådan.
Utredningens slutsats blev som
förmodat en rekommendation att
bilda ett kommunalförbund.
Kritiken mot utredningen är idag
bister. Ett beställningsjobb, som
varken innehåller kostnadsberäkningar eller djupare analyser.
Den kritiken kommer både

från politiker och personal. Trots
att den socialdemokratiska partiledningen är beredd att på stående fot anta förslaget så finns
en av de största motståndarna till
en sammanslagning just i de
socialdemokratiska leden.
Håkan Gustavsson, förste
vice ordförande i miljönämnden,
går till våldsam attack emot sin
partiledning och förkastar förslaget i sin helhet. Han har stöd av
flera ledamöter i miljönämnden,
vilka liksom han oroar sig för de
framtida konsekvenserna av ett
dylikt beslut. Förslaget innebär
bland annat att de fasta tjänsterna som idag finns i Alvesta
med stor sannolikhet återfinns i
Växjö efter sammanslagningen.
I ett framtida perspektiv är
oron också stor i framförallt
Moheda, där ortens deltidsstyrka
är inklämd mellan styrkorna i
Växjö, Lammhult och Alvesta.
När kravet om besparingar
kommer så förstår killarna i
Mohedastyrkan att de på sikt
ligger i farozonen.
Sidan 3

Järnvägen högaktuell
Banverkets satsning på en
idéstudie av ett nytt triangelspår och en utflyttning av
bangården kan innebära att
det äntligen lossnar för byggnationen av resecentrum i
Alvesta.
Kerstin Aasa Oppvik på
Banverket i Malmö leder den
idéstudie, som kan leda fram
till många glädjande investe-

ringar i Alvesta. Slår detta väl
ut kan det innebära ett flertal
nya arbetstillfällen på sikt, men
framförallt att man i Alvesta
kan skapa förutsättningar för en
positiv
framtidsutveckling
både när det gäller nyetableringar och utveckling av redan
befintlig verksamheter.
Vi i Alvesta Alternativet känner
oss speciellt stärkta av att våra idéer
om ”Bangård Sydost” nu tycks falla i

god jord. Den idéstudie som nu
Banverket genomför utgör grunden
för möjligheten att på sikt förverkliga
alla de idéer som finns i vårt förslag.
Inte minst viktigt kommer
det att vara att väg 126: s förbifart påskyndas och att vi äntligen
kan slippa mycket av den tunga
trafik, som idag går genom centrala Alvesta.
sidan 5

Det kan bli ett resecentrum till slut i Alvesta tack vare det ökade
intresset för godstrafik på järnväg.

Sällskapsresan

Koalitionens kris!

Erik på glid

Sid. 7

Sid. 2

Sid. 8

2

Inga bostäder i Tingshuset
Ta din Mats ur skolan!
Det är hög tid nu Anne-Christine att du tar din Mats ur skolan. Den här kommunen liksom alla andra kommuner i vårt
avlånga land har inte råd att ha en ledare som inte i alla
lägen ser till kommunens bästa. Som kommunalråd kan
man inte envetet handha frågorna utifrån ett rent partipolitiskt tänkande. Ibland kan det faktiskt komma bra idéer
även från andra partier. Ja till och med inom det egna partiet kan det ibland finnas embryon till lösningar som är
värda att diskutera. Men går inte alla frågor genom dig så
tycks de inte ens värda att diskutera.
Du leder en majoritet där till och med vi utomstående med
blotta ögat kan konstatera att ordet samarbete inte existerar. Om man har beslutat sig för att gå samman och leda
kommunen under en valperiod måste det naturligtvis till en
öppenhet och arbetsgemenskap mellan de ingående partierna. Det kan inte bara vara så att det största partiet skall
bestämma i allt medan de övriga skall huka och bara rösta
med. Det gick kanske i ett eller två år men nu går det tydligen inte längre.
Missnöjet jäser både i centern och folkpartiet. Man klagar
över avsaknaden av information. Viljan till kompromisser
finns inte hos den socialdemokratiska ledningen och att
stödja andra majoritetspartiers förslag tycks bara ske i
undantagsfall. För att över huvud taget komma till tals
tvingas man ut på motionsvägen. Detta tillvägagångssätt
speglar bara den missämja som tycks råda. En stark majoritet borde väl klara av att kunna lägga gemensamma förslag utan att övriga koalitionspartier tvingas föra fram sina
synpunkter utanför plattformen. För den som läser
Smålandspostens debattsidor blir förvirringen total när
ledande socialdemokrater och centerpartister slår varandra
i huvudet med största möjliga frenesi.
Det är inte underligt att allmänheten inte har en aning om
att centern och folkpartiet ingår i koalitionen. När därtill
socialdemokraternas förste vice ordförande i miljönämnden, Håkan Gustavsson i Grimslöv, i en debattartikel tar
avstånd från den linje Anne-Christine driver i frågan om
räddningstjänstens sammanslagning med Växjö. Då är förtroendet definitivt förbrukat också inom de egna leden.
Den dåliga stämningen som idag råder finns också bland de
anställda. Det är hysshyss och hemligt runt snart sagt var
och varannan fråga. Det är stängda dörrar och enskild
information som gör arbetsmiljön minst sagt obehaglig. Den
öppna atmosfären från förr är som bortblåst. Entusiasmen
för jobbet har falnat i takt med den minskade öppenheten.
Var är ledaren som kan entusiasmera och lyfta sina anställda?
Måttet rågas nu av att Anne-Christine till varje pris vill
göra sig av med godsgruppen, vars arbete med att skapa en
nytt logistik- och järnvägsområde söder om Alvesta lett
fram till att Banverket idag gör en idéstudie över grundtanken i idén. När det nu gäller att se till att intensifiera arbetet så skall Alvesta Alternativets Lars-Olof Franzén bort
och Anne-Christine själv ta över.
Även om hon skulle klara av uppgiften, måste det var frågan om ett våldsamt slöseri med resurser. Att plötsligt byta
ut idékläckaren och entusiasten för frågan mot en kommunstyrelseordförande, som redan har häcken full, är fullständigt obegripligt. Men det handlar inte om att nå resultat
utan att se till att om det blir något så får inte en politisk
moståndare röna uppmärksamheten.

Alvesta Alternativet vill inte att Tingshuset i Alvesta ska byggas om till bostäder.

Den centrala skolförvaltningen letar efter nya kontorslokaler. Om de lämnar tingshuset
har det framförts förslag om
att tingshuset ska byggas om
till bostäder eller säljas.
De här planerna motsätter sig
Alvesta Alternativet. Vi vill
istället att huset blir ett kultur-

centrum., inte minst för ungdomarna.
Musikskolan bedriver sin
verksamhet i tingshuset redan
idag. Om skolkontoret försvinnner, skulle de kunna få ta över
hela huset. Verksamheten skulle
säkert också kunna breddas med
exempelvis teater och andra aktiviteter.

Huset skulle därmed kunna
bli en utmärkt samlingspunkt för
framförallt ungdomar, ett komplement till föreningslivet.
Tingshuset är dessutom en av
väldigt få bevarade gamla byggnader i Alvesta. Det är synd om
detta kulturarv inte bevaras och
hålls levande.

Hur länge håller koalitionen?
Att det knakar i samarbetet
mellan de båda koalitionspartierna socialdemokraterna och
centern i Alvesta kommun är
välkänt.
Frågan man idag ställer sig är
inte om utan när centern bryter
upp från samarbetet. Samarbete
är kanske inte det rätta ordet för
något som är så långt ifrån denna
arbetsform som tänkas kan, men
i brist på lämpligt ordval får vi
till nöds ändå använda denna
benämning.
Centern har under stora delar
av mandatperioden fått ställa sig
bakom socialdemokraternas linje
i en rad olika frågor. Sina egna
hjärtefrågor har centern inte fått
något gehör för. Man har iställlet tvingats ut motionsvägen
eller på Smålandspostens debattsida för att tydliggöra sina frågor.
Det kan knappast kallas samarbete när ena parten måste

agera på det viset för att få sin
stämma hörd. Klimatet blir inte
bättre när ledande socialdemokrater bemöter centerns synpunkter på tidningssidorna.
När nu också socialdemokraterna plockat bort centerns ledargestalt Karin Vernersson från
den infekterade utredningen om
räddningstjänsten och istället
satt dit moderaternas Mats
Jonsson, så är frågan om centern
längre kan upprätthålla sin roll i
majoriteten. Väljer centern att gå
så är steget inte långt ifrån att
också folkpartiet lämnar samarbetet.
Då återstår bara för socialdemokraterna att knyta ihop banden med moderater och kristdemokrater om man vill behålla sin
maktposition. Och den som
känner ledartrojkan inom socialdemokraterna är övertygad om
att en sådan lösning inte är
främmande för dem.
Återstår att se vad modera-

Alvesta kommun kan inte vänta till den 1 januari 2003 på
att få en ny ordförande i kommunstyrelsen. Om inte det
socialdemokratiska partiet själva kan ta itu med frågan så
måste alla övriga partier samverka för att återge kommunen, dess invånare och anställda, framtidstro.

terna och kristdemokraterna har
för inställning till ett sådant samarbete. Med Cecilia Roos kvar
hade det varit helt osannolikt,
men numera har moderaterna en
ny ledning och hur de ställer sig
är mer tveksamt.
Hur som helst hastar det för
centern att komma till beslut.
Nästa val närmar sig med stormsteg och om ett och ett halvt år så
skall väljarna ta ställning inför
en ny mandatperiod.
Centern har också nationella
problem i opinionen och kan
knappast fortsätta att också i den
lokala debatten framstå som viljelöst. Även om centern i koalitionsarbetet försökt driva sina
frågor, kan väljarnas dom bli
hård när man samtidigt inte
kunnat visa upp några resultat.
Det brådskar därför för centern att göra sig fri från en samarbetskollega som med alla
medel försöker utplåna sin partner.

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet

Ansvarig utgivare: Lars-Olof Franzén

Adress: Lillsjögatan 22, 342 36 Alvesta
Tel. 0472-193 04 Fax 0472-193 04
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Räddningstjänsten brännhet
för splittrad kommunledning
Socialdemokraterna går i spetsen för att bilda ett kommunalförbund med Växjö för en
sammanslagen
räddningstjänst. Som vanligt när
Anne-Christine Gustavsson,
(s), driver frågor så är det helt
utan vetskap om varken konsekvenser eller ekonomiskt
utfall.
Redan vid fullmäktiges aprilsammanträde vill hon och hennes partikamrater tar beslut om
att ett räddningstjänstförbund
skall inrättas från den 1 januari
2002.
Den utredning som man har till
grund för planerna är så undermålig
att utredarna Pär Sturesson och
Stefan Wik vid Komrev borde se sig
om efter annat levebröd. En utredning, som inte innehåller någon som
helst beskrivning av förändringen av
kostnaderna vid en samverkan i ett
räddningstjänstförbund eller de konsekvenser som uppstår då all fast personal i Alvesta förflyttas till Växjö, är
naturligtvis inte värd att användas
som beslutsunderlag i så här viktiga
frågor.
Utredningen ger inga som
helst fingervisningar om de konkreta resultaten, varken ekonomiskt eller verksamhetsmässigt.
Utredarna har i stället använt
papperssidorna till att förklara
olika samverkansformer.
Utan att på något sätt leda sina
påståenden i bevis fastslår man att ett
kommunalförbund är den bästa lösningen. När man förväntar sig analyser och jämförelser av sakuppgifter,
får man bara utredarnas slutsatser till
livs. Hela utredningen genomsyras
av att det handlar om ett beställningsjobb snarare än ett sakligt underlag till
beslut.
Om det är så förstår vi Växjös
ovilja till att ens utreda saken. Innan
några som helst sammanslagningar
kan förekomma vill vi veta priset.
Utan fast personal i Alvesta
så förlänger vi insatstiden.

Brandstationen och deltidsbrandstyrkan i Moheda ligger i farozonen när besparingskraven kommer i ett eventuellt räddningstjänstförbund. Precis som
1998, när kommunledningen ville slå ihop samtliga räddningstjänster i hela länet, motsätter vi i Alvesta Alternativet de här planerna. Vi vill behålla den
organisation som finns idag.

Räddningsledaren måste i fortsättningen köra från Växjö
medan vi nu har en räddningsledare på 90 sekunder i Alvesta.
Alvestas räddningstjänst är
idag mycket välutrustad. Hur det
står till med Växjös deltidskårer
vet vi inget om, men enligt utsago så lär vi inte stå efter Växjös.
En upprustning kan bli dyrt för
Alvesta kommun.
Vi kan få vara med att betala
Växjös deltidsstyrkor under lång
tid medan vi kan få se våra egna
rustas ned. Det talas om att styrkorna skall vara oförändrade och

därtill ser vi att befälsorganisationen blir intakt med den vakans
vi idag har i Alvesta.
Hur den utlovade kostnadsbesparingen då skall ske
reser vi frågetecken för! I
synnerhet som det nya förbundet skall ha en alldeles
egen politisk direktion om
sex ordinarie ledamöter och
fyra suppleanter. Därtill en
egen administration.
Hur bara detta skall
finansieras genom samordnade inköp och övningsverksamhet är en gåta, i

synnerhet som denna samordning redan existerar.
Hur man från Alvesta
kommuns sida skall kunna få
sin stämma hörd i ett kommunalförbund utan mycket
detaljerade inskrivningar i
förbundsordningen är för oss
obegripligt. Växjö har ju alltid fördelen av utslagsrösten
genom sitt ordförandeskap.
När sedan besparingarna
krävs så är det lätt att av geografiska skäl se att Mohedastyrkan
alltid löper en uppenbar risk att
sättas under luppen. Kringgärdad

av styrkorna i Alvesta, Växjö
och Lammhult blir Mohedas
läge alltid en stötesten.
Räddningsvärnet i Grimslöv och
dess frivilliga kamrater i Torsås
by är andra objekt som är troliga
målpunkter för besparingar.
Varför vill inte den nuvarande socialdemokratiska ledningen ha fakta på bordet innan
man tar beslut om en sammanslagning? Är det viktigare att
hålla sig väl med “Kula”
Bengtsson i Växjö än att slå vakt
om de egna kommuninvånarnas
säkerhet?

Lita inte på storebror! Det kan få konsekvenser!
Att lita på storebror Växjö kan
alltid ha vissa konsekvenser.
Ibland är det inte så dumt att
våga stå på egna ben.
När Anne-Christine Gustavsson, (s), lade ett förslag
om att inte godkänna årsberättelsen för den gemensamma nämnden som har

hand om naturbruksgymnasiet i Ingelstad, hade hon stirrrat sig blind på hur Växjö
hade skrivit i sitt förslag.
Vad hon glömde var att
någon årsberättelse inte hade
kommit till kommunkansliet,
varför varken kommunstyrelsen
eller fullmäktige hade tagit del
av vad årsberättelsen innehöll.

Än mindre visste någon ledamot, inklusive Anne-Christine,
exakt vad som var felet med årsberättelsen. Någon förklaring till
sitt förslag lyckades hon aldrig
föra fram.
Trots
att
Alvesta
Alternativet vid behandlingen i fullmäktige krävde att
ärendet återremitterades så

att ledamöterna skulle få ta
del av årsberättelsen innan
något beslut fattades, försökte Anne-Christine ändå att
driva igenom sitt yrkande.
Heder åt fullmäktiges
ordförande Börje Johansson,
(s), som insåg det omöjliga i
situationen och klubbade för
en återremiss.

Förhoppningsvis fick fullmäktiges ledamöter i Växjö
tillgång till handlingarna
innan de fattade sitt likalydande beslut. Det kan ha sina
sidor att som Anne-Christine
följa “Kula” Bengtsson,
Växjös socialdemokratiska
kommunalråd, i hasorna.
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Renovera Aringsgården nu
I år fyller Alvesta Alternativet
tio år. En pigg jubilar som
sannerligen rör om i grytorna!
Visst är det så att de andra
partierna ofta röstar ner våra
förslag. Men inte sällan återkommer sedan våra förslag i
deras tappning.
Så har det varit exempelvis
när det gäller äldreomsorgen,
en av de frågor som låg till
grund för bildandet av Alvesta
Alternativet.
Vi tyckte det var fel att avveckla
alla ålderdomshem och reducera
antalet omsorgsplatser när boendena renoverades. Inte minst
mot bakgrund av att antalet äldre
i samhället ökade.
Men ingen ville lyssna på oss den
gången. Den dåvarande ordföranden
i socialnämnden, Ingvar Andersson,
(c), från Torsås by, som senare “offrades” när centern blev ett stödparti
till sossarna 1994, avfärdade våra farhågor som ett “storstadsproblem”.
Han påstod till och med att antalet
äldre människor i Alvesta kommun
skulle minska de kommande åren.
Pyttsan! Idag ser vi resultatet.
Visserligen har de andra partierna
anammat vårt synsätt att ålderdomshemmen ska finnas kvar. Detta gäller
bland annat för Furuliden i Moheda.
Men antalet omsorgsplatser har minskats. I en tid när antalet äldre människor och därmed också omsorgsbehovet ökar.
Den här problematiken har
de andra partierna löst genom att
sätta upp högre krav för att
någon som efterfrågar en
omsorgsplats faktiskt också ska
få det. Sedan upprätthåller man
en snygg fasad utåt genom att

hävda att det inte finns någon kö
till äldreomsorgen.
Finns det ingen kö kan man
ju tycka att det borde vara lätt att
ordna en plats på ett äldreboende. Men icke! Sanningen är
den att när exempelvis anhöriga
vänder sig till socialkontoret
med en förfrågan om en
omsorgsplats möts de av beskedet att det inte finns några.
Verkligheten hinner således ifatt
dikten när resultatet av alla
neddragningar och det minskade
platsantalet kommer i dagen.
Det är givetvis den politiska majoriteten som bär
ansvaret för detta. Vi i
Alvesta Alternativet ger oss
emellertid inte. Kravet på att
Aringsgården i Alvesta skall
renoveras till ett tidsenligt
ålderdomshem är lika aktuellt idag som för tio år sedan.
Därför har vi lämnat en
motion i frågan till kommunfullmäktige.
Om man flyttade den nuvarande
demensavdelningen
Högbohemmet från Högåsens
sjukhem till Aringsgården
skulle dessutom folkpartiets
gamla slagdänga om “eget rum
inom omsorgen för alla” kunna
förverkligas.
Vi vill ha valfrihet inom
ä l d r e o m s o r g e n .
Omsorgsformen ska bestämmmas av den som behöver vård
och dennes anhöriga. Inte
enbart av socialkontoret.
Därför anser vi att antalet
omsorgsplatser i kommunens
övriga delar, Moheda, Vislanda
och Grimslöv, också måste utökas.

Aringsgården är en resurs som måste tas till vara för att öka antalet vårdplatser inom kommunens äldreomsorg.

Stort tryck på äldreomsorgen
Många gamla och sjuka väntar på omsorgsplatser som
inte finns. Det framgår av
rapporten “Rättssäkerheten
inom äldreomsorgen”. Den
har tagits fram av socialstyrelsen och länsstyrelserna.
Många människor får avslag på
sina ansökningar trots att
kommunerna bedömt att de är i
behov av stöd och hjälp. Detta
är givetvis inte acceptabelt
eftersom de här människorna
ofta har ett stort vårdbehov.

Visste ni
att Tommy Mases, (s), löfte om en varmvattenbassäng i år
firar fem-årsjubileum
En tröst till alla som inte kan simma. Ni lär inte bli särskilt blöta om fötterna av Tommys löfte.

Bli medlem du också!
Medlemsavgiften för 2001 är 10,Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8
Glöm inte namn och adress!

Socialtjänstlagen föreskriver
också att den som blir beviljad
en plats på ett äldreboende
också ska få den.
Självfallet kan det heller inte
accepteras att kommunerna skärper kraven för att en ansökan om
en plats i ett äldreboende ska
beviljas bara för att utåt påskina
att det inte finns någon kö.
I ett demokratiskt uppbyggt
samhälle ska de vårdsökande
heller inte behöva stå med mössan i hand inför socialbyråkraterna på det sätt som folk i en

svunnen tid fick göra inför brukspatronerna. Efterfrågar man en
omsorgsplats ska man också få
den.
Det enda sättet att kunna
uppnå detta är att se till så att det
finns tillräckligt med platser
inom omsorgsformer av skilda
slag. Efter den misslyckade politik som förts på området vill
Alvesta Alternativet att de
omsorgsplatser som försvunnit i
kommunen återskapas så fort det
är möjligt.

Överklagan av budgetbeslut
Lars-Olof Franzén, gruppledare i Alvesta alternativet,
har överklagat fullmäktigebeslutet som innebär att fullmäktige inte längre skall
besluta om kommunens budget.
Vi anser att beslutet strider
emot kommunallagen vilken
fastställer att fullmäktige har
den exklusiva rätten att besluta
om budgeten.
Som de flesta vet är en budget
en plan över intäkter och utgifter
under till exempel ett år.
Kommunledningen hävdar att man
genom att dela ut en påse pengar i
juni till de olika förvaltningarna, vilket man för övrigt gjort sedan man
införde ramsystemet, har fullföljt
lagens mening. Följden blir, om
kommunledningens tolkning skulle
vara riktig, att något samlat motförslag till majoritetens budget aldrig
kan läggas. Inte heller får de mindre

partierna någon laglig möjlighet att
lägga förslag.
Vi är ganska övertygade om
att vårt överklagande kommer att
vinna eftersom lagen är så solklart skriven på detta område.
När det gäller den nya budgetprocessen i övrigt är vi minst sagt
nöjda med att kommunen äntligen
anammar de synpunkter vi haft på
hur man måste jobba. Våra egna budgetförslag har vi under flera år byggt
på föregående års resultat och utfall
under innerliggande år. Hur många
gånger har vi inte fått höra från
kommunledningens sida att så här
kan man inte göra.?
Nu är det annat ljud i skällan från
kommunledningen. Nu återstår bara
att jobba efter de nya direktiven.
Tyvärr känns det inte precis som att
någon större förändring gentemot
tidigare kan skönjas. Det är bara
orden som har förändrats. Men vi får
hoppas att det ändå blir något positivt
av det hela.
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Bangård Sydost trots allt?
Banverket genomför förstudie om en ny godsbangård utanför Alvesta
Trots Banverkets investeringsstopp i höstas, som i sista
stund stoppade upp den beslutade förstudien av en ny bangård i Alvesta, fortsätter nu
arbetet ändå.
Banverket har beslutat att dra
igång en idéstudie över förslaget
om ett triangelspår från stambanan till kust- till kustbanan i
Alvesta samtidigt som man
också studerar möjligheten att
flytta ut den befintliga godsbangården från Alvesta centrum.
Banverket har dessutom
beslutat att parallellt också
göra en idéstudie över möjligheten
att
trafikera
Torsviks industriområde i
Jönköping, där bland annat
IKEA
bygger
ett
Europalager, via AlvestaVärnamo. Om denna studie
slår väl ut stärker det naturligtvis Alvestas roll som nav
i godstrafiken ytterligare.
Flera tunga påtryckare finns
idag för framförallt ett utbyggt
triangelspår. Både Volvo och
IKEA framför starka behov av
ett sådant spårs tillkomst, vilket
skulle vara guld värt för Alvesta
kommun.
Med en placering i det läget som
Alvesta Alternativets Lars-Olof
“Zona” Franzén föreslagit i sin studie
”Bangård Sydost” skulle Alvesta
kommun få möjlighet att utveckla ett

Förslaget om en ny godsbangård utanför Alvesta är i högsta grad fortfarande aktuellt. Banverket har beslutat inleda en förstudie av det förslag som
Alvesta Alternativets Lars-Olof “Zona” Franzén har utarbetat.

industriområde på ända upp till 150
hektar med spåranslutning. Ett perfekt läge för framförallt logistikföretag och andra stora företags centrallager.
Samtidigt skulle möjlig-

heten att utveckla lastbilsoch tågtrafik kunna få mycket gynnsamma förutsättningar. Inom en radie av 100
km finns Sveriges största
godsflöden. En viktig faktor

för en utvecklad godstrafik
på järnväg.
Kerstin
Oppvik
Aasa,
Malmö, leder Banverkets idéstudie över triangelspåret och en
utflyttad bangård. Hennes arbete

drogs igång i januari och
beräknas vara färdigt i december
månad. Då om inte förr visar det
sig om Alvesta kommun har dragit den högvinst som vi alla
hoppas på.

Leva på 63 procent Årets löneliga i kommunen
Man ska kunna leva på sin lön.
En självklarhet tycker många,
men knappast de som försöker
leva av en tjänst på 63 procent.
Alltför många framför allt
inom vårdsektorn har deltidstjänster, som inte går att
leva på.
Man brottas också med problemet att de som erbjuds heltidstjänster inte orkar arbeta heltid. Dagens situation på fältet
kan sammanfattas med ordet
stress.
Fler och fler vårdtagare vill
bo hemma till livets slut vilket
medför fler kvalificerade uppgifter för undersköterskor och vårdbiträden. Trots ökat vårdbehov
minskar antalet anställda på golvet.
Den ekvationen går naturligtvis inte ihop och detta tillsammmans med stora kommande pensionsavgångar inom vårdsektorn
gör personalsituationen akut
inom bara några få år. Hur
många ledande stabsfunktionärer man än tillsätter på socialkontoret är därför betydelselöst

när händerna behövs ute i vården.
Det behövs krafttag för att
reda upp den här situationen. För
det första måste det till heltidstjänster på årsbasis vilket
skulle kunna möjliggöra både en
lösning på semesterledigheten
och samtidigt ge fler en sammanhängande semesterperiod.
Vi måste bli mycket mer
flexibla när det gäller arbetstiderna. Någon kanske vill jobba
fler nätter, andra fler helger och
en tredje kategori kvällar. Vi
måste vara öppna för alla lösningar om vi skall kunna undvika en smärre personalkollaps i
framtiden.
Med heltidstjänster och flexiblare arbetstider kunde vi kanske till och med få fler män in i
vårdyrket.
Men först behöver vårdpersonalen andrum. Att utöver alla
tunga arbetsbördor också bli
pålagda att mäta tidsåtgången
vid maten, på toa och vid sänggående kan få den mest tålige att
tappa gnistan.

Lönerna för de ledande tjänstemännen fortsätter uppåt i
Alvesta kommun. Sedan förra
gången vi publicerade uppgifterna har fem nyanställda
tagit sig in bland de tio högst
avlönade.
Av de 25 högst betalda bor
numera 40 procent i annan
kommun. Av dem bor alla utom
en i Växjö kommun. Det kan

säkerligen inte vara en lätt
arbetsuppgift för höga tjänstemän att övertyga människor att
flytta till Alvesta när de själva
föredrar att bo i grannkommunen.
Den nytillträdde kommunchefen har skaffat sig ett ordentligt försprång i den interna löneligan före de båda förvaltningscheferna Lenah Thuresson,
barn- & ungdom, och Gunnel

Lundgren, socialen.
Om inte annat för skattekronornas skull borde vi
kanske starta en kampanj
bland kommunanställda om
att flytta till Alvesta kommmun. Vi kan naturligtvis inte
tvinga någon att bo i kommmunen, men visst vore det
bättre att själv bo i kommunen om man skall ut och plädera om dess förträfflighet.

Nr Namn
Bostadsort
Tjänst
Månadslön
1 Jan Samuelsson
Växjö
Kommunchef
45.000
2 Lenah Thuresson
Vislanda
Förvaltningschef 36.300
3 Gunnel Lundgren
Vrigstad
Förvaltningschef 35.400
4 Åke Gustavsson
Alvesta
Teknisk chef
34.000
5 Åsa Björkman
Växjö
Rektor gymnasium 32.300
6 Kjell Rosenlöf
Grimslöv
Ekonomichef
32.200
7 Mats Martinsson
Alvesta
Bitr. förv.chef
30.500
8 Hans-Göran Nygren
V. Nöbbele
Kvalitetsutvecklare 30.000
9. Göran Lundahl
Alvesta
IT-chef
29.900
10. Konrad Bengtsson
Tävelsås
Rektor
29.300
11. Ulf Wänersjö
Alvesta
Biträdande rektor 29.200
12. Christer Öhlèn
Alvesta
Biträdande rektor 29.200
* De kommunala bolagen ingår inte i denna sammanställning.
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Hyresgäster ska inte betala
kostnader för Rådmannen
Turerna runt kommunens
kostnader
för
hotell
Rådmannen är långt ifrån
slutbehandlade. En arbetsgrupp som tillsattes av fullmäktige hösten 1999 skulle ha
lämnat ett förslag till nyåret
2000. Det har gått lite troll i
frågan varför det först nu ligger ett förslag framme som
skall behandlas i fullmäktige
framöver.
Den behandlingen kommer troligtvis inte att nå någon enighet
eftersom utredningen redan visar
på samma oenighet som tidigare.
Stötestenen är fortfarande densamma nämligen huruvida
kommersiella delar av fastigheter som innehåller servicehus
och servicelägenheter inte särskiljs i redovisningen. På så vis
vet man inte om de kommersiella bitarna subventionerar kommunen eller vice versa.
Vad det i praktiken handlar
om är fastigheterna Rådmannen,
som förutom hotell innehåller
bank, polisstation och ett par
affärslokaler, och Bryggaren,
som har två affärslokaler.
Nu har man chansen att räta till
de missförhållande som rått, men
majoriteten i utredningen föredrar att bibehålla nuvarande
system trots att en föredragning
inför AllboHus styrelse visade
att det var mer fördelaktigt för
AllboHus del att anta utredningens minoritetsförslag.

Alvesta Alternativet vill att
subventionerna
till
hotell
Rådmannen ska redovisas öppet.
Vi tycker det är fel att hyresgästerna i AllboHus ska behöva
stå för kalaset. Samtidigt finns
det planer på att göra ännu en
investering på hotellet, en relaxavdelning. Vi vill inte att den här
frågan ska skötas lika klantigt
som sist det begav sig,.
Det är drygt 20 år sedan
Alvesta kommun byggde hotell
Rådmannen. Det är åtskilliga
miljoner som lagts ned där
genom de här åren. Allt från rena
driftsanslag till investeringar
som upprustning av rummen och
reklamskyltar. Nu är det snart
dags igen. Hotell Rådmannen
vill bygga en ny relaxavdelning.
Därför är det nödvändigt med
ändrade riktlinjer innan en ny
stor debatt drar igång.
För tre år sedan byggdes en ny
restaurang,
Majas
krog.
AllboHus svarade för ombyggnaden och hotellet köpte inventarierna. En tid därefter skickade
hotellet en skrivelse till
AllboHus där man sa att man
hamnat i likviditetsproblem på
grund av den hårdnande konkurrensen på restaurangmarknaden i Alvesta. Därför ville man
att AllboHus även skulle betala
möblerna och inventarierna i
efterhand med 460 000 kronor.
Genom att AllboHus antog förslaget så blev det samtidigt en

Fastigheten Rådmannen är fortfarande en het potatis i kommunpolitiken.En ny utredning visar att man vill
fortsätta att låta de ekonomiska frågetecknen kvarstå.

driftsutgift för Alvesta kommun,
som fick ta pengarna ur en redan
ansträngd kassakista. För att
inget skulle komma ut till allmänheten sekretessbelades hela
hanteringen.
Det kan givetvis ifrågasättas
om det är en kommunal angelägenhet att stödja hotellverksamhet. Men om det finns en politisk
majoritet som vill göra detta ska
man våga stå för det och inte
gömma undan kostnaderna via
ett kommunalt bolag.
Alvesta Alternativet reagerar

Fler mellanchefer följden när
socialkontoret organiserar om
Socialförvaltningen vill ha en
ny organisationsmodell. För
att råda bot på den ständiga
pengabristen inom det sociala
området så vill man sätta till
några nya chefstjänster.
Istället för den tidigare modellen
med en chef för äldreomsorgen
och en för individ- och familjeomsorgen,IFO, vill man nu
inrätta en stab med förvaltningschef och fem avdelningschefer.
IFO får på så vis en chef för
mottagning och en chef för
behandling. Plus att man får
en utvecklingsledare tillika
chef för arbetsmarknadsenheten. Äldreomsorgen får en
chef för verkställigheten och
en chef för handläggningen.
Förvaltningschefen som
tidigare svarade för äldreomsorgen blir i fortsättningen

enbart chef för själva förvaltningen.
Socialdemokraterna stöder förslaget men får mothugg av regeringskollegan
centern. Alvesta Alternativet
och moderaterna har ställt sig
kallsinniga till förslaget
redan i första läget, medan
kristdemokraterna inte har
bestämt sig riktigt. Vid
behandlingen i arbetsutskotttet så helomvänder moderaterna trots att man till en tidigare behandling av ärendet
skrivit en skarp reservation
emot beslutet.
Socialdemokraterna försökte göra det mer aptitligt
genom att ta bort titeln chef.
Men organisationen skulle
ändå kvarstå i samma tappning.
Efter att sossarna i

denna fråga sökt och fått
stöd av moderaterna så
innebär det att en allvarlig
regeringskris måste vara
under uppsegling. Inte kan
väl centern acceptera att bli
överkörda på detta vis i en
så viktig fråga? Väljer man
att sitta kvar i det här läget
kan resultatet inte bli annat
än en förtroendekris för
partiet. Lite råg i ryggen
måste man ändå visa väljarna att man har.
Ute på enheterna är personalen minst sagt undrande över
hur det kan finnas medel till en
utökad stabsorganisation när
medlen i övrigt är så begränsade. Det är ute på golvet behovet av personalförstärkning
behövs i stället för att bygga
upp fler chefstjänster på förvaltningskontoret.

mot att det är AllboHus hyresgäster
som får betala delar av subventionerna. Vi vill att investeringar som
görs ska redovisas öppet och inte
mörkas på något sätt.
En av motiveringarna till att
AllboHus bolagiserades var för att
verksamheten skulle drivas affärsmässigt. Det är knappast affärsmässsigt att förvalta ett hotell åt kommunen där man år efter år får göra
investeringar som är betydligt högre
än hyresinkomsterna.
Om hotell Rådmannen även fortsättningsvis ska sponsras vill vi att

Alvesta kommun hyr hotellet till
en marknadsmässig hyra av
AllboHus och övertar alla inventarier. AllboHus ska sedan svara
för normala reparations- och
underhållsarbeten, inget annat.
Om sedan hyran ska subventioneras är det en affär
mellan hotellet och Alvesta
kommun. På det här sättet
behöver AllboHus hyresgäster inte längre svara
för några subventioner till
hotell eller annan verksamhet.

Alvesta Alternativets
kontaktpersoner i nämnderna:
Kommunstyrelsen: Lars-Olof Franzén 550310
Jan-Erik Svensson 12090
Socialnämnden:

Ingrid Johansson 129 36
Anki Aulander 41148

Barn & ungdom: Erik Adamsen 144 37
Mats Svensson 125 49
Miljönämnden:

Peter Johnsson 149 52
Solveig Nilsson 711 32

Kultur & fritid:

Tommy Everthsson 552012
Luis Munoz Meza 070-586 28 18
Sven-Olof Karlsson 708 74

AllboHus:
Alvesta El-nät o.
Alvesta Energi:

Torbjörn Larsson 070-776 41 60
Jan-Erik Svensson 120 90

Alvesta Renhålln: Juan Carlos Moreno 129 16

Slå oss gärna en signal!
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Sällskapsresan 6, utan Åberg
Hyttsill,
glasbruksrundor,
hundspann, vinterbad, middagar och ishotell. Det är inte
Vingresor eller något annat
resebolag som är ute i reklamsyfte. Nej det handlar om EUmöten runt om i landet.
Sverige som ordförandeland skulle
visa upp vår organisationsförmåga.
Viktiga beslut ska tas som för alltid
ska skriva in Sveriges ordförandetid i
historieböckerna. Och visst har vi
varit duktiga på att arrangera, men
var det verkligen frågan om rena
turistverksamheten och detta därtill

på skattebetalarnas bekostnad?
Tre dagars EU-toppmöte i
Stockholm gick lös på bortemot
1 miljard kronor enligt en av
TV-kanalerna. Bara polisbevakning dessa tre dagar översteg
100 miljoner svenska kronor. Att
lösa kommunikationerna för
pressen runt 70 miljoner.
Vad har det svenska folket
fått ut av detta? En ung dam blev
bortföst av polis när hon råkade
stiga på den röda mattan vid
jämställdhetskongressen
i
Norrköping. Inte lär hon minnas
någon jämställdhet från denna

upplevelse. Avstängda gator där
folk på väg till arbetet ilsket fick
vänta medan limousinerna gled
fram i gräddfiler. 300 heltidsarbetande poliser försvinner i år
från välbehövlig bevakning på
gator och torg i hela vårt avlånga
land.
Göran Persson hoppades att
den svenska ordförandetiden
skulle göra svenskarna mer positivt inställda till EU. De som har
övertygats är väl bara de som
själva lyckades tränga sig fram
till hyttsillen.

Hundspann var en av attraktionerna vid EU-mötet i Kiruna.
Hade inte en engelsman brutit benet hade det varit succé.

PPM sänker den svenska kronkursen ordentligt
Det går bra för Sverige men
inte lika bra för den svenska
kronan. På några månader har
den fallit en hel krona mot
ecun. Men de svenska politikerna väljer att vara tysta och
vi kan förstå dem. Det är nämligen de själva som är orsaken.
Genom att införa det nya premiepensionssystemet och ge både
institutioner och medborgarna
möjlighet att placera sina framtida pensionspengar i utländska
aktier blev utflödet av svenska
kronor enormt.
Runt påskhelgen är det dags
för en ny runda. 18 miljarder
kronor skall placeras på marknaden. En hel del av dessa medel
kommer att strömma ut ur landet. Det gör det svårt även i högkonjunktur att bemöta detta
utflöde med inflödet från exportindustrin.
Frågan är om varken regering
eller riksdag hade räknat med
dessa följder när man sjösatte

PPM?
Nästa problem blir när pengarna behövs till pensionsutbetalningar. Så länge pengar flödar in
i systemet hålls kurserna uppe,
men när stora aktieposter skall
omsättas i pengar är risken
uppenbar att vi också råkar ut för
en rejäl kursnedgång. Då är kanske vinterns kursras på börsen
bara en mild västanfläkt.
Tänk ytterligare en tanke.
Miljontals människor har satt in
sina surt förvärvade slantar på
börsen och kan efter vinterns
djupdykningar konstatera att
man förlorat 30 procent av sin
insats. Men pengarna, gigantiska
belopp, har inte gått upp i rök.
Några sitter idag med enorma
förmögenheter från bland annat
dina besparingar. En Framfabaktie som många köpte till ett
pris av 330 kronor som högst är
idag inte värd 3 kronor.
Men pengarna har som sagt
inte gått upp i rök. Frågan man
onekligen ställer sig är vilka

Den svenska kronan har fallit kraftigt de senaste månaderna trots att det har gått mycket bra för Sverige. De
ansvariga tiger i vetskap om skuldbördan.

företrädare vi valt in i riksdagen.
PPM är ett gigantiskt pyramidspel, som vi medborgare tvingats

Fuxvägen fick nej till hjälp!
De 21 husägarna i inneringen på Fuxvägen, som
drabbats hårt av fukt och
mögelskador,
fick
vid
kommunstyrelsens senaste
sammanträde nej på sin
begäran om ersättning.
En stor majoritet av ledamöterna ansåg att kommunen
inte hade någon skuld i det
som hänt trots att man hade
initierat byggnationen i
området. Det var endast de
två ledamöterna från Alvesta
Alternativet, som var av
annan uppfattning.
Jan-Erik Svensson, som
handhar
frågan
för
Alternativet i kommunstyrelsen, ville att kommunen
skulle sätta sig ned och förhandla med husägarna. Han
anser att även om det juri-

diskt sett gick att krångla sig
ur det hela så hade man ändå
moraliska
skyldigheter.
Kommunen har ju ändå både
planlagt området, upphandlat
byggnationen av Skånska
Cementgjuteriet och haft en
kontrollant av byggnationen.
Dessutom har vi inte skött
dräneringen av grönområdet
inne i ringen utan klarvatten
har stått långt in på tomterna,
säger Jan-Erik som motivering till sitt yrkande.
Detta är tragiskt och jag
tycker faktiskt att det är
kommunens skyldighet att i
viss mån hjälpa kommuninvånare, som blivit så hårt
drabbade, som dessa husägare blivit.
Det hjälper mitt samvete
föga att dessutom veta att

kommunens byggnadsnämnd
beviljat bygglov i den sankaste
delen av hela Påvelsgård utan att
skriva in att dränering skulle utföras. Husägarna köpte husen nyckelfärdiga och kom i de flesta fall inte
in i sina fastigheter förrän husen var
färdiga. Man hade med andra ord
ingen annan än kommunens byggnadsnämnd att förlita sig på.
Kommunen borde under alla
omständigheter kunnat sätta sig i
regelrätta förhandlingar tycker JanErik Svensson.
Vad som kommer att ske nu är
lite tidigt att säga, men om det skullle bli process så får förmodligen
kommunens jurist skifta stol. Idag
företräder han nämligen två av husägarna, vilka köpt fastigheterna under senare år och
hävdar dolt fel.

in i. Det kan vara en enorm
skuldbörda för en kommande
generation att bära när den utlo-

vade tillväxten av pensionsmedel uteblir.

Fackboss mot facket
Tommy Mases, socialdemokrat och hög facklig dignitär
inom HTF, stred knappast
för sina fackliga kamrater i
brandmannaförbundet och
SKTF när frågan om räddningstjänsten var uppe i
kommunstyrelsen.
Inte heller någon av de övriga
socialdemokratiska ledamöterna tog parti för fackens synpunkter när det gällde frågan
om en sammanslagning med
Växjö i ett räddningstjänstförbund.
Brandmannaförbundet
motsatte sig helt förslaget
om att bilda ett räddningstjänstförbund medan
SKTF känner sig mycket
tveksam till förslaget. I det
läget väljer socialdemokraterna hellre att förena sig

med
moderaterna
och
kristdemokraterna än med
sina själsfränder inom fackföreningsrörelsen.
Man noterar vidare att
både BRF och SKTF har
mycket starka skäl för sina
ställningstagande.
Att socialdemokraterna så
flagrant avfärdar dessa synpunkter
är
oförståligt.
Faktum är att både BRF och
SKTF kan i detta fall ämnet
betydligt bättre än sina socialdemokratiska företrädare i
form av Anne-Christine
Gustavsson, Tommy Mases
och Per-Anders Nordahl.
Är det så att en osalig
ande i form av Växjös
”Kula” Bengtsson vakar över
dem också i denna fråga?
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Erik Olofsson, (s), på glid
När man i säsongens elfte
timme
drog
igång
Hanaslövsbackens skidlift började också fritidsnämndens
ordförande, Erik Olofsson, (s),
vakna upp ur vinterdvalan.
Till tidningen Smålandsposten
säger han att om inte Växjö
går in så blir det nedläggning
av skidbacken eftersom den är
för dyr i drift.
Sedan tillägger han att nedläggningshotet inte gäller
längdåkningsspåret.
Vad
menar karln egentligen? Den
kanske största kostnaden på
Hanaslövs är att dra igång
snökanonanläggningen. Den
fasta kostnaden för elen ökar
rejält den dag kanonerna
startas upp oavsett om snön
går till längdspår eller backe.
Alvesta kommun har lagt ned
mycket
pengar
i
Hanaslövsområdet. Enbart väganslutningen och avfarten vid
25: an kostade skattebetalarna

sex miljoner kronor. Liften går
kanske att få några kronor för,
men betingar ett betydligt större
värde där den står. Snökanoner
och maskiner behövs också
framöver för längdspårets skull.
Den besparing Erik tror han
kan göra räcker knappast ens till
en ny chefstjänst i kommunen.
Hanaslövsområdet med eller
utan snö tillhör ett av länets bästa
motionsområden. Det utgör en
av de attraktioner som Alvesta
kan locka folk till kommunen
med.
Alvesta Alternativet har nyligen lagt en motion till fullmäktige där vi föreslår att området får
en egen heltidsansvarig vaktmästare och att fler föreningar
släpps in för att hjälpa till med
driften under högsäsong. Vi är
övertygade att en sådan satsning
skulle betala sig. Det syntes inte
minst vid säsongsavslutningen
då backen var välfylld trots att
liften var ur drift.

Många besökare har skidanläggningen, så fort som tillfälle ges. Det vore inte rätt mot skattebetalarna att
lägga ned anläggningen efter så stora investeringar. Själva driften är marginell i det sammanhanget.

Lokaler saknas, men paviljongerna har återlämnats
Utbildningsförvaltningen har
under de senaste åren haft
svårt för att hålla sin budget.
Nu visar det sig också att lokalerna på den nybyggda
Prästängsskolan inte räcker
till.
Det dröjde inte många dagar
efter gymnasieskolans flytt till
sina nya lokaler förrän paviljongerna på Hallska maden återbördades till leasingfirman.
Fordonsprogrammet, som på
grund av stor utvidgning allt
sedan starten och än mer blir det
till hösten, var i stort behov av
teorisalar. Man hade förhoppningen att någon paviljong skullle lämnas kvar för detta behov,
men tji fick dom.
Det skulle bli alldeles för
dyrt tyckte skolledningen.
Runt fem miljoner kronor

skulle inköpspriset hamnat
på. Många slogs av häpnad
över prislappen eftersom
man i hyresavtalet hade haft
ett restvärdespris och det var
i dagsläget inte mer än en
fjärdedel av de fem miljonerna.
Förklaringen till detta visade
sig vara att skolledningen i ett
tidigt skede sagt upp avtalet utan
att utlösa hembudet. När man
senare ångrade sig var det för
sent. Det fanns andra intressenter som betalade bra.
För kommunens del gick
drygt tre miljoner kronor upp i
rök, samtidigt som man nu står
med lokalbrist också vid den
nybyggda
Prästängsskolan.
Framförhållningen i vår kommmunledning är inte den man
säger sig själv eftersträva!

Alvesta Alternativet har haft årsmöte varefter
styrelsen fick följande utseende:
Ordförande: Peter Johnsson.
Kassör: Lars-Olof Franzén.
Sekreterare: Rolf Bildh.
Ledamöter: Anki Aulander, Mats Svensson, Jan-Erik
Svensson, Isabel Barindelli, Tommy Everthsso, Juan
Carlos Moreno, Thorsten Karlsson, Ingrid Johansson.
Suppleanter: Sven-Olof Karlsson, Erik Rosén, LarsOlof Larsson, Luis Munoz Meza, Torbjörn Larsson.
Revisorer: Ann-Christine Hagberg, Erik Adamsen.
Suppleanter: Ingemar Andersson, Olof Haglund.

Gymnasiepaviljongerna blev en dyr historia för Alvesta kommun. Inte nog med att leasingavtalet kostade
mer än det smakade. Sen försatte man också chansen att utnyttja ett fördelaktigt hembud.

Kommunalrådet vill ändra på systemet
Systembolagets butik bör byggas
om till självbetjäningsbutik tycker kommunalrådet AnneChristine Gustavsson, (s).
Tydligen går det inte tillräckligt
snabbt i kön för kommunalrådet.
Hon oroar sig också för att försäljningen minskat med 20 procent sedan den nya systembutiken kom till på Samarkand i
Växjö. Hon drar den slutsatsen
att övrig handel i Alvesta också

tar stryk.
Vi delar hennes uppfattning
om att handeln säkert tar stryk,
men vi tror snarare att det beror
på Samarkands i övrigt utvidgade utbud, än att det skulle bero
på en självbetjäningsaffär på
Samarkand.
Vi har svårt att tänka oss att
Alvestaborna
åker
till
Samarkand för att handla sprit i
en självbetjäningsaffär. Vi tror
snarare att när Alvestabon ändå

är på Samarkand passar han på
att göra sina inköp också på
systembolaget.
Skall handeln i Alvesta överleva behövs det säkert helt andra
intiativ än att skriva brev till
systembolaget. Det är ändå viktigt att framhålla att alla möjligheter skall tas till vara. Det är
bättre att handla än att inte handla alls. Och visst kan man spara
värdefull tid med ett snabbköp.

