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Kostsamt ”samätande”
Man behöver inte åka till Ryssland för att festa runt
Kommunpamparna i Tingsryd
drog till Ryssland och drack
vodka för 604 kronor.
Alvesta kommuns höjdare
håller sig på hemmaplan när
man ska festa runt och föredrar
vin. Till dubbla kostnaden jämfört med kollegorna i Tingsryd.
20 395 kronor slutade notan på för nio
förvaltningschefers samvaro på Asa
Herrgård den 27 till 28 oktober. Vilka
som var med framgår inte av redovisningen, vilket strider mot reglerna.
I den här summan ingår den middag
som man förtärde första kvällen. Man
kan väl anta att det var en trevlig kväll i
godo vänners lag. 4 525 kronor åt och
drack man för. Fyra vinare ingick för
sammanlagt 1 230 kronor. Drygt dubbelt
upp mot kollegorna i Tingsryd som dessutom var dubbelt så många på det uppmärksammade
vänortsbesöket
i

Ryssland. Inte nog med höga löner, skattebetalarna får således också stå för kommunhöjdarnas samätande.
Om man lägger till kostnader för föreläsare och lönebortfall för förvaltningscheferna, eftersom de ju inte
utför något ordinarie arbete de
dagar de är ute
och konfererar
med varandra på
skattebetalarnas
bekostnad, uppgår den faktiska
kostnaden för de
här två dagarnas
samvaro på Asa
Herrgård
till
minst 50 000
kronor.
Vi kan nu bara
konstatera att den
borgerliga majoritetens ”bespa-

ring” på att lägga ned kultur- och fritidsnämnden bränts av med råge på den här
aktiviteten tillsammans med lönehöjningen till kommunchefen Jan Samuelsson, se
sidan 3.

Avveckling helt utan någon besparing
Kultur- och fritidsnämnden
skall läggas ned. Nu i elfte timmen kommer också en utredning som säger vart de olika
enheterna skall föras. Men
någon kalkyl, som visar på att
de utlovade stora ekonomiska
förtjänsterna verkligen går att
hämta hem, finns inte.
Istället ser det mer ut som att verksam-

heterna och föreningslivet skall stå för de
ökade personella kostnaderna som uppdelningen verkar innebära.
I det läget som nu uppstått var det
naturligt för Alvesta Alternativet att begära att fullmäktige skulle undanröja sitt
beslut om nedläggning. Men som vanligt
ville varken den borgerliga majoriteten
eller socialdemokraterna med vänsterpartiet i släptåg lyssna på det örat.
Kulturen hade fått sitt med bibehållen
utställningsverksamhet och egen nämnd.
Att övriga delar av föreningslivet, som

utgör den stora delen av verksamheterna,
numera får en underordnad roll i en
avdelning på tekniska förvaltningen är
tydligen ovidkommande.
Vi har i gott minne hur fritidsgårdsverksamheten utvecklats sedan den flyttades till barn- och ungdomsnämnden. De
gånger den behandlas politiskt under en
mandatperiod kan lätt räknas på ena handens fingrar. Än en gång har den sittande
majoriteten visat sin oförmåga att organisera kommunens verksamhet.

Vi finns på nätet! www.alvestaalternativet.se
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Borgerlig kapitulation
Ja, det är väl närmast så man kan
beskriva den borgerliga majoritetens uppträdande vid fullmäktiges
novembersammanträde. Där skulle
nämligen förvaltningarnas internbudgetar redovisas. Döm om vår förvåning när vi till att början med
kunde konstatera att barn- och ungdomsnämnden ännu inte hade tagit
beslut om sin. Man flaggade dock för
att även om man skulle ta alla de förslag man hade på bordet så skulle
det ändå fattas cirka 4,7 miljoner.
Inte blev situationen mer upplyftande när socialnämnden redovisar
en budget med ett underskott om 30
miljoner kronor. Trots att finansavdelningen kan redovisa en förbättrad prognos på olika statsbidrag och
avräkningar med 10,7 miljoner så
redovisar den borgerliga majoriteten en budget med ett underskott om
närmare 25 miljoner kronor.
Att redovisa en budget som har så
stor avvikelse gentemot fullmäktiges
budgetbeslut om ramar från juni
månad är i sig detsamma som att
lämna in sin avskedsansökan. Men
den ansökan såg vi inte tillstymmelsen till. Istället var tystnad det vi
möttes av. Inte ens fullmäktiges ordförande, Svante Kjellén, (kd), rörde
en min trots att det var hans domäner som blev totalt överkörda.
Med dagens prognoser om ett
underskott på 24 miljoner kronor
för innevarande år, som måste upparbetas på två år, så är det dystra
tider vi går till mötes. De åtgärder
som nu tillgrips är rena panikåtgärder. Avskeda folk utan någon som
helst strategi över vad man syftar
till. Inga konsekvensbeskrivningar
över de beslut man tar. Än mindre
några ekonomiska kalkyler.
Ingen tar ansvar för den situation
vi har idag. Någon ansvarig måste
väl i alla fall finnas? Om inte så
måste i alla fall kommunalrådet
Karin Vernersson, (c), socialnämndens ordförande Per Hjalmarsson,
(m) och barn- och ungdomsnämndens ordförande Ingrid Samuelsson,
(c), som de ytterst ansvariga avgå.

I fortsättningen kommer vår tidning Alternativet att skickas ut
som papperstidning till våra medlemmar en gång varje kvartal.
Det nummer du nu håller i din hand är premiärnumret och som
du ser har vi också givit tidningen ett nytt format.
Samtidigt kommer vi också i fortsättningen att lägga ut tidningen på vår hemsida www.alvestaalternativet.se
Där kan du också se vad som händer och vilka frågor vi driver.
Nästa utgivning planeras till april 2005.

Alvesta Alternativet

Vill du ha vår tidning direkt till din mailadress går det
alldeles utmärkt. Sänd bara din mailadress till oss på
vår mail: info@alvestaalternativet.se

Havererad skolpolitik

Total urspårning har den förda
skolpolitikern råkat ut för. Ena
dagen skall man bygga nytt, för
att nästa lägga ned väl fungerande enheter.
Elever i årskullarna 8 och 9 anses ha det
för jobbigt att åka till skolan i Alvesta
från Moheda. Men i nästa andetag anses
av pedagogiska skäl sjätteklasserna i
Grimslöv, Torsås by och Lönashult kunna
åka till Vislanda och eleverna från
Hjortsberga till Alvesta.
För att klara sin budget tvingas barnoch ungdomsnämnden att säga upp perso-
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Hemsida: www.alvestaalternativet.se
E-post: info@alvestaalternativet.se

nal samtidigt som man ökar sina kostnader genom nybyggnation i Moheda.
Samtidigt fortskrider nedläggningsplanerna för Torsås by och Lönashult.
Mohedaskolans tillbyggnad har dessutom blivit allt dyrare. De ursprungliga 10
miljonerna blev redan 20 vid fullmäktiges
beslut. Efter upphandlingen har kostnaden ytterligare stigit för att idag beräknas
till 22,5. Den glädjekalkyl man lade fram
för fullmäktige om att en investering på
20 miljoner skulle vara lönsam är nu ett
minne blott. Frågan blir i stället hur
mycket ytterligare denna investering
kommer att belasta barn- och ungdomsnämnden med ?

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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Satsa på Hagaparken
Alternativet presenterar ett offensivt förslag
Alvesta Alternativet har i en
motion tagit ett ordentligt tag i
Hagaparken och gamla folkparksområdet.
Migrationsverkets gamla lokaler vid
Allbogatan skall enligt förslaget bli något
av hjärtat i den totala verksamheten. Hit
föreslås fritidsgården och musikverkstaden flyttas, men lokalerna räcker även till
för ett antal föreningar som kan tänkas
engagera sig i verksamheterna i parken.
Fritidsgården skulle enligt det här förslaget vara öppen året runt och inte som
nu slå igen under lov och sommaren.
Verksamheten skulle bli mycket mer målinriktad än vad den är idag i förhoppning
om att detta skall locka alla ungdomar i
samhället till verksamheten.
Vision Hagaparken, som förslaget kallas, blir en allaktivitetspark med utrymme
för sport, äventyr, nöjen, rekreation och
en liten minidjurpark. Läs hela förslaget
på vår hemsida som du hittar på:
”www.alvestaalternativet.se”.

Alvesta Alternativet har lagt fram en motion till kommunfullmäktige med en vision
om att förvandla Hagaparken till en allaktivitetspark främst för de yngre kommunin-

Avsked eller rejält lönelyft för de anställda
Ju mer ansvar man har för den
förödande ekonomiska situationen i Alvesta kommun ju mer
uppskattad tycks man vara av
kommunens ledning. Hur kommunalrådet Karin Vernersson,
(c), tänkt när hon gav kommunchefen 3 000 kronor i lönelyft
( 6% ) är för oss som ser ekonomins förfall helt obegripligt.
Enligt den borgerliga majoriteten blir
besparingen på att avveckla kultur- och
fritidsnämnden 103 000 kronor. Nästan
hälften, knappt 50 000 kronor används
alltså nu till att höja kommunchefens lön.

Sedan han tillträdde i början av år 2000
har hans lön på dryga fyra år höjts med
nästan 20 procent. Hur många kommunanställda har haft en sådan löneutveckling?
Helt följdriktigt med Karins filosofi
för kommunchefen blir socialchefen Iren
Johanssons lönelyft på 2 200 kronor
(5,8%). Socialförvaltningens underskott
beräknas idag blir 26,9 miljoner kronor så
det måste tydligen premieras på detta sätt.
Skolan har inte varit lika "duktiga", så
skolchefen Lena Thuresson får nöja sig
med 1 200 kr (3%). Men så är skolans
underskott i nuläget "bara" 11,16 miljoner kronor.
I ett läge där kommunens underskott
tvingar fram nedskärningar och avske-

Vi önskar alla medlemmar och sympatisörer
en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

dande är det under alla omständigheter
mycket anmärkningsvärt att det finns
pengar till löneökningar långt över avtalsenliga höjningar för redan bra betalda
chefer.
Efter den senaste höjningen betalar vi
nu kommunchefen 53 200 kr, skolchefen
40 500 kr och socialchefen 40 200 kr.
Frågan måste naturligtvis ställas till den
ytterst ansvarige politikern, centerns
kommunalråd Karin Vernersson, om en
personalpolitik, som å ena sidan avskedar
på grund av kostnadsskäl å andra sidan
ger löneökningar långt över avtalet, verkligen ger kommunen ett epitet som den
gode arbetsgivaren? Vi väntar på Karins
svar!
Och hur påverkas demokratin?
Majoriteten är nu nere på den nivån att
några tusenlappar sparas in på inställda
möten i nämnder och styrelser. Insparade
pengar som oavkortat stoppas i chefstjänstemännens fickor!

ALTERNATIVET

4

Dubbelspår till Växjö
Kraftlös borgerlig järnvägspolitik
Kommunstyrelsen beslöt att
skriva in frågan om dubbelspår
mellan Alvesta och Växjö i sin
långtidsbudget. Vi i Alternativet
ställde naturligtvis frågan
Varför?
Anledningen är att man redan idag med
hjälp av mötesspåret i Gemla kan både
dubbla och tredubbla trafiken under
rådande förhållande. Kostnaderna för ett
dubbelspår på denna sträcka är flerfalt
högre än vad anläggandet av en ny ban-

gård, som Alvesta Alternativet förespråkar, skulle kosta.
Om man dessutom jämför samhällsnyttan så förstår vi inte alls kommunstyrelsens majoritet när man lägger mer krut på
något som bara kostar samhället pengar
än på det som skulle vara till gagn för
kommunens och regionens utveckling.
Men det är väl som vanligt så att förslaget i det ena fallet kommer från Alvesta
Alternativet och i det andra från Växjö
och då väljer majoriteten att stödja det
som är minst farligt för den egna politiken.

43 500 kronor för en ny soffa

Att barn- och ungdomsnämnden brottas med underskott i mångmiljonerkronorsklassen är ingen nyhet. Men alla i den egna organisationen verkar trots stor uppmärksamhet i lokalpressen inte känna till det här. Eller så bryr man sig helt enkelt inte!
När en ny soffa nyligen införskaffades till lärarrummet på Mohedaskolan slutade
notan på 43 500 kronor. Visserligen en soffa med 14 sittplatser, men ändå. Det
behövs självklart inte så värst många inköp i stil med det här exemplet för att kostnaderna i den samlade skolorganisationen ska skena iväg till sjusiffriga belopp. Har
man verkligen råd med det?
Till alla föräldrar med barn inom barnomsorgen kan man säga att på bilden här
ovanför ser ni vad pengarna som ni numera betalar för barnens blöjor används till.
(Soffan på bilden har inget samband med texten.)

Årsmöte!
Torsdagen den 17 februari
2005 håller vi vårt årsmöte i
Alvesta Folkets Hus klockan
19.00.
Styrelsen kallar härmed
samtliga medlemmar till
detta viktiga möte. På programmet står sedvanliga
årsmötesförhandlingar.

Vårens gruppmöten
hålls alltid torsdagen före
kommunfullmäktiges sammanträden och platsen är
Alvesta Folkets Hus, tiden
klockan 19.00.
Aktuella datum är 28
februari, 24 mars, 21 april,
och 9 juni.
Från och med måndagen
den 17 januari kommer vår
expedition på Lillsjögatan
(Banverket) att vara bemannad på måndagkvällar mellan klockan 18.00 - 19.00.
Välkommen att titta in eller
slå oss en signal!

ALVESTA
ALTERNATIVET

Har du en idé eller ett förslag om något som du
vill göra i Alvesta kommun? Hör av dej!

Bli medlem du
också!

Peter Johnsson tel.0472-141 52
Joakim Cardell tel. 0472-135 73
”Zona” Franzén tel. 0472-55 03 10
Juan-Carlos Moreno tel. 0472-129 16
Ingrid Johansson tel. 0472-129 36
Jan-Erik Svensson tel. 0472-120 90

Medlemsavgiften för 2005
är 10 kronor.
Sätt in beloppet på pg 431
07 21-8
Glöm inte ange namn och
adress!

Kolla vad som händer i ALVESTA ALTERNATIVET på www.alvestaalternativet.se

