
Den borgerliga majorite-
tens egen lille hustomte,
Harald Bergström, (kd),
har som bekant på majo-
ritetens uppdrag ”utrett”
den framtida kommuna-
la organisationen.

Utredningen blev
knappast den triumf som
kd-politikerna hade
räknat med. När den
presenterades vid senaste
kommunfullmäktigemö-
tet var herr Bergström
inte ens närvarande!

Borgerligheten har länge smitt
planer på att lägga ned kultur &
fritidsförvaltningen. Just ”ned-
läggning” håller ju tyvärr på att
bli lite av Alvesta kommuns
adelsmärke. Kommunalrådet
Karin Vernersson, (c), gör också
sitt bästa för att förstärka den
här bilden. 

Borgerlighetens ”smed” för
att förverkliga den här senaste
nedläggningen har varit Harald
Bergström, (kd). Under hans
ledning ska nu det gamla kravet
som inte minst moderaterna dri-
vit, förverkligas.

I backspegeln konstaterar vi
nu att vår och övriga opposi-
tionspartiers farhågor, att sätta
ett helt oprövat kort därtill en
person i jävsituation att utreda
den framtida kommunala orga-
nisationen, besannades.
Resultatet blev en politisk pam-
plett för kristdemokraterna. 
Kontentan av Bergströms

utredning är nämligen bara att vi
är tillbaka på ruta ett när det gäll-
ler den framtida kommunala
organisationen.

Kommunfullmäktiges beslut
innebär nu att kommunchefen Jan
Samuelsson får slutföra det arbe-
te som Bergström inte klarade av.

Det enda påtagliga resultatet av
herr Bergströms utredande är att
det sått stor osäkerhet om framti-
den bland de grupper som berörts
av utredningen. Sannerligen inte
någon god personalpolitik!

Bergströms nonchalans att inte
ens behaga närvara vid kommun-
fullmäktiges möte när ”utred-
ningen” presenterades är också
iögonfallande. Även om vi hört
mycket om riksdagsarbetet är väl
närvaroplikten inget man behand-
lade med en klackspark?

Bergströms agerande tyder på
att han innerst känner ett förakt
inför de folkvalda i kommunfull-
mäktige och anser sig själv vara
lite högre stående än andra. 

Bergströms självgodhet skiner
också på ett skrämmande sätt ige-
nom i utredningens slutdoku-
ment. Det här uppmärksammades
av socialdemokraten Tommy
Mases vid kommunfullmäktiges
oktobersammanträde. Han reage-
rade mycket kraftigt över hur herr
Bergström hanterat sitt utred-
ningsuppdrag. Vi kan inte annat
än att hålla med honom.

- ”De förtroendevaldas kun-
skap om de verksamheter man
har ansvar för synes mig stundom
vara ganska ytlig”, skriver den
självgode utredaren bland annat. 

Vi förväntar oss nu en utred-
ning värd namnet!

Den borgerliga majoritetens egen lille hustomte, Harald Bergström, (kd), smider planer på att nu förverkliga de
gamla borgerliga idéerna om att lägga ner kultur- och fritidsförvaltningen.

Här finns vi på nätet! http://www.alvestaalternativet.se
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Tunn resultatlös utredning
Harald Bergströms utredande tillbaka till ruta ett
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Miljonrullning inom räddningstjänstförbund    
Allt sedan starten har
ekonomin varit ett pro-
blem för Värends
Räddningstjänstför-
bund. Första verksam-
hetsåret klarade man
inte att hålla budget
trots ägartillskott för att
höja kompetensen. 

Årets medlemsavgifter
är redan idag utnyttjade 

och medel för fortsatt

drift har direktionen
tvingats låna till. 

Trots det ansträngda läget har inte
ord om direktionens åtgärd att
låna medel till driften kommit
Alvesta kommunfullmäktige till
del. Inte heller kommunfullmäk-
tiges beredande organ,  kommun-
styrelsen, har informerats om
direktionens åtgärder. 

Det är mycket allvarligt för vil-
ken organisation som helst att

börja låna till driften. I synnerhet
för en organisation som är helt
beroende av medlemsavgifter.
När fullmäktige tog steget att föra
över den kommunala rädd-
ningstjänsten i ett kommunför-
bund tillsammans med Växjö
utlovades en rad fördelar. 

Bättre kompetens, bibehållen
bemanning och i förlängningen
en förbättrad ekonomi. Av detta
har vi idag inte sett något.
Snarare har det blivit raka motsat-
sen. Bättre kompetens uppnås

knappast genom mindre utbild-
ning, bibehållen bemanning
erhålls varken genom att all fast
personal flyttas från Alvesta till
Växjö eller att utryckningsstyr-
korna i deltidsbrandkåren min-
skas. Lägg därtill dagens upplå-
ning till årets drift så återstår inte
mycket av ingångsavtalet fagra
löften. 

Alvesta Alternativets Lars-Olof
Franzén t0g nu upp det inträffade
i en interpellation till kommun-
fullmäktiges sammanträde i

december. Frågorna ställdes till
räddningstjänstförbundets vice
ordförande Johnny Haraldsson,
(c).

Bland annat undrar han varför
inte ägarna underrättats om att
räddningstjänstförbundet tagit ett
banklån för att klara av sina drift-
kostnader inder resten av det här
året. 

På grund av tidsbrist bordlades
diskussionen vid kommunfull-
mäktiges sammanträde.
Fortsättning följer i februari.
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Värends Räddningstjänstförbund har inte fått den utveckling
som ledande kommunpolitiker i Växjö och Alvesta hade tänkt
sig. Redan ifjol misslyckades man från förbundet sida att
hålla den erhållna budgeten. I år ser det ännu värre ut.
Minuset pekar snart mot tre miljoner kronor och direktionen
som leder förbundet ser mer och mer vilsna ut i takt med att
de röda siffrorna stiger. Vad som är allvarligast är att man i
ledningen inte vet vad pengarna tagit vägen. En del säger att
man köpt brandbilar för pengarna medan andra som är mer
bevandrade i ekonomi inser att kapitalinvesteringar knapp-
past kan vara orsaken till att driftmedlen försvinner. Riktigt
orolig blir man när man hör ledande företrädare säga att ”en
miljon kronor vet vi inte alls vart de tagit vägen!”. 

Ordföranden i Värends Räddningstjänstförbund Elsa
Jönsson, (s), Växjö, hävdar att det inte är några som helst
problem med att täcka underskott med lån från kommun-
kassan. Så gör man ju när socialförvaltningen går back och
så kan man tydligen enligt Elsa Jönsson också göra när ett
helt fristående förbund har fått ebb i kassan. Det talades gan-
ska mycket om förhöjd kompetens skulle erhållas om vi bil-
dade ett förbund. Men varken på ordförandeposten eller på
ekonomisidan tycks detta har fått något genomslag. När ord-
föranden inte inser att ett kommunförbund står fritt från den
kommunala ekonomin och varken utgör en kommunal för-
valtning eller ett kommunalt bolag så blir vi närmast för-
skräckta. Växjö kommun kan inte låta räddningstjänstför-
bundet verka som det är en nämnd under Växjö kommun och
låta underskotten skena iväg för att i efterhand kräva Alvesta
kommun på delar av underskottet. 

Det hävdades från vice ordföranden i förbundet, Jonny
Halaldsson, (c), att förbundet måste få tid på sig att få orga-
nisationen att fungera. Men vi har inte all tid i världen och
framförallt inte de pengarna att vi stillatigande kan åse för-
bundets ekonomiska förfall. 

Det var mycket som lovades i samband med förbundsbild-
ningen. Alvesta brandstation skulle få fortsatt bemanning,
kompetensen skulle öka och insatsstyrkorna stärkas. Vad vi
hittills fått ut är en obemannad Alvesta-station, bantning av
utrycksstyrkorna, färre övningstimmar och ökade kostnader.
Vad vi har så svårt att förstå är hur Alvesta kommuns ledning
kan sitta tyst i bänken. Eftersom vi idag enbart fått försäm-
ringar till ett högre pris så innebär det att de ökade kostna-
derna finns i ledningen och administrationen. Slutsatsen kan
inte bli någon annan än att ledningen byts ut annars måste vi

omgående lämna förbundet.  

(S)imma lugnt vidare
Sent ska (s)yndraen
vakna! Ja, det måste man
väl ändå säga om socialde-
mokraten Kristina Bergh
som vid fullmäktiges
sammanträde i november
lämnade in en motion om
att bygga en varmvatten-
bassäng.

Under de åtta år socialdemokra-
terna suttit i kommunledningen
har man inte ödslat något krut för
att förverkliga en varmvatten-
bassäng. Men återkommen i
opposition skrider socialdemo-
kraterna alltså till verket!

Det var Alvesta Alternativet
som väckte frågan i början av
1990-talet. Men socialdemokra-
terna och de borgerliga partierna
var kallsinniga! Sedan dess skull-
le man kunna säga att det runnit
en hel del vatten under broarna.
Men alltså tyvärr inget till en
varmvarttenbassäng.

Genom åren har Alvesta
Alternativet, med stöd av den
utredning som socialförvaltning-
en gjort om att behovet av en
sådan här anläggning är stort, vid
flera tillfällen åter tagit upp frå-
gan.

Men socialdemokraterna och
de borgerliga har alltid valt att
lägga ”locket på”. Utom vid val-

rörelserna, då man ibland ställt ut
vissa löften i riktning åt vad
Alvesta Alternativet föreslagit.
Men när rösterna väl räknats och
mandaten fördelats har det åter
varit ”locket på”.

För några år sedan, lagom till
senaste valet, lade centern, som
då agerade stödparti åt socialde-
mokraterna tillsammans med
folkpartiet, fram en motion om att
än en gång utreda behovet av en
varmvattenbassäng, trots att just
behovet ju sedan tidigare var
påde utrett och väl känt för de
flesta, möjligtvis med undantag
för centerpolitikerna.

Men att utnyttja sin majori-
tetsställning till att förverkliga en
varmvattenbassäng gjorde man
inte! Sedan förra årskiftet är det
ju centern som övertagit socialde-
mokraternas tidigare roll som
ledande i majoriteten. Man kan
onekligen ställa sig frågan vad de
egentligen väntar på. 

Centerns agerande och tafatthet
när det gäller varmvattenbassäng-
en avspeglar sig även på många
andra områden. Exempelvis när
det gäller näringspolitiken och
skolfrågorna. Man står tomhänta
och velande, vilket är förödande
för Alvesta kommuns framtid och
möjligheter.

Forna koalitionsbröderna soci-

aldemokraterna har valt en delvis
annan handlingslinje! De har
simmat lugnt och legat lågt under
hela den tid de suttit i majorite-
ten. Men åter i opposition skrider
man alltså till verket och föreslår
genom Kristina Bergh att det ska
anläggas en vaermvattenbassäng
på Högåsen. Sannerligen föga
konstruktivt.

Som ordspråket säger, sent ska
syndaren vakna! Okej, vi i
Alvesta Alternativet är inte lång-
sinta! Även om ni inte ville ha
med oss i den samlade oppositio-
nen när ni slog er samman med
Börje Nielsens ute på vänsterkan-
ten, så säger vi välkomna som
anhängare av Alvesta
Alternativets över tio år gamla
förslag om att bygga en varmvatt-
tenbassäng i kommunen. Vårt
förslag är att den ska byggas vid
simhallen.

Förhoppningsvis står ni nu
också för det här förslaget om ni i
framtiden får möjligheten att
återkomma i majoritetsställning.
Vi i Alvesta Alternativet håller
dörren öppen för att efter nästa
val kunna skapa en icke-borgerlig
majoritet i Alvesta kommun. Vi
hoppas då också kunna riva upp
det vansinniga beslutet som den
borgerliga majoriteten fattat om
att lägga ned Stenlyckeskolan.

Nytt förslag om varmvattenbassängen

Alvesta Alternativet har sedan länge drivit frågan om en varmvattenbass-
säng i anslutning till simhallen. Efter två mandatperioder i majoritetsställ-
ning utan att något hänt verkar nu även socialdemokraterna intresserade!

Granska kostnaderna för alla kurser
Alvesta Alternativets
gruppledare Lars-olof
”Zona” Franzén vill ha en
graskning av deltagande
vid kurser och konferen-
ser. Förslaget lämnas i en
interpellation till komm-
munfullmäktige.

I samklang med övriga nedskär-
ningar inom olika verksamheter
ser vi det som nödvändigt att
också införa en restriktivare poli-
cy när det gäller deltagande i

olika kurser, konferenser och
utbildningar. 
- Vilken policy som används för
att få deltaga vid ovan nämnda
sammankomster är inte fastställd.
Samtidigt saknas både en gransk-
ning av innehållet och en uppfölj-
ning av vad sammankomsten ger.
säger Zona Franzén.. 
Redan själva anmälningsavgiften
är en betungande del för kommu-
nens ekonomi. Lägg därtill resor,
arbetstid och ibland både vikarie-
kostnad och övernattning så är
det viktigt att också denna del av

kommunens kostnader granskas. 
Alvesta Alternativets förslag är
att från och med den 3 december
2003 skall alla kurser, konferen-
ser och utbildningar godkännas
och innehållet vidimeras av
respektive förvaltningschef, för-
valtningscheferna av kommun-
chef och kommunchef av komm-
munstyrelsens ordförande. Varje
deltagare skall efter genomföran-
det också avrapportera sitt delta-
gande till respektive nämnd eller
styrelse. Samma regler skall gälla
även de kommunala bolagen. 

Kristina Berg, (s).
Foto: Socialdemokraternas hemsida

Ingen folkomröstning om skolan

Alvesta Alternativet 
önskar alla

medlemmar och sympatisörer
en riktigt God Jul och

ett Gott Nytt År!

1 739 namnunderskrifter
för en folkomröstning om
Stenlyckeskolans framtid
är inget som biter på den
borgerliga majoriteten.

Vid kommunfullmäktiges senaste
sammanträde röstades förslaget
om folkomröstning ned med 25-
23 av den borgerliga majoriteten.

För bara några veckor sedan
talade Mats Johnsson, (m), i posi-
tiva ordalag om en folkomröst-
ning. Men lantbrukare som han är

så är det inga problem för Mats
att göra en riktig kovändning!

Vid fullmäktiges behandling
var han åter “inpiskad” i ledet av
kommunalrådet Karin
Vernersson, (c). 

Även om allt arbete från föräl-
drar och personal inte rönte
någon uppskattning hos de bor-
gerliga behöver Stenlyckeskolans
dagar ej vara räknade.

Friskola och en icke-borgerlig
majoritet efter nästa val 2006 är
lösningen för att stoppa det van-
sinniga nedläggningsbeslutet.


