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Dnr 2013/KA0018

Redovisning från Miljöfordon Syd
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Jonas Lööf som är projektledare på Miljöfordon Syd har genomfört en
energideklaration fordon på Vetlanda kommuns fordon, rapporten föreligger i
bilaga. I rapporten finns en genomgång och analys av samtliga fordon som ägs
av kommunen eller dess bolag med avseende på kostnader och miljöpåverkan.
Miljöfordon Syd har även simulerat olika fordonsalternativ för kommande
inköp. Resultatet av analysen innehåller också rekommendationer på åtgärder
för att minska kommunens kostnader och miljöpåverkan med avseende på
fordonsparken.
Vetlanda kommun inklusive bolagen har idag 176 fordon, 88 % av dessa drivs
uteslutande av fossila drivmedel, till en total kostnad på ca 2,8 mnkr/år. Genom
mer sparsam körning och införande utav en bokningsbar bilpool kan ytterligare
kostnadsbesparingar göras.
---------------
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Dnr 2013/0361

Information från folkhälsosamordnaren
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommuns folkhälsosamordnare Anna Lundborg Danås uppger att hon
till 50 % arbetar som folkhälsosamordnare gentemot Vetlanda kommun och till
50 % som beredskapssamordnare för såväl Nässjö som Vetlanda kommuner.
Hon uppger bland annat följande:
Arbetet med folkhälsa är inriktat mot alkohol, narkotika, doping och tobak med
koppling till psykisk hälsa. Samtliga verksamheter har inventerats för att
kartlägga vad som idag görs inom området folkhälsa. Samverkan på länsnivå
ska förnyas med syfte att förbättra folkhälsan i hela länet. Med ledning av
inventeringsarbetet ska en folkhälsostrategi utarbetas. Folkhälsoenkäten ”Ung”
genomförs bland skolelever. För närvarande utgör centrala säkerhetsgruppen
vårt lokala folkhälsoråd 2 gånger per år. Folkhälsosamordnaren medverkar i en
rad arbetsgrupper och projekt. Kommunstyrelsen är ansvarig för
folkhälsofrågorna i kommunen. En ny grupp behövs för den strategiska
styrningen av verksamhetsområdena folkhälsa och miljö.
---------------
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Dnr 2013/KA0342

Tillsynsplan – alkoholservering
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad tillsynsplan gällande tillsyn över serveringstillstånd godkänns.
Alkoholinspektören ska årligen redovisa statistik om hur tillsynen utövas i
Vetlanda kommun.
Jäv
Klas Håkanson (M).
Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen ska kommunen ha en tillsynsplan för tillsynen över
serveringstillstånd. Förslag till sådan plan har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad tillsynsplan gällande tillsyn över serveringstillstånd godkänns.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) föreslår att alkoholinspektören årligen redovisar statistik
för kommunstyrelsen om hur tillsynen utövas.
Gunilla Hjelm (C), Ingemar Sturesson (KD) och Tommy Bohman (S)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag, vilket han finner att
kommunstyrelsen besluta bifalla.
Ordföranden ställer därefter proposition på Jan Johanssons förslag, vilket han
också finner att kommunstyrelsen besluta bifalla.
---------------
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Dnr 2013/KA0344

Budgetprognos per den 31 augusti 2013
Kommunstyrelsen beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2013 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 31 augusti 2013 föreligger i bilaga.
Det beräknade årsresultatet uppgår till 4,7 mnkr. Sedan föregående prognos har
resultatet i nämnderna förbättrats framförallt inom barn- och
utbildningsnämnden. Vård- och omsorgsnämndens överskridande är nästan helt
och hållet att hänföra till funktionshinderomsorgen.
Återbetalning av AFA-medel (försäkringspengar) beräknas uppgå till
ca 25 mnkr, vilket ger en betydligt mer positiv prognos än vid föregående
tillfälle.
Investeringsvolymen är beräknad till 123 mnkr.
Tekniska nämndens reducerade prognos för 2013 är att hänföra till att gamla
Ekebo rivs först nästa år.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 31 augusti 2013 läggs till handlingarna.
---------------
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Dnr 2013/KA0040

Redovisning av återbesättningsprövning/nyrekrytering
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Samtliga förvaltningar ska månadsvis till kommunstyrelsen redovisa nya lediga
befattningar samt vilka åtgärder förvaltningen vidtagit gällande tidigare
ledigförklarade tjänster. För ändamålet finns en särskild blankett framtagen.
Redovisning föreligger från barn- och utbildningsförvaltningen.
---------------
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Dnr 2013/KA0347

Redovisning av delegationsbeslut för 1:a halvåret 2013
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras i protokollet.
Ärendebeskrivning
Redovisning av delegationsärenden för 1:a halvåret 2013 föreligger i bilaga.
---------------
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2013-08-26 och 2013-09-09.
---------------
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Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Styrelseprotokoll från Vetab 2013-06-12
Dnr 2013/KA0300
b) Sammanträdesprotokoll från Witalabostäder AB 2013-06-24 och
2013-08-20
Dnr 2013/KA0301
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om byte av luftledning mellan Kejsarkulla 2:1 och Haddarp 1:3
i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0302
d) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Undantag från gällande förbud mot körning
i terräng för endurotävling den 21 september 2013 på fastigheterna
Slageryd 2:8 och Tostatorp 1:9 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0309
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Ansökan om dispens från
reservatsföreskrifter i Illharjens naturreservat, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0310
f) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Boaryd 1:3 och Hallelid 1:3 i
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0311
g) Tekniska nämnden § 70/13: Uppföljning av mötet med bilburen ungdom
Dnr 2013/KA0131
h) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till omläggning av trappa vid
Skirö kyrka, Vetlanda kommun i Jönköpings län, Växjö stift
Dnr 2013/KA0313
i) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning RAÄ-nr 30 i Alseda socken på fastigheten Appelhester 1:3
Dnr 2013/KA0314
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j) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Beslut om särskild utredning inför utökad
bergtäkt på fastigheten Bäckseda 3:17, Bäckseda socken, Vetlanda
kommun
Dnr 2013/KA0315
k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel på fastigheterna Brånskog 1:9 m.fl.
samt Lövås 1:3 m.fl. i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0316
l) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av ledning mellan Byestad 1:3 och Dalsheda
1:30 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0323
m) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) för utbyggnad av mobiltelefonmastanläggning på fastigheten
Rösaberg 1:125, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0327
n) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) för utbyggnad av mobiltelefonmastanläggning på fastigheten
Ekenäs 1:2, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0326
o) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Angående borttagande av stenmurar på
fastigheten Skirö-Sjöarp 1:7, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0330
p) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Upphävande av beslut om
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentillgång i Nye,
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0329
q) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Upphävande av beslut om
vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för grundvattentillgång vid
Bäckaby, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0328
r) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning RAÄ-nr 40 i Nävelsjö socken på fastigheten Änga 2:1
Dnr 2013/KA0332
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s) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Tillstånd till plantering som berör
fornlämning RAÄ-nr 357 och 359 i Alseda socken på fastigheten
Appelhester 9:1
Dnr 2013/KA0334
t) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken om
förläggning av kabel mellan Hulubäck och Ekeberg i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0336
u) Styrelseprotokoll från Vetab 2013-08-29
Dnr 2013/KA0331
---------------
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Dnr 2013/KA0345

Begäran om tilläggsbudget för investering i larmutrustning –
socialnämnden
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Socialnämnden erhåller tilläggsbudget med 275 tkr avseende investering i
överfallslarm.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har lämnat in en begäran om tilläggsbudget inom
investeringsområdet för att investera i överfallslarm som ska användas inom
förvaltningens myndighetsfunktioner. Det befintliga larmet har haft bristfällig
funktion under flera år och i samband med ombyggnation har behovet av ett
fungerande överfallslarm aktualiserats.
Nämnden saknar investeringsanslag för detta ändamål och offert har inhämtats
för finansiering av investeringen via finansbolag. Eftersom denna form av
finansiering sällan är ekonomiskt fördelaktig föreslås istället att kommunen
själv står för investeringen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta om tilläggsbudget för socialnämnden
med 275 tkr avseende investering i överfallslarm.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------
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Dnr 2013/KA0341

Ansökningsavgift och tillsynsavgift avseende alkoholservering
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ansökningsavgifter för servering av alkoholhaltiga drycker samt
tillsynsavgifter fastställs enligt upprättat förslag som framgår av bilaga.
Ärendebeskrivning
Nu gällande taxor och avgifter inom området fastställdes av
kommunfullmäktige 1997. Den taxan är betydligt lägre än i våra
grannkommuner och därför behövs ett nytt beslut i fullmäktige.
Förslag till ansökningsavgifter för servering av alkoholhaltiga drycker samt
tillsynsavgifter har upprättats och föreligger i bilaga. Taxan bygger på
självkostnad.
De nya ansökningsavgifterna kommer att tillämpas så snart beslutet vunnit laga
kraft och tillsynsavgifterna från och med nästa år.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa ansökningsavgifter för servering av
alkoholhaltiga drycker samt tillsynsavgifter enligt upprättat förslag som
framgår av bilaga.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) och Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
---------------
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Dnr 2013/KA0343

Riktlinjer för alkoholserveringstillstånd
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till riktlinjer för serveringstillstånd fastställs.
Ärendebeskrivning
Enligt alkohollagen ska kommunerna ha riktlinjer för serveringstillstånd.
Förslag till riktlinjer har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås fastställa upprättade förslag till riktlinjer för
serveringstillstånd.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------
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