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Christina Carlson (§ 106-109), Lotta Bynert (§ 107), Leif Henriksson (§ 106-108),
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Carin Johansson (§ 109), Sven-Åke Karlsson (§ 106-118), Marcus Tingvall
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Dnr 2013/KA0243

Redovisning av miljötävling
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
En lokal miljötävling utlystes för skolelever under våren med temat ”Hur vill vi
äta, leva, bo och resa 2070”. Av de sex inlämnade förslagen utsågs år 4 på
Bäckseda skola till vinnare. Priset var att resa till Vetenskapsfestivalen i
Göteborg, den 23 april i år. Lärare och elever från Bäckseda skola berättar om
vad man upplevt under Göteborgsresan.
---------------
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Dnr 2013/KA0244

Information från överförmyndaren
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Vid den här tiden på året domineras överförmyndarverksamheten av
granskning av årsräkningar som i huvudsak ska vara genomfört innan 30 juni.
Övriga inslag i verksamheten är att tillsätta godman för ensamkommande
flyktingbarn inom två arbetsdagar och i övriga ärenden inom 30 dagar.
Uppföljning av telefon och besök.
En studiecirkel för godemän kommer att starta under året. Utbildningar för
ställföreträdare kommer också att hållas, så att dessa kan bli trygga i sina
uppdrag. Diverse informationsinsatser genomförs bland yttre aktörer till
exempel banker och personal på särskilda boenden.
2009 års avslutade akter kommer att gallras liksom även äldre akter, så att rätt
material sparas. Antalet aktiva akter per 1 januari 2013 uppgick till 297.
Den 3 juni i år är antalet uppe i 314. Trenden är således ökande.
Överförmyndaren utövar tillsyn över totalt 117,5 mnkr. Kostnaden för arvoden
till ställföreträdare uppgick till totalt 1 440 000 kr under 2012. Huvudmännen
betalade 3/5 och kommunen 2/5 av den totala kostnaden. Kostnaden för
överförmyndarverksamheten i Vetlanda är förhållandevis låg i jämförelse med
övriga kommuner på Höglandet. Enligt ett utredningsförslag kommer
förändringar i överförmyndarens arbete att bli aktuella, framförallt på den
punkten att utredningsansvaret vid ansökan om ställföreträdare flyttas från
tingsrätten till överförmyndaren. Därmed kan det bli aktuellt med en
överförmyndarnämnd från och med nästa mandatperiod, men inga beslut är
ännu fattade.
---------------

Utdrag:
överförmyndarverksamheten
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Dnr 2012/KA0345

Samverkansöverenskommelse mellan Vetlanda kommun och
Polismyndigheten i Jönköpings län
Kommunstyrelsens beslut
Överenskommelse om samverkan mellan Vetlanda kommun och
Polismyndigheten i Jönköpings län angående det brottsförebyggande arbetet
2013-2015 godkänns.
Rapportering till kommunstyrelsen ska ske 1 gång per halvår under
avtalsperioden.
Ärendebeskrivning
Förslag till samverkansöverenskommelse 2013-2015 mellan Vetlanda kommun
och Polismyndigheten i Jönköpings län har upprättats och föreligger i bilaga.
Syftet med överenskommelsen om samverkan är att:
1. Utveckla fungerande samarbetsformer inom det brottsförebyggande
området mellan kommunen, polisen och andra aktuella organisationer.
2. Minska brottsligheten i Vetlanda kommun.
Med utgångspunkt i en gemensam problembild har parterna särskilt
uppmärksammat fyra huvudområden:
•

Inbrott i bostad

•

Våld i offentlig miljö

•

Trafikbrott

•

Skadegörelse

Som utgångspunkt för samverkansöverenskommelsen finns
”Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2” som utgör kärnan för Vetlanda
kommuns säkerhets- och trygghetsarbete.
Samverkansöverenskommelsen följs årligen upp och redovisas i centrala
säkerhetsgruppen. Uppföljningen sammanställs sedan i ett trygghetsbokslut
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Dnr 2012/KA0345

som redovisas för kommunfullmäktige och polisens uppföljnings- och
analysenhet. Effekterna av såväl det kommunala handlingsprogrammet som
överenskommelsen utvärderas 2015 och ligger till grund för en ny
överenskommelse om samverkan för perioden 2016-2019.
Arbetsutskottets förslag
Överenskommelse om samverkan mellan Vetlanda kommun och
Polismyndigheten i Jönköpings län angående det brottsförebyggande arbetet
2013-2015 godkänns.
Rapportering till kommunstyrelsen ska ske 1 gång per halvår under
avtalsperioden.
Yrkanden
Nils-Erik Olofsson (S), Tommy Bohman (S) och Jan Johansson (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Polismyndigheten i Jönköpings län
Izabelle Martinsson Åberg
socialförvaltningen
barn- och utbildningsförvaltningen
tekniska kontoret
miljö- och byggförvaltningen
alkoholinspektör
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Dnr 2011/KA0421

Redovisning av aktiviteter som utförts under 2012 enligt antaget
handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2
Kommunstyrelsens beslut
Redovisning av de aktiviteter som nämnder och förvaltningar har genomfört
under 2012 i syfte att uppnå fastslagna mål i handlingsprogrammet för skydd
och säkerhet godkänns.
Ärendebeskrivning
Handlingsprogram för skydd och säkerhet 1.2 gäller för perioden 2012-2015
och innehåller 6 effektmål i syfte att höja säkerheten inom Vetlanda kommun:
1. Kommunens kostnader för materiella skador på grund av åverkan ska
minska med fem procent under perioden 2012-2014 i jämförelse med
2008-2011.
2. Antalet brott ska minska med fem procent 2012-2014 i jämförelse med
tidigare period.
3. Antalet suicider och försök till suicid ska minska med fem procent
2012-2014 i jämförelse med tidigare period.
4. Antalet fallolyckor ska minska med tio procent 2012-2014 i jämförelse med
tidigare period.
5. Antalet trafikolyckor ska minska med fem procent 2012-2014 i jämförelse
med tidigare period.
6. Förebygga och minska konsekvenserna av störningar i
dricksvattenförsörjningen.
Varje förvaltning har uppdraget att årligen arbeta fram och genomföra
aktiviteter som strävar efter att uppnå målen. Centrala säkerhetsgruppen har
ansvaret för att samordna arbetet och redovisning av vad som faktiskt
genomförts sker varje år, uppföljning sker även i trygghetsbokslutet.
Redovisning för 2012 föreligger i bilaga.
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Dnr 2011/KA0421

Arbetsutskottets förslag
Redovisning av de aktiviteter som nämnder och förvaltningar har genomfört
under 2012 i syfte att uppnå fastslagna mål i handlingsprogrammet för skydd
och säkerhet godkänns.
---------------

Utdrag:
Izabell Martinsson Åberg
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Dnr 2013/KA0214

Yttrande över regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande godkänns som Vetlanda kommuns yttrande över
regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen i Kalmar har tagit fram en regional vattenförsörjningsplan för
Kalmar län som föreligger i bilaga.
Vetlanda kommun har möjlighet att yttra sig över planen senast den 12 juni
2013. Förslag till yttrande över planen har upprättats och föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande godkänns som Vetlanda kommuns yttrande över
regional vattenförsörjningsplan för Kalmar län.
---------------

Utdrag:
Länsstyrelsen i Kalmar
Thomas Svensson
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Dnr 2012/KA0329

Utbetalning av kommunal medfinansiering i B-Net
bredbandsprojekt
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun utbetalar 1 275 000 kr av den kommunala
medfinansieringen i förskott till B-Net för bredbandsprojekt.
Ärendebeskrivning
Ansökan har inkommit från B-Net ekonomisk förening om förtida utbetalning
av kommunens medfinansiering i bredbandsprojekt, bilaga.
I föreningens tidigare projekt betalade kommunen ut medfinansieringen i
förskott och det är rimligt att följa samma princip i detta projekt för att inte öka
finansieringskostnaden.
För att kunna reglera eventuella avvikelser i projektet är det emellertid rimligt
att betala ut 90 % av den kommunala medfinansieringen i förskott och
resterande del efter slutredovisning. Avrundad uppgår summan till
1 275 000 kr.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun utbetalar 1 275 000 kr av den kommunala
medfinansieringen i förskott till B-Net för bredbandsprojekt.
Yrkanden
Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
B-net ekonomisk förening
Thomas Sandh
Joachim Winther
Länsstyrelsen i Jönköpings län
ekonomikontoret
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Dnr 2013/KA0136

Verksamhetsplan och budget 2014-2016 för Höglandets
kommunalförbund
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun beslutar godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan och
budget för Höglandets kommunalförbund 2014-2016.
Ärendebeskrivning
Verksamhetsplan och budget 2014-2016 för Höglandets kommunalförbund
föreligger i bilaga.
Enligt förbundsordningen ska direktionen samråda med medlemmarna och
lägga fram förslag till budget före maj månads utgång. Efter kommunernas
beslut fastställer direktionen budgeten senast i november månad.
Förbundets verksamheter omfattar familjerätt, IT, kompetensutveckling och
utredningsarbete. Vetlanda kommuns avgift för all verksamhet exklusive
Höglandets IT uppgår till 1 906 000 kr.
Beslutsunderlag
Direktionen för Höglandets kommunalförbund § 6/13 och § 17/13.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun beslutar godkänna upprättat förslag till verksamhetsplan och
budget för Höglandets kommunalförbund 2014-2016.
---------------

Utdrag:
Höglandets kommunalförbund
ekonomikontoret
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Dnr 2013/KA0191

Upphävande av styrdokument
Kommunstyrelsens beslut
Följande styrdokument upphävs:
Telefonpolicy, Riktlinjer för hantering av e-post, Skyddande av kommunens
logotype samt Reglemente för planeringskommittén.
Ärendebeskrivning
I samband med att kommunstyrelsen beslutade om riktlinjer för hur vi utformar
våra styrdokument blev det också naturligt att gå igenom alla nu gällande
dokument för att revidera, fatta nya beslut eller eventuellt upphäva icke
tillämpliga dokument.
Med avseende på styrdokument inom kommunkansliets område finns följande
som med fördel kan upphävas eftersom de inte längre är aktuella eller
nödvändiga:
1. Telefonpolicy
2. Riktlinjer för hantering av e-post
3. Skyddande av kommunens logotype
4. Reglemente för planeringskommittén
Arbetsutskottets förslag
Följande styrdokument upphävs:
Telefonpolicy, Riktlinjer för hantering av e-post, Skyddande av kommunens
logotype samt Reglemente för planeringskommittén.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
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Dnr 2012/KA0245

Vetlanda kommuns medverkan i en ny programperiod för Leader
2014-2020
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun ska ingå i ett leaderområde under programperioden
2014-2020.
Kommunkansliet får uppdraget att i samarbete med berörda parter arbeta fram
en utvecklingsstrategi för Leader 2014-2020 med syfte att utvidga området,
undersöka möjligheterna till att även samverka med kommuner som inte ingår i
nuvarande leaderområde.
Ärendebeskrivning
Leader är en del av landsbygdsprogrammet och ska bland annat med hjälp av
EU-medel bidra till lokal utveckling på landsbygden. Nuvarande
programperiod upphör 2013-12-31. Vetlanda kommun är för närvarande
medlem i leaderområdet Mitt i Småland, tillsammans med Högsby, Nässjö och
Sävsjö kommuner.
EU initierar en ny programperiod för Leader mellan åren 2014-2020.
Kommunen bör primärt ta ställning till om man ska ingå i ett leaderområde och
om kommunen beslutar så, ska en utvecklingsstrategi för Leader arbetas fram.
Även frågan om vilka kommuner som ska ingår i framtida leaderområde bör
utredas då det finns indikationer på att man från statlig nivå gärna ser större
områden i nästa programperiod.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun ska ingå i ett leaderområde under programperioden
2014-2020. Kommunkansliet får uppdraget att i samarbete med berörda parter
arbeta fram en utvecklingsstrategi för Leader 2014-2020 med syfte att utvidga
området, undersöka möjligheterna till att även samverka med kommuner som
inte ingår i nuvarande leaderområde.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) och Klas Håkanson (M) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
--------------Utdrag:
Peter Lundgren
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Dnr 2013/KA0216

Riktlinjer för digital slutarkivering
Kommunstyrelsens beslut
”Riktlinjer för digital slutarkivering” antas.
Ärendebeskrivning
Förslag till riktlinjer för digital slutarkivering har upprättats och föreligger i
bilaga.
Syftet med riktlinjerna är dels att ge vägledning till våra verksamheter när det
gäller hantering av digitala handlingar samt att öka förståelsen för
komplexiteten i bevarandet av dessa handlingar på lång sikt och dels att
kommunerna på Höglandet ska ha samma riktlinjer för att underlätta gentemot
Höglandets IT.
Vi har idag inte ett slutarkiv för digitala handlingar men vi kan med stöd av
riktlinjerna förbereda oss för ett framtida sådant genom hur vi hanterar våra
nuvarande handlingar.
Arbetsutskottets förslag
”Riktlinjer för digital slutarkivering” antas.
---------------

Utdrag:
Lotta Bynert
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Dnr 2013/KA0013
2013/KA0153

Redovisning av intern kontroll 2012 – kommunkansliet, HRkontoret, ekonomikontoret och barn- och utbildningsnämnden
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av inter kontroll 2012 för kommunkansliet, HR-kontoret och
ekonomikontoret godkänns.
Kommunchefen får uppdraget att göra en översyn av dokumentation, mål och
mätetal för den interna kontrollen.
Ärendebeskrivning
Redovisning av intern kontroll 2012 för kommunkansliet, HR-kontoret och
ekonomikontoret samt barn- och utbildningsnämnden föreligger i bilaga.
Ekonomikontoret kommer att ha nya och andra kontrollmoment nästa år, i
förhållande till det nu redovisade. De nya kontrollmomenten bedöms mer
relevanta.
Barn- och utbildningsnämnden kommer att ha samma kontrollmoment 2013
som 2012, eftersom man inte genomfört kontrollerna med avseende på flera
moment under föregående år. Skälen till detta är att vi har infört ett nytt
ekonomisystem och många nya rutiner inom området budget, ekonomi och
redovisning, vilket varit mycket tidskrävande. Dock ska konstateras att
kvalitetsrapporter har lämnats in från samtliga skolor om än vid en tidpunkt
efter 1 september 2012.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 24/13.
Arbetsutskottets förslag
Redovisning av intern kontroll 2012 för HR-kontoret och kommunkansliet
godkänns.
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Dnr 2013/KA0013
2013/KA0153

Yrkanden
Gunilla Hjelm (C) föreslår att kommunchefen får uppdraget att göra en översyn
av dokumentation, mål och mätetal för den interna kontrollen.
Tommy Bohman (S) tillstyrker Gunilla Hjelms förslag.
---------------

Utdrag:
Barn- och utbildningsnämnden
HR-kontoret
ekonomikontoret
kommunkansliet
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Dnr 2013/KA0213

Månadsprognos per den 30 april 2013
Kommunstyrelsens beslut
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2013 läggs till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Bokslutsprognos per den 30 april 2013 föreligger i bilaga. Det beräknade
årsresultatet uppgår till -13,4 mnkr. Totalt redovisar nämnderna en
budgetavvikelse på -23 mnkr. Beträffande tekniska nämnden är det att hänföra
till ökade kostnader för bostadsanpassning och enskilda vägar. Med avseende
på barn- och utbildningsnämnden är det att hänföra till framförallt förskolan
och när det gäller vård- och omsorgsnämnden så handlar det framförallt om
äldreomsorgen och funktionshinderomsorgen. Den största avvikelsen
prognostiserar socialnämnden. Av den totala avvikelsen på drygt 14 mnkr
svarar försörjningsstödet för nästan 9 mnkr.
Den beräknade investeringsvolymen uppgår till 132 mnkr.
Arbetsutskottets förslag
Upprättad bokslutsprognos per den 30 april 2013 läggs till handlingarna.
---------------

Utdrag:
ekonomikontoret
förvaltningschefer
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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.
---------------

Utdrag:
barn- och utbildningsförvaltningen
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Dnr

Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2013-04-29 och 2013-05-13.
Personal- och organisationsutskottet 2013-04-24.
---------------
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Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Kriterier för att tilldelas en stjärna på Hedersplats Vetlanda
b) Witalabostäder AB: Styrelseprotokoll 2013-03-14, 2013-03-19 och
2013-04-11
c) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Förordnande som vigselförrättare i
Vetlanda kommun.
Dnr 2013/KA0082-2, 2013/KA0082-3 och 2013/KA0082-4
d) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott: § 63/13
Kommentarer till kommunrevisionens granskning av elever i behov av
särskilt stöd
Dnr 2013/KA0056
e) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om underhållsröjning och avverkning av kantträd vid 40 kV
kraftledning mellan Ekenässjön och Vetlanda
Dnr 2013/KA0177
f) Centralarkiv: Arkivtillsyn på Vetlanda Energi & Teknik AB
Dnr 2013/KA0178
g) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Rumlekutt 1 och Mossgård
1:62 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0185
h) Länsstyrelsen Östergötland: Ansökan om tillstånd enligt 9 kap miljöbalken
för vindkraftsansläggning på fastigheterna Åmjölkesbo 4:2 alternativt
Åmjölkesbo 4:15, 4:2 och 3:7 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0193
i) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om uppförande av transformatorstation på fastigheten Näshult
2:4 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0194
j) Höglandets kommunalförbund: Sammanträdesprotokoll 2013-05-17
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Dnr

k) Länsstyrelsen i Jönköpings län: Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken
(1998:808) om förläggning av kabel mellan Huskvarn 1:43 och
Appelhester 9:1 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0210
l) Styrelseprotokoll Vetab 2013-05-06.
m) Trafikverket: Fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg 47
Vetlanda-Oskarshamn, delen förbi Holsbybrunn, samt indragning av väg
från allmänt underhåll, Vetlanda kommun, Jönköpings län
Dnr 2013/KA0219
---------------
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§ 113

Dnr 2013/KA0094

Överföring av ansvaret för färdtjänstresor till landstinget
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Godkänna överenskommelsen med landstinget rörande färdtjänstresor med
mera, daterad 2013-02-08.
2. Vetlanda kommun, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och
länets övriga kommuner, hemställer hos Finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om
kommunal utjämning höjs med 0,15 procentenheter för landstinget och
sänks med 0,15 procentenheter för kommunerna.
3. Finansieringen hanteras i budgetarbetet avseende budget 2014-2016.
Ärendebeskrivning
Förslag till överenskommelse daterad 2013-02-08 mellan Landstinget i
Jönköpings län och länets kommuner angående färdtjänstresor med mera,
föreligger i bilaga.
Förslaget innebär bland annat följande:
Landstinget tar över myndighetsuppgiften att utfärda färdtjänsttillstånd från
och med 1 januari 2014. Gemensamt regelverk avseende färdtjänst införs i hela
länet. Enzonstaxa som egenavgift till färdtjänsten införs. Fria fritidsresor som
tidigare har funnits i Jönköpings kommun, tas bort. Landstinget övertar från
och med 1 januari 2014 kostnaderna för den befintliga kompletterings- och
närtrafik som finns i kommunerna samt övertar kostnader och ansvar för den
pågående utvecklingen av närtrafik. Landstinget kompenseras vid övertagandet
av färdtjänstkostnader samt ambitionsnivåhöjningen avseende närtrafiken med
skatteväxling på 15 öre. I samband med skatteväxlingen uppkommer
differenser mellan de intäktsbortfall som en skatteväxling ger och den
kostnadsavlastning som erhålls genom att landstinget tar över ansvaret för
färdtjänsten. En treårig mellankommunal utjämning genomförs.
Kommunens kostnader för färdtjänstresor, tillståndshantering, riksfärdtjänst
och kompletteringstrafik uppgick 2011 till 7 184 000 kr. Efter indexuppräkning
med 6,6 % till 2014 års nivå uppgår kostnaden till 7 658 000 kr. Skillnaden
mellan kommunens kostnad och den förändrade intäkten vid en skatteväxling
på 15 öre är -1 228 000 kr. Justeringar sker av nettokostnaden gällande
enzonsavgiften, fritidsresor samt närtrafik. Kostnaden för kommunen efter
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Dnr 2013/KA0094

justeringen uppgår till -665 000 kr. Den mellankommunala utjämningen löper
på tre år och innebär en kostnad på 25 % för 2014, 50 % för 2015 och 75 % för
2016.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 75/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Godkänna överenskommelsen med landstinget rörande färdtjänstresor med
mera, daterad 2013-02-08.
2. Vetlanda kommun, tillsammans med Landstinget i Jönköpings län och
länets övriga kommuner, hemställer hos Finansdepartementet att de
länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § i förordningen (2004:881) om
kommunal utjämning höjs med 0,15 procentenheter för landstinget och
sänks med 0,15 procentenheter för kommunerna.
3. Finansieringen hanteras i budgetarbetet avseende budget 2014-2016.
---------------
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Dnr 2012/KA0396

Svar på motion om ökad flexibilitet inom förskoleverksamheten
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen bifalls.
Ärendebeskrivning
Den 17 december 2012 lämnade Jan Johansson, Inge Bengtsson, Lola
Frödeberg, Margonia Påhlsson, Nicklas Hugosson och Patrik Karlsson, alla
(VF), in en motion om ökad flexibilitet inom förskoleverksamheten och med
förslag att kommunen utreder förutsättningarna för inrättande av ett större antal
familjedaghem. Därmed skulle valfriheten öka och kostnaderna minska.
Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande.
Av inkommit yttrandet framgår att nämnden är positiv till att förutsättningarna
för att inrätta ett större antal familjedaghem utreds och förbättras med motivet
att minska kostnaderna och öka valfriheten.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 28/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
---------------
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Dnr 2013/KA0064

Svar på motion om samordnade transporter till Kulturhuset Spira
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Med hänvisning till den pågående undersökningen som initierats av landstinget
genom Smålands Musik och Teater om samordnade transporter till Spira får
motionen anses behandlad.
Ärendebeskrivning
Den 19 februari 2013 lämnade Carina Bardh (M) och Jan Johansson (VF) in en
motion om samordnade transporter till kulturhuset Spira med förslaget att
Vetlanda kommun utreder intresse och förutsättningar för samordnade
transporter till och från Kulturhuset Spira samt att kommunen efter en
begränsad testperiod gör en utvärdering.
Motionen remitterades till kommunkansliet och kultur- och fritidsnämnden för
yttrande.
Yttranden har kommit in och föreligger i bilagor.
Av yttrandena framgår bland annat följande:
Kultur- och fritidsnämnden uppger att den lokala arrangörsföreningen
Qulturfolket arrangerar teaterresor till Spira som är mycket uppskattade och en
buss är alltid full. Intresset för teaterresor är därmed verifierat och någon
utredning bedöms inte nödvändig. Resor i kommunal regi skulle snarare kunna
uppfattas som illojal konkurrens.
Kommunkansliet konstaterar i sitt yttrande att länstrafikbolaget fått uppdraget
att undersöka frågan om allmänna kommunikationer till Spira. Eventuell trafik
i länstrafikbolagets regi måste vara linjelagd, regelbunden och öppen för alla,
vi bör avvakta länstrafikens utredning.
Motionären har efter remissförfarandet kompletterat motionen med följande
information:
Motionen avser att låta barn och ungdomar från länets kommuner skjutsas till
och från Spira för att få scenträna och uppleva miljön bakom scenen. När Spira
byggdes lovades denna möjlighet. De samordnade resorna som föreslås gäller
alltså inte ”nöjesresor” till teaterföreställningar för allmänheten.
Kultur- och fritidschef Thomas Hedrén uppger att han aldrig har hört talas om
något löfte angående barn och ungdomars möjlighet att ta del av Spira i
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enlighet med motionärens beskrivning, men om något sådant utlovats kan
möjligen landstingets nu initierade utredning vara ett svar på detta.
Ingela Nyberg från barn- och utbildningsförvaltningen uppger att ett antal
skolor i Vetlanda kommun inom ramen för ”skapande skola” låtit eleverna åka
till Spira. Detta är möjligt genom en satsning från Statens Kulturråd. Motivet är
att det professionella kulturinslaget i skolan därmed ska öka. Resorna görs med
ett likvärdighetssyfte, det vill säga alla elever ska få möjlighet att ta dela av ett
professionellt scenframträdande.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 35/13.
Skrivelse daterad 2013-03-21, Magnus Färjhage och Peter Lundgren.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Med hänvisning till den pågående undersökningen som initierats av landstinget
genom Smålands Musik och Teater om samordnade transporter till Spira får
motionen anses behandlad.
Yrkanden
Gunilla Hjelm (C) och Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------
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Dnr 2013/KA0179

Finansiering av projektet ”Arbete istället för bidrag”
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
3 mnkr anslås till socialnämnden för projektet ”Arbete istället för bidrag” från
kommunens fastställda utvecklingsreserv.
Projektet ska i kommande budgetuppföljning redovisas separat.
Återredovisning ska ske till kommunstyrelsen av hur projektet utvecklas.
Ärendebeskrivning
Socialnämnden har beslutat begära hos kommunstyrelsen 3,1 mnkr för att
under en 12 månaders period bedriva ett tillfälligt sysselsättningsprojekt
”Arbete istället för bidrag”. Syftet är att under en tidsbegränsad period erbjuda
personer som har svårighet att ta sig in på den reguljära arbetsmarknaden
sysselsättning inom kommunens förvaltningar.
De personer som är aktuella uppbär idag försörjningsstöd. Genom att dessa
personer får en 12 månaders anställning med avtalsenligt lön kommer de dels
att etablera kontakt med arbetsmarknaden men även få tillträde till andra
sociala förmåner via sjukpenninggrundande inkomst och möjlighet att uppbära
A-kassa. Trycket på kommunens försörjningsstöd minskar.
Totalt sett är kostnaden för projektet beräknat till 12,5 mnkr. Projektet
finansieras till relativ stor del via arbetsförmedlingen som står för i genomsnitt
60 % av lönekostnaderna. En del av kommunens finansiering sker genom
minskade kostnader för försörjningsstöd. Den direkt ökade kostnaden för
projektet består dels i återstående nettokostnad för de sysselsatta personerna
med 2 590 000 kr samt en tjänst för samordning av verksamheten bedömd till
420 000 kr, totalt 3 010 000 kr.
Fullmäktige beslutade i april 2013 att inrätta en så kallad utvecklingsreserv,
uppbyggd av senaste årens resultat. Syftet är att temporärt under period av
lågkonjunktur kunna gå in och göra insatser som inte ryms inom
förvaltningarnas ramtilldelning.
Berörda fackliga organisationer understryker att en undanträngelseeffekt inte
får uppstå.
Beslutsunderlag
Socialnämnden § 144/13.
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Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att anslå 3 mnkr till socialnämnden för
projektet ”Arbete istället för bidrag” från kommunens fastställda
utvecklingsreserv.
Projektet ska i kommande budgetuppföljning redovisas separat.
Återredovisning ska ske till kommunstyrelsen av hur projektet utvecklas.
---------------
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Dnr 2013/KA0215

Fastighetsförsäljning – Vetlanda Snäckan 1 (Hemgården)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Fastigheten Vetlanda Snäckan 1 säljs till Björn Einarsson och
Ann-Sofie Rundqvist till ett pris av 1 035 000 kr.
Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter.
Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats mellan Vetlanda kommun såsom säljare och Björn
Einarsson och Ann-Sofie Rundqvist såsom köpare avseende fastigheten
Vetlanda Snäckan 1, även benämnd Hemgården.
Avtalet innebär bland annat följande:
Köpeskilling 1 035 000 kr.
Tillträdesdag enligt överenskommelse dock senast 2013-07-15.
Köpet gäller under förutsättning att det godkänns av kommunfullmäktige i
Vetlanda.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
Fastigheten Vetlanda Snäckan 1 säljs till Björn Einarsson och Ann-Sofie
Rundqvist till ett pris av 1 035 000 kr.
Försäljningen bokförs på verksamhet försäljning fastigheter.
---------------
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Dnr 2012/KA0296

Ny vatten- och avloppstaxa fr.o.m. 1 juli 2013
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Ny VA-taxa antas och ska gälla från och med 1 juli 2013.
2. Anläggningsavgift debiteras senast tre år efter att anslutningspunkt
upprättats.
3. Den nya taxan gäller anslutningspunkter som upprättats efter
ikraftträdandet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 2012-10-03 § 142 att uppdra till Vetab att se över
VA-taxan och redovisa förslag till eventuella förändringar.
Förslag har upprättats och föreligger i bilaga.
Vetlandas nuvarande VA-taxa är konstruerad för att passa utbyggnad i tätorter
med förhållandevis korta ledningslängder per anslutningspunkt med avseende
på anläggningsavgiften. Utbyggnad i områden med betydligt glesare
bebyggelse kommer att vara det förhärskande inom en överskådlig tidsperiod,
vilket medför en annan utformning av avgiftsuttaget krävs.
Inriktningen i taxeförslaget är att en fastighet med anslutning till två
nyttigheter, normalt vatten och spillvatten ska betala ca 130 000 kr i
anläggningsavgift. En avgift på den nivån medför att normaltaxa kan användas
även vid utbyggnad i ”glesa” områden. En anslutning till tre nyttigheter kostar
enligt förslaget 142 000 kr. Anläggningsavgiften för flerfamiljshus har också
konstruerats om med målet att minska kostnaden för hus med större antal
lägenheter. Anläggningsavgifter för ”annan fastighet” höjs med mellan 3-9 %.
Beslutsunderlag
Vetabs styrelse 2013-05-06 § 50.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås besluta följande:
1. Ny VA-taxa antas och ska gälla från och med 1 juli 2013.
2. Anläggningsavgift debiteras senast tre år efter att anslutningspunkt
upprättats.
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Yrkanden
Dan Ljungström (C), Klas Håkanson (M) och Jan Johansson (VF) tillstyrker
arbetsutskottets förslag.
---------------
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