Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

1 (2)

2013-02-06

Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda, kl. 15.48-15.55

Beslutande

Tommy Bohman, ordf, Nils-Erik Olofsson, Klas Håkanson, Kjell-Åke Nottemark,
Gunilla Hjelm, Dan Ljungström, Jan Johansson, Lars Brihall, Ingemar Sturesson,
Magnus Olofsgård, Ritva Hermanson.

Tjänstgörande ersättare: Nils-Erik Johahnsson och Rolf Forsén.
Ersättare: Carina Bardh, Börje Wilsborn, Lola Frödeberg, Ejlon Johansson,
Björn Fälth och Carina Strömbäck.
Övriga deltagande

Magnus Färjhage, Ove Karlsson (§ 12-17).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson och Magnus Olofsgård

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter

Sekreterare

Paragrafer

17

Kristina Odelberg
Ordförande

Tommy Bohman
Justerare

Nils-Erik Olofsson

Magnus Olofsgård

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2013-02-06

Datum för anslagets
uppsättande

2013-02-07

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunkansliet

Datum för anslagets
nedtagande

2013-03-01

Underskrift

Kristina Odelberg
Utdragsbestyrkande

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen

§ 29

Sammanträdesprotokoll

Sida

Sammanträdesdatum

2

2013-03-06

Dnr 2012/KA0297

Redovisning Synpunkt Vetlanda för kommunledningsförvaltningen
2:a halvåret 2012
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
En redovisning av Synpunkt Vetlanda avseende kommunledningsförvaltningen
2:a halvåret 2012 föreligger i bilaga.
Man kan konstatera att volymen har ökat och antalet synpunkter alltså blivit
fler än tidigare.
---------------

Utdrag:
Bengt Wellermark

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Sida
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Dnr 2013/KA0025

Samråd avseende försäljning av fastigheter i Witalabostäder AB:s
bestånd
Kommunstyrelsens beslut
Samråd har skett med kommunstyrelsen avseende försäljning av Näshult 2:23
och 2:24, Lättebo 1:26, 1:182 och 1:196, Mossbråsa 1:16, 1:31 och 1:32 samt
Björkö 3:15 och 3:24 med tillträdesdag 2013-04-01.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 25 april 2012 att i princip godkänna
försäljning av fastigheter som redovisas i Witalabostäder AB:s handlingsplan
för 2012-2016. Samråd skulle emellertid ske med kommunstyrelsen inför varje
aktuell försäljning.
Witalabostäder AB har efter en längre försäljningsprocess och budgivning
träffat överenskommelse med köpare av följande fastigheter med tillträde
1 april 2013: Näshult 2:24, Näshult 2:23, Lättebo 1:182, Lättebo 1:26 och
Lättebo 1:196, Mossbråsa 1:16, Mossbråsa 1:31, Mossbråsa 1:32 samt Björkö
3:24 och Björkö 3:15. Enligt kommunstyrelsens beslut ska vid försäljning
beaktas hur tänkt köpare bedöms kunna trygga fortsatt tillhandahållande av
bostäder av god kvalitet på respektive ort. En beskrivning av de aktuella
fastigheterna, deras köpare och planerade användningsområden framgår av
särskild bilaga.
Den 1 mars 2013 har Witalabostäder totalt 963 uthyrda bostäder och finns
representerade på 10 orter runt om i kommunen. 7 lägenheter är tomma i
centralorten, varav 2 på Mogärdes servicehus dit det finns en lång kö och 16 i
övriga orter i kommunen. En del av dessa finns i de nu försålda fastigheterna.
Frågan om ”allmännyttans samhällsansvar” som diskuterades vid
arbetsutskottets sammanträde kan beskrivas på olika sätt. Dels finns en ny
lagstiftning sedan 1 januari 2011, den har tolkats av intresseorganisationen
SABO och konkretiserats med avseende på den praktiska innebörden av
Witalabostäder AB:s styrelse. Sammanfattningsvis är bedömningen från
bolagets sida att man tar så mycket samhällsansvar som man har rätt och
möjlighet till med hänsyn tagit till lagstiftningen.
Arbetsutskottets förslag
Witalabostäders försäljning av hyresfastighet i enlighet med bilaga 1 med
tillträdesdag 2013-04-01 godkänns.
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Dnr 2013/KA0025

Yrkanden
Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF) och Kjell-Åke Nottemark (M)
tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Witalabostäder AB

Just sign

Utdragsbestyrkan

Vetlanda kommun

Kommunstyrelsen
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Dnr 2012/KA0329

Utökning av den kommunala medfinansieringen av
bredbandsprojektet Lindåssjön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut § 160/12 avseende projekt
”Lindåssjön bredband” och beslutar istället att medfinansiera projektet med
maximalt 775 469 kronor. Uppfyllandet av villkor i tjänsteskrivelse daterad
2013-02-15 under rubriken villkor är en förutsättning för medfinansiering.
Ärendebeskrivning
Under hösten 2011 bildades Lindåssjöns ekonomiska förening i avsikt att
bygga ett fibernät i samband med att Eon skulle jordförlägga luftledningar i
området. Kommunen beslutade att gå in som huvudman i bredbandprojektet.
I december 2012 omarbetades delar av förstudien för att komplettera projektet.
Stödhandlingarna till Länsstyrelsen i Jönköpings län har därefter kompletterats
av projektägaren Vetlanda kommun. Det kompletterade projektet behöver en
utökad kommunal medfinansiering med maximalt 775 469 kronor istället för
de redan beslutade 707 843 kronor. Antalet anslutningar är nu utökade till 47
styck. Den kommunala medfinansieringen är en förutsättning för att
länsstyrelsen ska bevilja EU-medel. Projektet ligger i linje med intentionerna i
bredbandsstrategin. Följande villkor är en förutsättning för den kommunala
medfinansieringen.
1

Nätet som byggs ska vara öppet för fri konkurrens

2

Erforderligt bidrag har beviljats av länsstyrelsen

3

Projektet ska genomföras i enlighet med gällande lagar och
förordningar

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut § 160/12 avseende projekt
”Lindåssjön bredband” och beslutar istället att medfinansiera projektet med
maximalt 775 469 kronor. Uppfyllandet av villkor i tjänsteskrivelse daterad
2013-02-15 under rubriken villkor är en förutsättning för medfinansiering.
--------------Utdrag:
Thomas Sandh, ekonomikontoret, Länsstyrelsen i Jönköpings län
Joakim Winther, Lindåssjöns ekonomiska förening
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Dnr 2012/KA0399

Förslag till gemensamt remissyttrande över finansdepartementets
promemoria ”Förslag till ändringar i inkomstutjämningen för
kommuner och landsting”
Kommunstyrelsens beslut
Upprättat förslag till yttrande över finansdepartementets promemoria ”Förslag
till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting” godkänns.
Ärendebeskrivning
Yttrande över finansdepartementets promemoria ”Förslag till ändringar
inkomstutjämningen för kommuner och landsting” föreligger i bilaga.
Yttrandet är ett gemensamt förslag från flertalet kommuner i Jönköpings län.
Remissyttrandet ska vara insänt till finansdepartementet senast
den 22 mars 2013.
Arbetsutskottets förslag
Upprättat förslag till yttrande över finansdepartementets promemoria ”Förslag
till ändringar i inkomstutjämningen för kommuner och landsting” godkänns.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD), Tommy Bohman (S), Jan Johansson (VF) och Börje
Wilsborn (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Finansdepartementet
ekonomikontoret

Just sign
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Dnr 2013/KA0080

Webbsändningar från fullmäktiges sammanträden
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun anlitar Mediacenter i Jönköping för webbsändningar från
kommunfullmäktiges sammanträden.
Finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda medel 2013.
Kommunchef Magnus Färjhage utses till ansvarig utgivare.
En icke publicerad testsändning genomförs i maj eller juni 2013.
Provsändningar genomförs därefter under andra halvåret 2013, september till
och med december.
Utvärdering av sändningarna görs under 2014.
Webbsändningar införs permanent från och med januari 2015.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i november 2012 att fullmäktiges
sammanträden ska sändas via webbsändningar. Kommunstyrelsen fick
uppdraget att besluta om tillvägagångssätt och finansiering. Två företag har
bjudits in att presentera sina tekniska lösningar, Abiliteam och Mediacenter.
Kommunen har ett ramavtal med Mediacenter när det gäller denna typ av
tjänster. Sammantaget bedöms Mediacenter kunna presentera den bästa och
mest kostnadseffektiva lösningen. Priset uppgår till 8 700 kronor per
sammanträde. I kostnaden ingår hyra av utrustning, personal från Mediacenter
som filmar och sköter utrustningen, licenskostnader samt efterarbete för att
publicera filmen på kommunens webbplats.
Webbsändningar kräver en registrering hos Myndigheten för Radio & TV.
Utöver detta ska en ansvarig utgivare utses. Utgivaren är juridiskt ansvarig om
yttrandefrihetsbrott skulle begås under sändningen. Utgivaren har rätt att
bestämma över innehållet.
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Dnr 2013/KA0080

Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun anlitar Mediacenter i Jönköping för webbsändningar från
kommunfullmäktiges sammanträden.
Finansiering sker via kommunstyrelsens oförutsedda medel 2013.
Kommunchef Magnus Färjhage utses till ansvarig utgivare.
En icke publicerad testsändning genomförs i maj eller juni 2013.
Provsändningar genomförs därefter under andra halvåret 2013, september till
och med december.
Utvärdering av sändningarna görs under 2014.
Webbsändningar införs permanent från och med januari 2015.
Yrkanden
Tommy Bohman (S) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------

Utdrag:
Annelie Jönsson
Magnus Färjhage
ekonomikontoret
Margareta Darell
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Dnr 2013/KA0018

Medverkan i projektet Green Charge Sydost
Kommunstyrelsens beslut
Vetlanda kommun beslutar delta i projektet Green Charge Sydost enligt
bifogad avsiktsförklaring (bilaga 2) och projektbeskrivning (bilaga 1).
Utgångspunkten är att fordon och el-laddstolpar hanteras i ordinarie budget.
Avgifter för projektet finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
oförutsedda medel med 100 000 kr 2013, återstående kostnad 50 000 kr
finansieras i budgetarbetet för 2014.
Vetlanda kommun ger i uppdrag till Miljöfordon Syd att genomföra
energideklaration fordon på alla personbilar och lätta lastbilar, totalt 170
fordon. Kostnaden uppgår till 38 000 kronor med besparingsgaranti på minst
50 000 kronor. Finansieras med medel från Energimyndigheten.
Ärendebeskrivning
Vetlanda kommun avser att medverka i projektet Green Charge Sydost under
perioden 2012-2014. Green Charge Sydost är ett projekt i samverkan mellan
företag och kommuner i Blekinge och Småland som syftar till att skapa en
hållbar infrastruktur för att kunna ladda och hantera elfordon. Projektet söker
finansiering från Energimyndigheten. I Vetlanda görs cirka 60 000 transporter i
bil varje dag som är max 5 kilometer. Merparten av dessa resor görs i bil med
enbart förare. Dagens elfordon har en räckvidd med elmotor på cirka 100 km.
Vetlanda kommun ska tillsammans med övriga kommuner inom regionen bidra
till att lokalt utveckla laddningsinfrastruktur för elbilar. En välutvecklad
infrastruktur gör det möjligt för kommunen, kommuninvånarna och
näringsidkare att investera i miljövänligare fordon. Varje elladdstolpe med två
laddpunkter är kostnadsberäknad till cirka 30 000 kronor. Fordonen kostar för
närvarande mer än de fordon vi har idag men har en lägre driftskostnad.
Arbetsutskottets förslag
Vetlanda kommun beslutar delta i projektet Green Charge Sydost enligt
bifogad avsiktsförklaring (bilaga 2) och projektbeskrivning (bilaga 1).
Utgångspunkten är att fordon och el-laddstolpar hanteras i ordinarie budget.
Avgifter för projektet finansieras genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
oförutsedda medel.
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Dnr 2013/KA0018

Vetlanda kommun ger i uppdrag till Miljöfordon Syd att genomföra
energideklaration fordon på alla personbilar och lätta lastbilar, totalt 170
fordon. Kostnaden uppgår till 38 000 kronor med besparingsgaranti på minst
50 000 kronor. Finansieras med medel från Energimyndigheten.
---------------

Utdrag:
ekonomikontoret
Anders Bernberg
Miljöfordon Syd
Margareta Darell
Eva-Lott Karlsson
Gunnar Elmeke
Ola Rosander
Ulf Neuhaus
Leif Henriksson
Bengt Ericsson
Jonny Palmkvist
Petra Gummeson
Thomas Hedrén
Laszlo Palfi

Just sign
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Kommunstyrelsen
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Dnr 2012/KA0271

Måltidspriser inom måltidsservice
Kommunstyrelsens beslut
Måltidspriserna fastställs enligt upprättat förslag, med den justeringen att
lunchpriset för dagverksamheterna (Pärlan, Rubinen och Bergvallen) fastställs
till 60 kr, ikraftträdande 2013-04-01.
Personal inom vård- och omsorgsförvaltningen och måltidsservice ges samma
möjligheter som personal vid barn- och utbildningsförvaltningen, att binda sig
för måltidskort hel-/halvårsvis för pedagogisk måltid. Detta förenklar
administrationen av avgifterna.
En årlig översyn görs av måltidspriserna och prisjusteringar görs som baseras
på råvaror och lönekostnader.
Kaffeprislistan godkänns enligt föreliggande förslag med ikraftträdande
2013-04-01.
En fortsatt översyn görs av hela Måltidsservice kostnader och intäkter.
Beräkningar ska inkludera alla kostnader såsom hyror, transporter, overheadkostnader o.s.v.
Ärendebeskrivning
I den nya organisationen benämnd måltidsservice har alla priser för måltider,
kaffebeställningar och övrigt fått en översyn. Avsikten är att skapa en så
enhetlig prislista som möjligt för de olika kundgrupperna. Förslaget framgår av
bilaga.
Den pedagogiska måltiden kommer att kunna köpas vid enstaka tillfällen eller
via måltidskort. Det kommer att finnas två olika prisklasser på detta kort för att
skilja på hur de pedagogiska ansvaret ser ut. Måltidskorten används för att
minska administrationen och minska kontanthanteringen.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Personal- och organisationsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen att
besluta:
Att måltidspriserna fastställs enligt upprättat förslag, med ikraftträdande
2013-04-01.
Att personal inom vård- och omsorgsförvaltningen och måltidsservice, ges
samma möjligheter som personal vid barn- och utbildningsförvaltningen, att
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Dnr 2012/KA0271

binda sig för måltidskort hel-/halvårsvis för pedagogisk måltid. Detta förenklar
administrationen av avgifterna.
Att en årlig översyn görs av måltidspriserna och att prisjusteringar görs som
baseras på råvaror och lönekostnader.
Att kaffeprislistan godkänns enligt föreliggande förslag med ikraftträdande
2013-04-01.
Att en fortsatt översyn görs av hela Måltidsservice kostnader och intäkter .
Beräkningar ska inkludera alla kostnader såsom hyror, transporter, overheadkostnader o.s.v.
Yrkanden
Agneta Lindberg (S) föreslår att måltidskostnaden för dagverksamheterna
Pärlan, Rubinen och Bergvallen höjs från 54 kr till 60 kr. Istället för föreslagna
68 kr.
Jan Johansson (VF), Kjell-Åke Nottemark (M), Lars Brihall (VF), Börje
Wilsborn (C) och Tommy Bohman (S) tillstyrker Agneta Lindbergs förslag.
---------------

Utdrag:
måltidsservice

Just sign
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Dnr 2013/KA0093

Delegationsordning för kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Det finns behov av att förändra och komplettera kommunstyrelsens
delegationsordning, bland annat med anledning av förändrad organisation för
måltidsservice. Förslag har upprättats och föreligger i bilaga.
Personal- och organisationsutskottets förslag
Utskottet tillstyrker hos kommunstyrelsen framtaget förslag till ändringar av
delegationer avseende personalärenden inom kommunstyrelsens område.
Yrkanden
Ingemar Sturesson (KD) yrkar återremiss av ärendet.
Jan Johansson (VF) tillstyrker återremissyrkandet.
Tommy Bohman (S) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsens
arbetsutskott.
---------------

Utdrag:
kommunstyrelsens arbetsutskott

Just sign
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Dnr 2013/KA0050

Årsrapport från centralarkivet 2012
Kommunstyrelsens beslut
Årsrapporten från centralarkivet 2012 med bilaga godkänns.
Kommunchefen får uppdraget att utreda framtida resursbehov för arkivet med
inriktning på dokumentplanering och informationssäkerhet.
Ärendebeskrivning
Årsrapport 2012 från centralarkivet föreligger, inklusive bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Årsrapporten från centralarkivet 2012 med bilaga godkänns.
Kommunchefen får uppdraget att utreda framtida resursbehov för arkivet med
inriktning på dokumentplanering och informationssäkerhet.
---------------

Utdrag:
Lotta Bynert
Magnus Färjhage
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Dnr 2013/KA0051

Internkontrollplan för måltidsservice 2013
Kommunstyrelsens beslut
Internkontrollplan 2013 för måltidsservice godkänns.
Ärendebeskrivning
Internkontrollplan avseende 2013 för måltidsservice föreligger i bilaga.
Arbetsutskottets förslag
Internkontrollplan 2013 för måltidsservice godkänns.
---------------

Utdrag:
måltidsservice

Just sign
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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 vård- och omsorgsförvaltningen och barn- och
utbildningsförvaltningen.
---------------

Utdrag:
barn- och utbildningsförvaltningen
vård- och omsorgsförvaltningen
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Anmälan av utskottsprotokoll (delegationsbeslut)
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Följande utskottsprotokoll anmäls, delvis innehållande delegationsbeslut:
Arbetsutskottets protokoll 2013-02-11 och 2013-01-28.
Personal- och organisationsutskottets protokoll 2013-01-23
---------------
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§ 42

Dnr

Delgivningar
Kommunstyrelsens beslut
Följande delgivningar noteras till protokollet:
a) Kommunrevisionen: Granskning av elever i behov av särskilt stöd
Dnr 2013/KA0056
b) Kommunala pensionärsrådet: Sammanträdesprotokoll 2013-02-05.
c) Socialnämnden: Överflyttning av upprättade ärenden enligt alkohollagen
från socialnämnden till kommunstyrelsen
Dnr 2012/KA0353
d) SKL: Ny verksamhetsplan för SKL
Dnr 2013/KA0037
Länsstyrelsen i Jönköpings län:
e) Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om underhållsröjning av
regionalnätsledning i Eksjö och Vetlanda kommuner
Dnr 2013/KA0032
f) Dispens från biotopskyddet enligt 7 kap. 11 § miljöbalken (1998:808) för
avverkning av alléträd på fastigheten Rödjenäs 4:11, Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0034
g) Anmälan av vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken avseende
nedläggning av trummor i Gnyltån på fastigheten Kullboarp 1:7, Vetlanda
kommun
Dnr 2013/KA0071
h) Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om förläggning av kabel
mellan Mossbråsa 1:77 och Bo 1:11 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0038
i) Tillstånd till plantering som berör fornlämning RAÄ-nr 91:2 i Björkö
socken på fastigheten Edderyd 1:1
Dnr 2013/KA0041
j) Tillstånd till plantering som berör fornlämning RAÄ-nr 181 i Vetlanda
socken på fastigheten Föreda 5:2
Dnr 2013/KA0042
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Dnr

k) Ansökan om dispens från biotopskyddet på Äspebråna 1:2 i Vetlanda
kommun
Dnr 2013/KA0058
l) Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om förläggning av kabel
på fastigheten Torstorp 1:1 m.fl. och Hjärtaryd 2:1 m.fl. i Vetlanda
kommun
Dnr 2013/KA0065
m) Undantag från gällande förbud mot körning i terräng med motorfordon på
fastigheten Kullboarp 1:7 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0072
n) Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) om underhållsröjning av
ledningsgata mellan Boanäs 3:2 och Häggarp 1:5 i Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0076
o) Anmälan enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken samt strandskyddsdispens
avseende anläggande av fiskväg i Gnyltån på fastigheten Kullboarp 1:7,
Vetlanda kommun
Dnr 2013/KA0077
---------------
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Dnr 2011/KA0263

Svar på motion om medlemskap i Sveriges Ekokommuner
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och Vetlanda kommun söker
medlemskap så snart den lokala planen för miljöarbetet som är en förutsättning
för medlemskap finns framtagen.
Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens budget.
Ärendebeskrivning
Den 21 juni 2011 lämnade Ritva Hermanson (MP) in en motion om
medlemskap i Sveriges Ekokommuner med förslaget att Vetlanda kommun
ansöker om medlemskap i Sveriges Ekokommuner som ett led i strävan för
hållbar utveckling och för att markera sitt miljöengagemang.
Motionen remitterades till miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden och
arbetsutskottet för yttrande.
Yttranden har inkommit och föreligger i bilaga. Sedan dess har kommunen
även fått en miljösamordnare.
Sveriges Ekokommuner är ett nätverk och en mötesplats för kommuner,
landsting och regioner där erfarenheter för hållbar utveckling utbyts.
Deltagarna erbjuds bland annat utbildning och seminarier. Kommunen åtar sig
att leverera in nyckeltal i syfte att kunna jämföra kommunernas arbete.
Kostnaden skulle för Vetlanda kommuns del uppgå till drygt 8 000 kr/år. Ett
medlemskap förutsätter att kommunfullmäktige beslutar om att söka
medlemskap och att kommunen har antagit ett program för det lokala miljöoch hållbarhetsarbetet samt att man i kommunen arbetar för föreningens fyra
kriterier.
Kommunens nytillträdda miljösamordnare har för avsikt att arbeta fram en plan
för det lokala miljöarbetet och en hållbar utveckling.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 118/12.
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Dnr 2011/KA0263

Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen och Vetlanda kommun söker
medlemskap så snart den lokala planen för miljöarbetet som är en förutsättning
för medlemskap finns framtagen.
Finansiering sker inom ramen för kommunstyrelsens budget.
Yrkanden
Börje Wilsborn (C) och Ingemar Sturesson (KD) tillstyrker arbetsutskottets
förslag.
---------------
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Dnr 2012/KA0037

Svar på motion om att inrätta miljövårdspris
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Miljö- och byggnämnden får uppdraget att i samverkan med miljösamordnaren
upprätta förslag till handläggningsrutiner, ansvar m.m. samt kriterier för att
erhålla priset.
Finansieringen sker inom ramen för miljö- och byggnämndens budget.
Ärendebeskrivning
Den 9 februari 2012 lämnade Ritva Hermanson och Lars-Olof Reinfeldt, båda
(MP) in en motion om att inrätta miljövårdspris med förslag att Vetlanda
kommun inrättar ett miljövårdspris som delas ut till en person, förening eller
organisation som har gjort en aktiv och betydande insats för miljön, såväl yttre
som inre och att kommunstyrelsen ges uppdraget att avgöra prisets storlek och
utförande.
Motionen remitterades till miljö- och byggnämnden, tekniska nämnden, Vetab
och kommunstyrelsen för yttrande. Yttrande har inkommit och föreligger i
bilaga.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 116/12.
Miljö- och byggnämnden § 11/12.
Skrivelse från Vetab daterad 2013-01-31.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås bifalla motionen.
Miljö- och byggnämnden får uppdraget att i samverkan med miljösamordnaren
upprätta förslag till handläggningsrutiner, ansvar m.m. samt kriterier för att
erhålla priset.
Finansieringen sker inom ramen för miljö- och byggnämndens budget.
Yrkanden
Jan Johansson (VF) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
---------------
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Dnr 2012/KA0021

Svar på motion om att inrätta bytesmarknad
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Ärendebeskrivning
Den 23 januari 2012 lämnade Carina Strömbäck (V) och Anita Fagerholm (V)
in en motion om att inrätta en bytesmarknad med förslaget att man på
kommunens intranät Vinna inrättar en intern sida för bytesmarknad för de
kommunala arbetsställena.
Motionen remitterades till socialnämnden, tekniska nämnden, barn- och
utbildningsnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt kommunikatörerna för
yttrande.
Yttrande har inkommit från samtliga remissinstanser.
Socialchefen och tekniska chefen har därefter tillsammans utformat ett förslag
till hur begagnade möbler och annan utrustning kan hanteras i den kommunala
organisationen enligt följande:
En rationell och väl fungerande ”bytesmarknad” enligt motionärernas förslag
skulle innebära att det finns en lätt sökbar sammanställning över tillgängliga
möbler etcetera. Vidare att det finns en uppsamlingsplats med hela och
fungerande saker, där det råder ordning och reda och som är tillgänglig för den
som vill titta på det som finns att överta. En transporttjänst måste också finnas
som snabbt kan förflytta möblemang så att det inte står i vägen på platser där
det inte ska finnas. Allt detta kräver personella resurser.
I Vetlanda finns sedan cirka två år tillbaka den ekonomiska föreningen
Tjänstecentralen i Vetlanda (TCV) som är en brukarägd ekonomisk förening
och som startade via socialförvaltningens arbetsmarknadsenhet. TCV arbetar
med olika servicefunktioner däribland en begagnatmarknad i kommunala
lokaler. Socialförvaltningen har flera gånger nyttjat TCV i samband med
omflyttningar, vilket fungerat utmärkt.
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Dnr 2012/KA0021

En alternativ lösning skulle därför kunna vara att överskott av möbler och
annan kontorsutrustning på beställning kan tas om hand av TCV som sköter
bortforslingen. De kan då antingen köra den till Flishults avfallsanläggning
eller sälja den (eventuellt efter reparation och uppfräschning) på sin
begagnatmarknad. Intresserade förvaltningar/verksamheter får vända sig dit
och köpa utrustning när behov uppstår.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 31/12.
Socialnämnden § 104/12.
Vård- och omsorgsnämnden § 194/12.
Tekniska nämnden § 81/12.
Informatörsgruppen, skrivelse daterad 2012-08-22.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen med uppmaning till
förvaltningarna att anlita TCV när man har överskottsmaterial som man vill bli
av med och på motsvarande sätt vända sig till begagnatmarknaden när man
önskar köpa begagnad utrustning.
Yrkanden
Börje Wilsborn (C) tillstyrker arbetsutskottets förslag.
Magnus Olofsgård (FP) yrkar bifall till motionen.
Dan Ljungström föreslår att överskottsmaterialet ”utannonseras” på intranätet
Vinna under en kortare tid för att därefter kunna tas om hand av
Tjänstecentralen i Vetlanda (TCV).
Lars Brihall (VF) föreslås att ärendet återremitteras för att utreda en möjlighet
att kombinera utannonsering på intranätet och bortforsling med hjälp av TCV.
---------------
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kommunstyrelsens arbetsutskott
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Dnr 2012/KA0093

Svar på motion om asfaltbeläggning av cykelvägar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Ärendebeskrivning
Den 21 mars 2012 lämnade Anita Fagerholm (V) och Jan Johansson (VF) in en
motion om asfaltbeläggning av cykelvägar med förslag att man asfaltbelägger
sträckorna Vetlanda-Ekenässjön, Vetlanda-Landsbro och Flugeby-Sjunnen, i
den takt ekonomin tillåter och med den prioriteringsordning som man finner
lämpligt.
Motionen remitterades till tekniska nämnden för yttrande.
Av yttrandet framgår bland annat att tekniska nämndens budget för
trafikmiljöåtgärder uppgår till 1-3 mnkr/år och att dessa medel bland annat
används till att trafiksäkra cykelöverfarter och att anlägga nya cykelvägar.
Flera nya cykelvägar har anlagts och kommer att anläggas enligt särskild
prioriteringsordning. Att asfaltbelägga de föreslagna sträckorna skulle förvisso
höja standarden men bör ändå inte prioriteras framför nu gällande
prioritetsordning som innebär att cykelbana utmed Flugebyvägen står på tur att
anläggas. Kostnaden för asfaltbeläggning av exempelvis cykelvägen VetlandaMyresjö uppskattas till ca 4 mnkr.
Beslutsunderlag
Tekniska nämnden § 117/12.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
---------------
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Dnr 2011/KA0317

Svar på motion om åtgärder mot barnfattigdom
Kommunstyrelsens beslut
Ärendet återremitteras till kommunstyrelsens arbetsutskott för att inhämta
barn- och utbildningsnämndens yttrande.
Ärendebeskrivning
Den 12 september 2011 lämnade Anita Fagerholm (V) och Ritva Hermanson
(MP) in en motion om åtgärder mot barnfattigdom med följande förslag:
1. Kommunen kartlägger hur barnfattigdomen ser ut i vår kommun.
2. Strategier utarbetas för hur vi ska komma till rätta med den barnfattigdom
som finns.
3. Vi utreder om det finns intresse från andra höglandskommuner att tillsätta
en gemensam barnombudsman.
Motionen behandlades på kommunstyrelsens sammanträde 2012-04-11 § 74
men återremitterades till socialnämnden och även Höglandets
kommunalförbund för ytterligare beredning.
Yttrande har inkommit och föreligger i bilaga.
Socialnämnden redovisar, i enlighet med uppdraget i samband med
återremissen, 2012 års rapport från Rädda Barnen där det bland annat framgår
att antalet barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll ökat i hela landet mellan
2008 och 2009 med 28 000 barn. Även i Vetlanda kommun har antalet ökat.
Från förvaltningens sida bedömer man att den viktigaste åtgärden för att
minska antalet barn i hushåll med låg inkomst och/eller försörjningsstöd är att
möjliggöra för personer att bli självförsörjande. Förvaltningen kan underlätta
för barn i familjer med försörjningsstöd, men når inte barn i hushåll med enbart
låg inkomststandard. De barnen möter istället personal inom till exempel skola
och förskola. Berörda nämnder har under förra året aktivt arbetat för att utöka
samverkan.
Höglandets kommunalförbund menar att tanken med en barnombudsman är
god men bedömningen är ändå sammantaget att de frågeställningar som skulle
hanteras av en barnombudsman redan idag hanteras på ett bra sätt inom
befintliga organisationer.
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Dnr 2011/KA0317

Beslutsunderlag
Socialnämnden § 329/12.
Direktionen för Höglandets kommunalförbund § 21/12.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Yrkanden
Börje Wilsborn (C) yrkar återremiss av ärendet för att inhämta barn- och
utbildningsnämndens yttrande i allmänhet över motionen men särskilt beskriva
vad som gjorts och vilka åtgärder som vidtagits med hänvisning till att
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden under förra året aktivt
arbetat för att utöka samverkan.
---------------

Utdrag:
kommunstyrelsens arbetsutskott
barn- och utbildningsnämnden
socialnämnden
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Dnr 2013/KA0046

Ombudget 2013 - driftmedel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Ombudget på driften med totalt 948 000 kronor avseende kommunal
medfinansiering i bredbandsprojekt på landsbygden samt för resultatenheten
Pussel godkänns.
Ärendebeskrivning
Kommunkansliet begär att få ombudgetera 610 000 kronor av driftmedel.
Begäran avser den kommunala medfinansieringen i fortsatt utbyggnad av
bredband på landsbygden. Beslut finns om kommunal medverkan i flera
projekt och för att fullgöra åtagandena krävs ombudget av avsatta medel. Vårdoch omsorgsförvaltningen begär att få ombudgetera 338 000 kronor av
driftmedlen. Denna begäran avser resultatenheten Pussel som är en intraprenad.
Av avtalet framgår att överskott ska kunna tillgodogöras verksamheten.
Beslutsunderlag
Vård- och omsorgsnämnden § 7/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna ombudget på driften med totalt
948 000 kronor avseende kommunal medfinansiering i bredbandsprojekt på
landsbygden samt för resultatenheten Pussel.
---------------
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Dnr 2013/KA0055

Taxa för tillsyn över detaljhandel med folköl och tobaksvaror samt
kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Upprättat förslag till taxa för tillsyn över detaljhandel med folköl och
tobaksvaror samt kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel godkänns.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden fick i september 2012 överta ansvaret för tillsyn och
kontroll av detaljhandel med folköl, tobaksvaror och vissa receptfria läkemedel
från Socialnämnden. Nämnden har rätt att besluta om en taxa för tillsynen och
ett förslag har upprättats och föreligger i bilagan. Taxan är uppbyggd på
samma sätt som plan- och byggtaxan. Taxanivån överensstämmer med den
taxa som tidigare tillämpades av socialnämnden.
Övriga Höglandskommuner har följande taxa för 2013:
Nässjö
Sävsjö
Aneby
Tranås
Vetlanda

846 kr
500 kr
700 kr
1 100 kr
756 kr

Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 10/13.
Arbetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige föreslås godkänna upprättat förslag till taxa för tillsyn
över detaljhandel med folköl och tobaksvaror samt kontroll av handel med
vissa receptfria läkemedel.
---------------
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