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Plats och tid

Stadshuset, Vetlanda kl. 14.00-17.10

Beslutande

Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF),
Dan Ljungström (C) och Klas Håkanson (M).

Tjänstgörande
ersättare
Ersättare

Lars Brihall (VF) och Ingemar Sturesson (KD)

Övriga deltagare

Magnus Färjhage, Jan-Åke Johansson, Minoo Akhtarzand (§ 54), Nina Lindgren
(§ 54), Josefin Andersson (§ 54), Andreas Olsson (§ 54) och Thomas Eklund
(§ 54), Anders Bernberg (§ 54) och Gisela Brumme (§ 54).
Vid protokollet kommunsekreterare Kristina Odelberg.

Utses att justera

Nils-Erik Olofsson

Justeringens plats
och tid

Kommunkansliet

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 48-54

Kristina Odelberg
Ordförande

Henrik Tvarnö
Justerare

Nils-Erik Olofsson

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

Kommunstyrelsens arbetsutskott
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Datum för anslagets
uppsättande
Förvaringsplats för
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Datum för anslagets
nedtagande
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Underskrift

Kristina Odelberg
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Dnr 2014/KA0173

Svar på motion om familjedaghem i enskild regi
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses behandlad och inte föranleda
någon vidare åtgärd.
Ärendebeskrivning
Den 25 april 2014 lämnade Carina Bardh (M) in en motion om familjedaghem i enskild
regi med följande förslag:
1.
2.
3.

”Familjedaghem i enskild regi” enligt vad som beskrivs i motionen godkänns som
ersättningsberättigad omsorgsform.
Ersättningsnivån likställs med ersättningen för barn hos dagbarnvårdare och
omfattar även de egna barnen.
Barn- och utbildningsnämnden utarbetar regler och samarbetsavtal samt utövar
tillsyn.

Motionen remitterades till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Yttrande har
kommit in och föreligger i bilaga.
Av yttrandet framgår att det idag finns 12 familjedaghem i kommunen varav ett drivs i
enskild regi. Efterfrågan har varierat över tid. Om föräldrarna önskar förskoleplats är
kommunen tvungen att erbjuda detta och kan inte hänvisa till familjedaghem. Om
föräldrarna istället önskar familjedaghem ska kommunen sträva efter att kunna erbjuda
detta. Det finns grundläggande skillnader i förskoleverksamhet och den verksamhet som
bedrivs i familjedaghem.
Barn- och utbildningsnämnden har inga invändningar mot motionärens förslag eftersom
möjligheten att driva familjedaghem i enskild regi finns redan idag.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden § 94/14.
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Dnr 2014/KA0103

Svar på motion om storskalig vindkraft
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunfullmäktige föreslås avslå motionen.
Ärendebeskrivning
Den 13 mars 2014 lämnade Anker Iskov-Christensen (SD) in en motion om storskalig
vindkraft med följande förslag:
Kommunen bör använda sitt så kallade ”kommunala veto” mot uppförande av storskalig
vindkraft (utöver den befintliga) om man inte förmår lösa planeringen på ett sådant sätt
att den inte påverkar enskilda kommuninvånares livskvalitet negativt eller är negativ för
ortens turistnäring.
Motionen remitterades till miljö- och byggnämnden och kommunstyrelsen
(planavdelningen) för yttrande. Yttranden har kommit in och föreligger i bilaga.
Av miljö- och byggnämndens yttrande framgår att huvudsyftet med det ”kommunala
vetot” är att kommunen ska ta ställning till lokaliseringsfrågan. Påverkan på den enskilda
kommuninvånarens livskvalité beaktas i tillståndsprövningen enligt miljöbalken och det
finns regler och rättspraxis avseende bland annat buller- och skuggpåverkan. Betydelsen
för turistnäringen är att beakta i den kommunala vindbruksplanen.
Planeringsavdelningen instämmer i miljö- och byggnämndens yttrande.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggnämnden § 60/14.
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Dnr 2015/KA0007

Bidragsansökan – Rädda Barnens läxhjälpsprojekt
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsen bidrar med 29 000 kr att finansieras ur kommunstyrelsens
arbetsutskotts konto för oförutsedda behov 2015.
Ärendebeskrivning
Rädda Barnens lokalavdelning bedriver ett läxhjälpsprojekt i området Kantarellen och
Stens väg. För ändamålet hyr föreningen, med ekonomiskt stöd från kommunen, en
lägenhet av Witalabostäder AB.
Verksamheten omfattar ca 35 barn som får läxhjälp varje vecka. ”Läxhjälparna”, som är
tio frivilligarbetare, samverkar med berörda skolor. Ansvarig för projektet är Evelyn
Nilsson.
Föreningen vill fortsätta verksamheten som pågått sedan januari 2011 och ansöker
därför om fortsatt bidrag från kommunen motsvarande lokalhyran för kalenderåret
2015, det vill säga 5 500 kr x 12=66 000 kr.
I samband med tidigare positiva bidragsbeslut har kostnaden fördelats mellan barn- och
utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen. De båda
förstnämnda nämnderna har ställt sig positiva till fortsatt stöd och bidrar i samma
omfattning som tidigare. Det innebär att kommunstyrelsen bidrar med 44 % av
kostnaden, det vill säga 29 000 kr.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämnden § 7/15.

Utdrag:
Rädda Barnen
Ekonomikontoret
Margareta Darell
Barn- och utbildningsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
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Dnr 2015/KA0089

Protokoll från Lannaskede kommundelsråd 2015-02-25
Arbetsutskottets beslut
Protokollet delges berörda förvaltningar som rekommenderas att ta kontakt med
kommundelsrådet inom en månad.
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Protokoll från sammanträde med Lannaskede kommundelsråd 2015-02-25 föreligger i
bilaga.

Utdrag:
Tekniska kontoret
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Dnr 2015/KA0130

Erbjudande om att medverka som samverkanspartner i
integrationsprojektet Odla, Förädla, Förena – Coompanion
Jönköpings län
Arbetsutskottets beslut
Vetlanda kommun uttalar sig positivt till projektet och att medverka under förutsättning
att vi kan disponera befintlig personal.
Ärendebeskrivning
Coompanion Jönköpings län erbjuder kommunen att medverka som samverkanspartner
i integrationsprojektet Odla, Förädla, Förena. Projektet delfinansieras av EU:s sociala
fond. Projektperioden är 1 september 2015 t.o.m. 31 mars 2017. Projektbeskrivning
framgår av särskild bilaga.
Grundkonceptet är att arbetslösa utrikesfödda ska använda sina befintliga kunskaper
och skaffa sig nya i odling och försäljning av ekologiska livsmedel. Man ska som
komplement också kunna ta hand om ekologiska livsmedel som annars skulle slängas
och inte tas tillvara. Produktionen ska på så sätt vara ekonomiskt, ekologiskt och socialt
hållbar. Kommunens insats ska bestå i en projektledare på 50 %, plus anvisas mark.
Efter kontakt med socialförvaltningen konstateras att förvaltningen kan finansiera den
kommunala delen och ta ansvar för kommunens engagemang i projektet.

Utdrag:
Socialförvaltningen
Coompanion Jönköpings län
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Dnr 2015/KA0131

Information om markaffärer i Ramkvilla
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden behandlar ett ärende som syftar till att skapa en bättre ordning
beträffande markinnehav på vissa platser i Ramkvilla.
Mark som borde vara kommunal ägs av privatpersoner och tvärtom. Genom markbyten
och fastighetsaffärer kan man skapa en rimligare ordning, så att kommunen kommer att
äga mark som nyttjas av allmänheten och privata fastighetsägare äger det som ansluter
till deras redan befintliga tomter och som de redan idag disponerar och sköter.
I samband med försäljningar tillämpas samma prissättning som i samband med
försäljning av tomter i Östanå.
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Dnr 2015/KA0005

Dialogmöte kring grön utveckling i Jönköpings län
Arbetsutskottets beslut
Informationen noteras till protokollet.
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har framfört ett önskemål om dialogmöte kring grön utveckling i
Jönköpings län. Arbetsutskottet får därför besök av landshövding Minoo Akhtarzand
samt Nina Lindgren, Josefin Andersson, Andreas Olsson och Thomas Eklund från
länsstyrelsen. Syftet med besöket är att samtala kring det gemensamma arbetet med
klimat- och miljöfrågor men även att informera om arbetet i jämställdhetsrådet och
integrationsrådet samt Green Charge.
Klimatrådets vision är att 2020 ska Jönköpings län vara ett klimatsmart län och 2050 ett
plusenergi län. Klimatrådets organisation beskrivs. Inom organisationen finns ett antal
fokusgrupper vars arbetsområden presenteras. Rådet arbetar med åtgärder för dels
klimatanpassning och dels minskad påverkan på klimatet. Ett intensivt arbete pågår för
att minska utsläppen av växthusgaser och statistiken visar att det har skett en minskning
sedan 1990. Transportsektorn står i fokus i detta arbete. Vindkraften som man satsat
stort på i Vetlanda kommun bidrar kraftigt till förnybar energi. För närvarande uppgår
andelen förnybar energi till 28 % i länet.
Jämställdhetsrådet arbetar med det nationella målet att kvinnor och män ska ha samma
makt att forma samhället och sina egna liv och med delmålen: En jämn fördelning av
makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, en fördelning av det obetalda hem- och
omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Länsstyrelsens uppgift är
att stötta verksamheter och det arbete som bedrivs i kommuner och andra
organisationer. Arbetsätt och metoder beskrivs. 20 organisationer ingår i rådet. Rådets
uppdrag beskrivs och en strategi har utarbetats. Fem fokusgrupper ingår i
organisationen.
Integrationsrådets största uppgift är flyktingmottagandet. Integrationen blir en allt
viktigare uppgift och fler och fler personer får uppehållstillstånd. Det finns olika orsaker
till människors rörlighet i alla riktningar. 33 600 flyktingar beviljades uppehållstillstånd i
Jönköpings län 2014. När rådets skapades 2013 utarbetades också en strategi. Även i
integrationsrådets organisation finns ett antal fokusgrupper. Mål och vision är fastlagd.
Ramarna för 2015 redovisas. I Vetlanda kommun pågår arbetet med en
integrationsstrategi.
Blekinge tekniska högskola driver projektet Green Charge, målet är fossilfria fordon.
Vetlanda kommun är starkt engagerade i projektet och har gjort många insatser för att
nå målet. Bland annat har ett väl genomarbetat underlag för konventering till fossilfria
fordon utarbetats. Hemtjänsten är en viktig grupp för nyttjare av den nya typen av
fordon.
-------------------Just sign

Utdragsbestyrkan

