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Varför ska våra rektorer Magnus Mars och Linda Almqvist sluta? Vi vill ha våra
rektorer kvar!!
/En klass på Withalaskolan

Hej!
Tack för engagemanget och för att ni använder möjligheten att ställa frågor direkt via Synpunkt Vetlanda. Det är självklart
viktigt att ni som elever känner er trygga på skolan. Rektor är en viktig person på en skola, som ledare för lärarnas och
övrig personals arbete. Jag är också nöjd med arbetet som er rektor och de biträdande rektorerna gör på Withalaskolan.
Rektor ha ansvar för alla elever på skolan. I dag finns det en rektor på Withalaskolan och två biträdande rektorer. Rektorn
har ansvar för ca 600 elever. Efter de beslut som fattats för hela Vetlanda kommuns grundskolor för att det ska bli bättre
både för lärarna och eleverna på våra skolor, ska vi ha fler rektorer och inte några biträdande rektorer. På det sättet blir
varje rektor ansvarig för färre elever. På Withalaskolan blir det ungefär 300 elever för varje rektor.
När det finns lediga rektorstjänster är det alltid möjligt att tala om ifall man vill byta uppdrag. De samtalen har man med
den personen som det berör och man har också samtal med facken. Det är ingenting som tas upp på skolorna varken med
lärare eller med eleverna. Alla rektorer har fått de tjänster som de har önskat. Eftersom både Linda och Magnus i det här
fallet önskade arbeta på andra skolor nu när det blev två rektorstjänster på Withalaskolan så får de också göra det. Det är
mitt ansvar som grundskolechef att fatta de besluten precis som rektor fattar beslut om lärartjänster. Inte bara jag utan
andra med mig har tänkt ordentligt och länge innan beslutet fattades och facken har varit med.
Eftersom Withalaskolan är inne i en byggprocess i 1 ½ år till så kommer förändringen under den tiden. Det finns tre andra
chefer utöver Linda och Magnus som varit involverade i bygget. Dessa arbetar kvar, Tomas Halldin som grundsärskolans
rektor, Åsa Wernersson Thor som biträdande rektor och så småningom rektor och
Björn Candestam som enhetschef och ansvarig för skolbyggen. Under byggtiden finns ytterligare en skolledare David
Thorn Andersen som redan nu har börjat hos er. Han kommer att få information av Linda och Magnus och ta över en del
av arbetet med byggprocessen. Er nya rektor Jacob Freij börjar i mars när Magnus och Linda slutar. Han är också en
erfaren rektor och ser fram emot att fortsätta leda skolan och byggprocessen tillsammans med Åsa och David. Ni kommer
nog att se Jacob en del på skolan redan innan han börjar i mars.
Jag hoppas att ni fått svar på dina frågor och önskar er en god fortsättning på skoltiden på Withalaskolan.
Vänliga hälsningar,Britta Utter, grundskolechef, 2020-01-09
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Varför ska våra Rektorer sluta, Linda Almqvist och Magnus Maars? Dom är dom
rektorerna som bara har fått positivt om som, t.ex. "De rektorerna vet verkligen
hur man styr en skola." Det är inte bara eleverna och personalen på skolan som
ger dom bra kritik, utan föräldrarna också. De har sagt med egna ord att de
rektorerna vet verkligen hur man styr en skola på bästa sättet. Rektorerna har gett
oss så mycket som är bra, så varför ska dom sluta då?

Hej!
Tack för engagemanget och för att du använder möjligheten att ställa frågor direkt via Synpunkt Vetlanda. Det är
självklart viktigt att ni som elever känner er trygga på skolan. Rektor är en viktig person på en skola, som ledare för
lärarnas och övrig personals arbete. Jag är också nöjd med arbetet som er rektor och de biträdande rektorerna gör på
Withalaskolan.
Rektor ha ansvar för alla elever på skolan.

I Vetlanda posten igår så stod det att Vetlanda Kommun siktar på år 2050 att
människor och företag ska växa, men kommer skolorna att göra det också? Inte
om alla Rektorer kommer att byta skola. Vilken rektor står säker på sin skola?

I dag finns det en rektor på Withalaskolan och två biträdande rektorer. Rektorn har ansvar för ca 600 elever. Efter de
beslut som fattats för hela Vetlanda kommuns grundskolor för att det ska bli bättre både för lärarna och eleverna på våra
skolor, ska vi ha fler rektorer och inte några biträdande rektorer. På det sättet blir varje rektor ansvarig för färre elever. På
Withalaskolan blir det ungefär 300 elever för varje rektor.

Tänk när två nya rektorer kommer, kan ingenting om den här skolan, dom vet
knappt vad som är vad och vad dom ska göra på det bästa sättet så att eleverna
och personalen ska känna sig trygga på skolan, rektorerna kommer inte veta ett
dugg hur personalen och eleverna är på skolan. Eleverna och personalen kommer
inte känna sig trygga med nya rektorer. Är detta bra?

Dessutom, ska rektorerna bara lämna skolan mitt i byggprocessen? Rektorerna är
en stor del i bygget! Kommer dom nya rektorerna veta något alls om den nya
byggnaden?
Tänk efter ert beslut noga och på allas trygga sida. Vi vill känna oss trygga!
Svara gärna eller låt våra REKTORER STANNNA KVAR PÅ WITHALASKOLAN!

När det finns lediga rektorstjänster är det alltid möjligt att tala om ifall man vill byta uppdrag. De samtalen har man med
den personen som det berör och man har också samtal med facken. Det är ingenting som tas upp på skolorna varken med
lärare eller med eleverna. Alla rektorer har fått de tjänster som de har önskat. Eftersom både Linda och Magnus i det här
fallet önskade arbeta på andra skolor nu när det blev två rektorstjänster på Withalaskolan så får de också göra det. Det är
mitt ansvar som grundskolechef att fatta de besluten precis som rektor fattar beslut om lärartjänster. Inte bara jag utan
andra med mig har tänkt ordentligt och länge innan beslutet fattades och facken har varit med.
Eftersom Withalaskolan är inne i en byggprocess i 1 ½ år till så kommer förändringen under den tiden. Det finns tre andra
chefer utöver Linda och Magnus som varit involverade i bygget. Dessa arbetar kvar, Tomas Halldin som grundsärskolans
rektor, Åsa Wernersson Thor som biträdande rektor och så småningom rektor och Björn Candestam som enhetschef och
ansvarig för skolbyggen. Under byggtiden finns ytterligare en skolledare David Thorn Andersen som redan nu har börjat
hos er. Han kommer att få information av Linda och Magnus och ta över en del av arbetet med byggprocessen. Er nya
rektor Jacob Freij börjar i mars när Magnus och Linda slutar. Han är också en erfaren rektor och ser fram emot att
fortsätta leda skolan och byggprocessen tillsammans med Åsa och David. Ni kommer nog att se Jacob en del på skolan
redan innan han börjar i mars.
Jag hoppas att du fått svar på dina frågor och önskar dig en god fortsättning på skoltiden på Withalaskolan.
Vänliga hälsningar, Britta Utter, grundskolechef, 2020-01-10

58001

2019-12-19

Sätt en skylt parkering förbjuden framför Brobyhallen. En del har fått till vana att
parkera sina bilar på trottoaren framför affären. Ställer på övergångsstället och
även framför brevlådan. Det finns gott om anvisade parkeringsplatser vid affären.
Innan det händer en olycka förbjud parkering på trottoaren framför Brobyhallen.

Hej
Tack för er upplysning.
Övervakningen försöker kontrollera platsen med jämna mellanrum i den mån de hinner med, då övervakning sker i hela
kommunen. Att skylta parkeringsförbud på ett generellt förbud gör man inte, det leder till misstolkningar. Alla som har
körkort vet att det är förbjudet att stanna och parkera på trottoarer, övergångställen och man har skyldighet att följa och
kunna lagen.
Mvh Weronica Hedberg, 2019-12-20
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2019-12-21

Jag undrar ifall maxtaxan för förskolan kommer att öka ytterligare nu när det
slagits fast av HD att kommunen ska stå för blöjor till barnen.
Det känns väldigt konstigt att vi som har barn som inte belastar kommunen med
denna utgift (då somliga är pottränade) ev ska få en högre avgift.
Från och med när gäller den här nya tjänsten med gratis blöjor? Kommer det att
gälla alla eller kommer det erbjudas de som har lägre inkomst?

Hur frågan om blöjor ska hanteras är i dagsläget oklart. Vi avvaktar besked från Sveriges kommuner och regioner, SKR.
Klart är dock att det INTE kommer att påverka bo-avgiften, varken för de familjer som har barn med blöja eller de som är
utan.
Ingela Nyberg,· 2020-01-07
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Cykellås sitter sedan längre tid på en stolpe framför avena lärcenter på framsidan
Kyrkogatan i riktning mot torget

Fixar detta.

Har Bar & Ät tillstånd att ha högtalarna igång på uteserveringen när de har t ex
disco inne i lokalen?
Är det någon gräns för hur högt ljudet får vara?

Enligt lokala ordningsföreskrifter behövs inte tillstånd för att ha högtalare på uteservering. Man får däremot inte spela så
högt att det orsakar en störning för allmänheten eller boende intill. Det finns riktvärden, Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om buller inomhus, och det gäller då ljudnivån inomhus i till exempel närliggande lägenheter. Riktvärdet är
25 dBA vilket kan vara svårt att mäta på grund av bakgrundsljud från andra bullerkällor som till exempel trafik.

2019-12-21

Annika Henriksson, 2019-12-27

Enligt Bar & Ät så ska högtalarna på uteserveringen vara avstängda när det är disco, vilket kan ha missats, och PAanläggningen som används för discot är inte ihopkopplat med högtalarna på uteserveringen.
Mats Adolfsson, 2019-12-27
58189
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2019-12-22

Väg- och skylförtydling vid rödljuset jämte Gulf-macken. Kan inte kommunen ta
och förtydliga skyltvisningen som sitter över vägbanan vid rödljuset så att man
förstår vart man ska? Man tror ju att den vänstra filen är till för vänstersväng samt
rakt fram.

Vi har börjat se över vägvisningen i Vetlanda tätort. Mycket av nuvarande vägvisning är gammal och sitter kvar sedan
Västerleden inte fanns och då Nygatan var genomfartsled. Mycket av nuvarande vägvisning kommer därför att tas bort.

Rondell vid bowlinghalls parkeringen. Det skulle fungerar bättre en den korsning
som vi har nu. Man kommer varken ut från där. Samt en rondell när man kommer
ut vid den andra korsningen med, jämte den stora parkeringen vid järnvägsbanan
och mittemot Lildl.

Vi har skissat på en cirkulation vid korsningen Industrigatan-Järnvägsgatan för att underlätta att komma in och ut på
parkeringen Gladan. Vi ser att det på sikt behöver byggas något här men i nuläget är det inte tidsatt när. Den andra
korsningen Industrigatan-Bangårdsgatan är svårare att åtgärda eftersom den ligger så nära järnvägsspåret.

Björn Wiberg, 2020-01-13

Björn Wiberg, 2020-01-13
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Svenska innovationen Autoparktime är en smart p-skiva som aktiveras automatiskt
när bilen står stilla. Med Autoparktime installerad på vindrutan behöver du inte få
onödiga böter för att du glömt ställa in p-skivan. Autoparktime uppfyller svenska
lagar som gäller för parkering med p-skiva och har lång batteritid.

Ja, det är OK att använda digital parkeringsskiva även i Vetlanda. I grunden gäller samma regler som för vanlig p-skiva så
det är viktigt att kontrollera att även den digitala p-skiva ställs in på rätt tid. Tex kommer man innan parkeringstiden på
skylten börjar gälla ska ska tiden ställas som parkeringstiden på skylten. Detta kan bli fel när man använder digital p-skiva
men ofta kan det ställas in beroende på vilken modell man har.

Är den godkänd att parkera med i Vetlanda ?

Björn Wiberg, 2020-01-13

Behöver tas ett rejält omtag av städningen på cykel/gågatan vid televerket/ gamla
utposten. Soppningen har varit undermålig i flera år. Nu växer det en hel del
mossa längs med området och under ligger centermetervis med grus.
Omtag behövs verkligen.

Det området som är dåligt skött är privatmark så all skötsel där utförs av fastighetsägaren och inte av kommunen.

2019-12-23

Matti Rautio, 2020-01-09
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2019-12-25

Trasig elstolpe norr om hjärtasjön närheten Merhult. Se bilder

Hejsan! Jag har kontaktat Njudung Energi ang detta men det är inte deras elstolpe. Troligtvis är det Eons , dock har jag
försökt felanmäla det på deras hemsida och det går inte för tillfället. Det bästa är om du kollar om det står något på
stolpen och kontaktar dom. Med vänlig hälsning Kontaktcenter,Angelica, 2020-01-08

58351

2019-12-27

Saknas ifylld vägmarkering av skillnaden på cykel och gångvägen på Stationsgatan.
Mycket rörelse mellan Kyrkogatan och Storgatan.
Ommålning finns det behov av.

Detta får åtgärdas när målningssäsongen börjar runt 1:a maj.

Djupt besviken på Vetlanda badhus hemsida med öppettider, där det inte står att
läsa om avvikande tider. Idag den 30 december står det inte att de har öppet
tidigare än kl.16. Vi som skulle glatt våra barnbarn med ett bad. Rätta detta.

Hej,
Tack för din synpunkt! Vad tråkigt att det har skett en missuppfattning gällande öppettiderna. Det står en lista med
avvikande öppettider under respektive del (gym, bad och relax), men det verkar som att det inte har framkommit att det
skulle vara avvikande tider även den 30 december. Hittills har öppettiderna på Bad & Gyms hemsida inte skötts av Bad &
Gym själva, utan skickats fram och tillbaka mellan kommunikationsenheten och Bad & Gym. Tyvärr blir det ibland
missförstånd när man arbetar på det sättet. Vi kommer inom kort att ha en genomgång med Bad & Gym för att de själva
ska kunna gå in och ändra sina öppettider. Förhoppningsvis leder det till färre fel och snabbare korrigering på hemsidan i
framtiden.

58433

2019-12-30

Matti Rautio, 2020-01-09

Vänliga hälsningar
Filip Borglin, Kommunikatör, 2020-01-08
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Hej kommunen!
Jag har arbetat med familjer i många år på socialtjänsten och har själv barn i
behov stöd. Jag har hört och sett mycket som inte fungerar gällande barn som
behöver stöd och anpassningar i skolan men som inte får det. Jag vill därför börja
året med att lyfta detta någonstans där det behöver hanteras.

Tack för dina frågor.
Enkelt förklarat så beslutar vi politiker om mål för verksamheterna och sedan beslutar vi om fördelning av medel/pengar
för att nå målen. Efter det så tar tjänstemännen över och beslutar om hur pengarna ska användas för att nå målen, det är
en grov förklaring som ofta används. Politiker bestämmer vad och tjänstemän bestämmer hur.
När det sedan kommer till verkligheten så är det sällan gränsen är så tydlig mellan vem som bestämmer vad. I just det här
specifika fallet så är det ifrån början ett politisk beslut om att tillsätta en ny organisation för att utveckla kommunens
kommunikation både intern och externt.

Jag blev nämligen oerhört provocerad när jag såg filmen där kommunen söker
kommunikatörer. Vi har alltså fem personer anställda för att framställa Vetlanda
som attraktivt. Fem. Detta samtidigt som rektorer sitter ute på skolorna och
försöker hålla igen på assistenter och får prioritera mellan de barn som har de
allra största behoven. En orimlig uppgift. De upplyser föräldrar felaktigt om att det
behövs diagnoser för vissa typer av stöd och anpassningar vilket gör att lite tid kan
vinnas eftersom diagnosutredningar tar flera år i nuläget. Detta sägs rakt ut till
föräldrar så det är ingen konspirationsteori.
Jag behöver ingen föreläsning om värdet av att synas i dagens samhälle, jag
förstår att alla kommuner behöver kommunikatörer. Men jag ser det som
anmärkningsvärt att personer med inflytande tycker det ska värderas högre att ha
snygga instagramkonton och poddar än att ha drägliga villkor för sina egna
medborgare. Pengarna är trots allt inte oändliga. Jag undrar därför:
1) Vilka är det som gör dessa prioriteringar, är det politiker eller kommunchefer? I
vilka forum klubbas den här typen av beslut igenom? Hur kan jag som medborgare
påverka?
.
2) Det finns stora systemfel i gången från uppmärksammat behov hos ett
barn/elev till att få adekvata insatser. Detta handlar om dels stor okunskap i
skolorna om neuropsykiatriska funktionshinder (i värsta fall bedöms det
fortfarande som föräldrabrist vilket är oerhört omodernt), dels om brist på
skolpsykologer som gör att basutredningar tar lång tid och bristande samarbete
med BUP. Det tycks inte finnas fungerande rutiner och det tar alldeles för lång tid,
i många fall flera år. Tidigare VITS var förvisso en rutin men det tog också alldeles
för lång tid från uppmärksammat behov till adekvat hjälp. Under tiden faller barn
mellan stolarna vilket får konsekvenser för deras fortsatta utveckling och liv.
Familjer krossas på vägen. Hur går tankarna kring detta enorma problem? Vilka
åtgärder planeras? Det var tal om en återinförd resursskola och/eller ett team som
skulle jobba med dessa barn och familjer för några år sedan och jag var själv med
och intervjuades i en utredning kommunen beställt för att hitta bra
samarbetsformer för dessa barn, hur ser planerna ut nu? Om det finns planer som
jag inte hört om varken som förälder/anhörig eller anställd inom den del av
kommunen som arbetar med barn så vet jag en arbetsuppgift till ni kan ålägga era
kommunikatörer för den informationen är för dålig.

Ökningen av antalet kommunikatörer under 2000-talet beror till stor del på samhällets förändring och digitalisering.
Offentliga verksamheter måste kunna tillgodose olika medborgares behov av information, dialog och tillgänglighet.
Dessutom ställs krav på snabbhet. Att informationsflödena fungerar är viktigt i flera sammanhang som att upplysa om
aktuella händelser, hantera kriser, erbjuda valmöjligheter och dialog enligt krav i lagstiftningen. Man kan inte heller
bortse ifrån förändringar i befolkningen som ställer krav på kommunikation på flera olika språk och till olika målgrupper.
Allt detta kräver resurser och är viktigt för vårt demokratiska samhälle.
Det finns flera aktuella studier, bland annat vid Lunds universitet, som visar att kommunikatörens arbete bidrar till värde i
organisationer, och det är inte en slump att stora vinstdrivande företag satsar på egna effektiva kommunikationsresurser.
Kommuner är komplexa organisationer som rymmer flera verksamheter; att kommunikationen fungerar både internt och
externt är en grundförutsättning för effektivitet, engagerade anställda och nöjda medborgare. Satsningar på
kommunikation är således inte bortkastade skattepengar.

Är då fem kommunikatörer i Vetlanda kommun rimligt? Bryter du ner antalet på de sju olika förvaltningarna och det
kommunala bostadsbolaget, så blir det i genomsnitt 0,62 kommunikatörer per verksamhet. Med tanke på dessa
kommunikatörers olika uppgifter där det bland annat handlar om att stärka den lokala demokratin för alla Vetlandas cirka
27 000 invånare, så blir det i realiteten uppenbart att de alla har väldigt mycket arbete på sina bord. Utöver detta ska
också kommunen och platsen Vetlanda marknadsföras för att vi behålla de invånare vi har och samtidigt växa och bli fler.
Till detta ska jag också skicka med att Vetlanda har valt att satsa på att anställa kommunikatörer, istället för som många
andra kommuner, köpa in tjänster i form av konsulter.
När det gäller dina synpunkter och frågor kring pedagogers och skolors kunskaper inom NPF-området kan det säkert se
olika ut inom våra verksamheter. Från förvaltningens sida har vi genomfört flera olika övergripande kompetensutvecklingsinsatser på olika nivåer genom åren: Det har rört sig om studiecirklar, föreläsningar, work-shops med mera. På enhetsnivå
erbjuder Rörligt team kontinuerligt föreläsningar i ämnet. Inom ramen för Psykiatriveckan har också arbetslag och
pedagoger möjlighet att öka sin kunskap inom området, föreläsningar har getts både här i Vetlanda och i övriga
högladskommuner. Att kunskapsnivån ändå kan upplevas som olika kan ha att göra med exempelvis personalbyten och
att kunskapen inte riktigt fått fäste vid enheterna. Du nämner vidare brist på skolpsykologer och bristande samarbete
med BUP. Det stämmer att Vetlanda tidigare haft ett väl upparbetat samarbete med BUP/HAB/socialtjänst i vad som
benämndes som "VITS" (Vardagsnära insatser i tydlig samverkan). I samband med att Barn- och Ungdomspsykiatrin
omorganiserades för något år sedan valde BUP att avsluta det samarbetet, vilket vi beklagar. Tydliga rutiner för
samverkan finns fortsatt. När det gäller skolpsykologer så ingår de som en profession i elevhälsan och har, som de övriga
professionerna inom elevhälsan, enligt skollagen i uppdrag att arbeta främjande och förebyggande.
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3) Det som tveklöst varit det bästa som hänt oss utifrån vårt barn är en
specialpedagog på Rörliga teamet. Personen har haft kompetensen om NPF och
mandat att stötta skolan. Jag har uppfattat att även skolan uppskattat dennes
stöd. Vore det inte klokt att utveckla den här typen av professioner ute på
skolorna för att tidigt kunna stötta och förebygga?

Vi har två psykologtjänster i Vetlanda men tyvärr har vi, som andra kommuner i landet, svårt att rekrytera den
personalkategorin. För att säkra att elever har tillgång till psykologkompetens har vi därför upphandlat dessa tjänster.

För att ytterligare påtala bristerna kring barn med NPF vill jag tillägga att för vårt
barn med en somatisk sjukdom har vi behövt lägga noll tid på att strida för rätt
stöd. Det fanns på skolan från dag ett. Minst 10 i personalen fick utbildning och
information från sjukvården. Skolan tänker alltid ett extra varv kring hen utifrån
sjukdomen. Det är fantastiskt! Jag och fler med mig tycker dock det är märkligt att
en kommun som har som ambition att alla anställda ska gå en utbildning för att
lära oss om psykisk ohälsa (mhfa) visar så låg kompetens i sina verksamheter
gällande barn med denna ohälsa. Om vi möter upp barnen tidigt innan deras
självkänsla är helt körd i botten av alla misslyckanden då behöver vi inte
uppmärksamma lika många vuxna som mår dåligt, det är iallafall min övertygelse.
Som det fungerar just nu är bara för dåligt.

I kommunerna har vi länge drivit frågan om att kravet på psykologutredning för remiss till BUP måste tas bort och nu
äntligen har vi fått igenom det. Ändringen träder i kraft under året och innebär för vår del att psykologerna kan få tid till
det de ska göra, dvs. arbeta främjande och förebyggande och på så sätt stötta pedagoger, arbetslag och rektorer i syfte
att utveckla våra lärmiljöer.
Inom ramen för samverkan med regionen har kommunen även bidragit till uppbyggnaden av Barn- och ungdomshälsan.
Dit kan vårdnadshavare vända sig direkt när det gäller lindrig/måttlig psykisk ohälsa.
Henrik Tvarnö 2020-01-23

Vänliga hälsningar, Veronika
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När ni sandar på Slåtergränd och Såningsgränd kan ni då även sanda på vägen
mellan Slåttergränd och vändplanen på Såningsgränd.
När ni sandar på vändplanen på Såningsgränd kan ni då sanda i innerkurvan för
det är där många har cyklat omkull när det är halt.

Detta är noterat och informerat till den personal som snöröjer och halkbekämpar berört område. Givetvis skall vi försöka
fixa detta enligt önskemål.

Bakom gräsfotbollsplanen på Tjustkulle är stigen mycket sönderkörd, antagligen
blev det så under motortävlingarna förra året.
Nu när det kommer snö kan det vara stor risk att halka och skada sig allvarligt
eftersom hjulspåren är svåra att se efter ett snöfall.

Hej!

MVH, Martin, 2020-01-08

Tack för din synpunkt!
Det stämmer att det är skador på stigen som du påpekade. Detta har vi nu uppmärksammat och har kontaktat
enduroklubben som åsamkat dessa skador vid tävlingen i somras. De har återställt efter tävlingen, men detta har missats.
De kommer att åtgärda detta inom kort.
Per-Erik Lindström, 2020-01-10
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lördag söndag 4-5 jan parkeringen gården utanför min arbetsplats var en stor
isgata slant när jag skulle gå in till jobbet nu har det ju inte varit någon snö att
ploga men att grusa får inte glömmas bort. vi går ut på promenader med barn
med funktionsnedsättningar. ska man inte gå kunna gå ut. vad hade det kostat
kommunen om vi som jobbade eller en brukare hade brutit en kroppsdel. vad
kostar då 1 timmes sandning.

Vi noterar detta och skall om det visat sig att vi ej halkbekämpat i tid, bättra oss till nästa gång.

Varför öppnar biblioteket så sent? I Nässjö är det öppet tidigt, undrar varför det är
olika i länet? Vem bestämmer tiderna?

Många bibliotek har ett särskilt obemannat tidningsrum som öppnar tidigare men vi har inte möjlighet till det i nuläget.
Vi tackar för din synpunkt och tar med oss detta i planeringen för det nya biblioteket.

MVH Martin, 2020-01-08

Beatrice Wide, 2020-01-14
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Inskickat

Beskriv synpunkten

Svar till synpunktslämnare

2020-01-08

Kontaktcenter. Så bra att kommunen sparar 3,5 tjänst från 2020, är de redan
uppsagda eller blir det under året ?
Vad är det som är så mycket fördelar med systemet ?
Kan det vara så svårt att göra redovisningen mer lätt läst än som det är idag att
man nästintill får använda förstoringsglas för att kunna läsa texten.

De 3,5 tjänsterna är inte heltider. Det har hanterats genom att respektive verksamhet får ett avdrag i din budget.
När det gäller redovisningen av synpunkter så kommer utseendet att förändras, vilket bland annat innebär att texten blir
större.

Läste om denna synpunkten (54968) håller med synpunktslämnaren till100%.
Det finns inga beslut som inte går att ändra på, så gör om och gör rätt, nämligen
öppna Lasarettsgatan som den tidigare alltid varit i vår stad.

Beslutet ligger som sagt i vår centrumplan och ska bidra till att minska den rena genomfartstrafiken i centrum. I nuläget
finns inga planer på att göra om centrumplanen. Vi kommer se över Lasarettsgatan i samband med att kv Hygea (Folkets
hus) byggs men någon form av begränsning på Lasarettsgatan kommer förmodligen kvarstå.

2020-01-08

Vänliga hälsningar Annelie Jönsson, kommunikationschef, 2020-01-09

Björn Wiberg, 2020-01-13
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Nu Britta Utter får du nog allt ta och tänka till!
För det första tycker jag det oerhört konstigt att du inte låter din personal vara
med och säga/tycka till när det gäller att tillsätta rektorer???
Se bara hur det gått i Holsby, kanske din första rekrytering här men ack så fel det
blev.
För det andra, hur är det ens möjligt att du flyttar Magnus och Linda??? Säg inte
att det bara är delas val, du har också val att göra! För Tusan, tänk på din personal
och våra barn!!! Våra barn som har bland annat diagnoser och andra typ av
svårigheter, hur tror ni de barnen tar detta??? De behöver verkligen total trygghet
i skolan och se hur det är nu!!! Kaos!!! Lyssna på de som jobbar på skolan och gör
val därefter. Detta kommer blir förödande för både DIN personal och VÅRA barn!!
Tänk om, tänk-gör rätt!!!!
Det är nog läge för total förändring i stadshuset...
Med inte vänliga hälsningar upprörda och ilskna föräldrar

Hej!
Tack för din synpunkt. När det gäller rekrytering av rektorer sker den alltid i samverkan med fackliga organisationer. Vi
intervjuar i olika grupper, arbetsgivare respektive fackliga företrädare, och efteråt väger vi samman synpunkterna. Vi har
varit hittills varit överens i de rektorstillsättningar som gjorts.
När det gäller förändringarna på Withalaskolan hänvisar jag till det som skrivits på kommunens hemsida där detta
beskrivs utifrån de uppdrag jag fått som grundskolechef och som jag tar ansvar för. De beslut som fattats om
rektorsuppdrag med färre antal medarbetare och elever per rektor har som enda syfte att ge bättre förutsättningar för
personal och elever på grundskolorna i Vetlanda kommun.

Min åsikt är att den väg som nu har vatit avstängd under bygget av
Mogärdeskolan skall så förbli. Det blir ju en lugnare miljö för våra barn. Alla har ju
vant sig vid att den vägen inte längre dinns.

Vi håller på att se över trafikmiljön och gatorna kring Mogärdeskolan, framför allt Kyrkogatan och Norra Esplanaden.
Detta görs i samband med att Mogärdeskolan byggs om.

https://kommun.vetlanda.se/nyheter/arkiv/2020-01-14-angaende-rektors-bytet-pa-withala-skolan-.html
Britta Utter, 2020-01-20

Björn Wiberg, 2020-01-13
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2020-01-13

Vems ansvar är det att ta bort en röd SAAB, som står på 7-dygnsparkeringen!!!
Den har tagit en plats kanske i ett halvår, punktering på ett framhjul, regskylt
borta fram, men finns bak. Illa då det är så ont om p-platser. Gör något!

Vi ber vår parkeringsvakt att se över bilen och vi tar kontakt med ägaren.

Gäller Kyrkog. 2-6. Där står nästan varje dag bilar utanför p-fickan, även om det är
svårt att se de vita strecken! Om ambulans, brandkår eller sopbilen ska in är det
svårt och trångt. Vem har ansvaret undrar vi som bor Kyrkog. 2-6

Hej
Tack för er upplysning.
Vetlanda kommun sköter bevakning på kommunens mark i den utsträckning som tjänstgöringen har tid till övervakning.
Det omfattar kontroller i hela kommunen, så det är många områden som ska bevakas. Nämnd plats är med i
övervakningen, men inte alltid lätt att vara vid rätt tidpunkt när överträdelse sker. Fastighetsägare uppmanas att på
fastighetsmark tydligt markera att det är en utfart och som enskild kan man försöka hjälpa till med att prata med
parkören som står felaktigt. Kommun gör så gott man kan för att förhindra lagöverträdelser efter de förutsättningar som
finns, men kommun kan inte ta ansvar för vad varje enskild människa väljer att genomföra.

2020-01-13

Björn Wiberg , 2020-01-13

Weronica Hedberg, 2020-01-17
60948

2020-01-15

Jag har arbetat i Vetlanda i ungefär ett år och kommer från Nydalaområdet in mot
centrum. Vid rondellen Storgatan/Nygatan sitter 40-skyltar strax innan men jag
tror inte att många förare hinner registrera den hastighetsbegränsningen eftersom
det förutom en rondell även är övergångsställen och utfarter i närheten. Många
gasar upp i 50-60 igen så snart de kommit ut på Nygatan men behöver snart sakta
ner igen på grund av farthinder som placerats tätt längst stor sträcka av Nygatan.
Det är väldigt onödigt för ett fordon att gasa upp så mycket under kort tid både
för miljön men också för att det stressar oss som vet att det är 40 där och försöker
hålla den begränsningen. Jag föreslår att ni sätter upp fler 40-skyltar även efter
rondellen på både Nygatan och Storgatan för att förtydliga för bilisterna att det är
40 som gäller genom stan. Det är också en väldigt bred väg där i början av
Nygatan och det förvirrade mig mycket i början, är det en eller två filer? Det
kanske går att dra en mittlinje och kantlinjer där för att förtydliga även det.

Hej
Tack för er synpunkt.
I Vetlanda följer man lagstiftnings regelverk för hastighetsskyltning genom att skylta ny gällande hastighet före korsning
och inte upprepa gällande hastighet, då måste man gör det frekvent överallt och det blir rörigt och för mycket
hastighetsskyltning i trafikmiljön. Angående den bred delen av Nygatan så finns det gatuavsnittet med i
åtgärdsplaneringen, men ur ekonomisk aspekt väljer man att invänta men insatser till man vet hur helheten ska utformas
i närliggande miljö.
Weronica Hedberg, 2020-01-17

