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61046

2020-01-16

Hejsan! Uppe vid vår lekpark uppe på skråstigen är det ett rejäkt Dike
som nu när det regnat så mycket blir vatten fylkt. Vattnet försvinber
liksom inte. Skulke vara bra om vattnet leds bort. Det är mycket små
barn som leker där. Skulke de av misdtag ramla i det så drunknat de. Det
är ofta väldigt djupt. Öven större barn skulle kunna drunkna om de
ramlar fel och inte kommer upp. Något behövs göras med diket
omgående.

Hej å tack för din synpunkt!
Vi vet om problemet och har varit på plats. Vi har tagit kontakt med de som grävt i området så det ska vara åtgärdat eller ska
åtgärdas inom det snaraste.
Annika Henriksson, 2020-01-30

61298

2020-01-16

En person är totalt inkompetent som rektor. Det märker vi ALLA som
jobbar ute i dennes verksamhet. Personen saknar ledaregenskaper!!!
Men har tydligen Britta Utters förtroende...
Suck!

Hej!
Tack för din synpunkt. Den person som nämns i synpunkten är idag biträdande rektor. Det är en annan person som är rektor
för hela skolan och därmed har det övergripande ansvaret för verksamheten. Har du frågor eller synpunkter som gäller
ansvaret som rektor delegerat till en biträdande rektor så är det rektor som ska kontaktas i första hand, som får bedöma om
delegationen ska kvarstå.
Om det finns synpunkter på en rektors agerande eller på beslut som han eller hon har fattat så är man alltid välkommen att
kontakta huvudmannen, i första hand mig i rollen som grundskolechef. När det gäller annan personal som delegerats ansvar
kan man kontakta mig om det gäller rena tjänstefel t.ex. om personal eller elever utsatts för kränkande behandling av denne.
Det kan man inte göra anonymt, då vi i så fall behöver göra en utredning av det inträffade.
All tillsättning av skolledare sker genom en rekryteringsprocess i många steg, med både intervjuer och tester och där alla
fackliga organisationer är delaktiga i hela kedjan. Jag känner inte till att de ska ha varit några oenigheter vid tidigare
tillsättningar och vet att vi varit överens i de tillsättningar som gjorts sedan jag började som grundskolechef.
Vänliga hälsningar,
Britta Utter, grundskolechef, 2020-01-30
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61313

2020-01-16

Hej!
Jag vill bara tipsa förskolorna i kommunen om barnböckerna som finns
hos Funkibator.

Hej
Så tacksamt att få tips på bra litteratur! Jag känner till Funkibator och har också tidigare köpt några böcker därifrån. Tack vare
ditt tips får jag en anledning att sprida det vidare till förskolorna.
Vänliga hälsningar Ingela Nyberg, 2020-01-20

https://funkibatorbutiken.se/bocker.html
Dessa böcker riktar sig till barn i åldern 3-6 år.
Funkibator förening med satsningen Prickens kompisar handlar om att
se till att det kommer ut fler barnböcker innehållande
funktionsnedsättning.
61611

2020-01-17

Det står en bil parkerad utanför museet som stått där alldeles för länge
parkerad, se till att den kommer bort snarast. Se även bif. filer 4st.

Hej
Tack för er upplysning.
Kommunen startar ett flytärende på detta fordonet omgående. Kommunen följer lagen om flytt av fordon, i den
ärendegången är det visa tidsrum som följs så det tar lite tid att flytta fordon (annans egendom) innan alla papper och
registreringar är klara och det blir lagenligt att skrota fordonet.
2020-01-22, av Weronica Hedberg
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2020-01-17

Enligt Skolverket får ledningsansvaret inte delas mellan flera personer.
En skolenhet kan bara ha en rektor så att eleven och föräldrarna ska
veta att det bara är en person som är ytterst ansvarig för elevens
skolgång.
Det känns därför underligt att Withalaskolan organiserar sig med två
rektorer. Min fråga är om detta verkligen är enligt skollagen.

Hej!
Skollagens bestämmelser har varit en viktig utgångspunkt för arbetet med att se över ledningsorganisationen.
Skollagens första kapitel tydliggör rektorsrollen
9 § Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka
för att utbildningen utvecklas. Rektorn ska benämnas på detta sätt. Benämningen ska förbehållas den som har en anställning
som rektor. En ställföreträdare får utses för en rektor.
Lag (2018:1303).
10 § Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter barnens och
elevernas olika förutsättningar och behov. Rektorn fattar i övrigt de beslut och har det ansvar som framgår av särskilda
föreskrifter i denna lag eller andra författningar.
Rektorn får uppdra åt en anställd eller en uppdragstagare vid förskole- eller skolenheten som har tillräcklig kompetens och
erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i frågor som avses i första stycket, om inte annat anges. Lag
(2018:1303).
Withalaskolan är i dag en skolenhet i skollagens bemärkelse. Lokalmässigt är verksamheten tydligt geografiskt uppdelad i två
lokaler, vilket också har som följd att elever och personal beskriver sin tillhörighet utifrån dessa lokaler. En biträdande rektor
har delegerats skollagens ansvar för den del som finns i Mogärdeskolans lokaler medan en rektor samt en biträdande rektor
har ansvar för den del som finns i Withalaskolans lokaler. En rektor har enligt skollagen ansvar för närmare 600 elever.
Vad som kan vara en enhet enligt skollagen har tydliggjorts av skolinspektionen då det vid större skolenheter förekommer en
uppdelning även där man delar lokaler.
Av lagkommentarerna framgår att en skolhuvudman ska kunna organisera verksamheten på det sätt som bäst passar de
lokala förutsättningarna. Krav ställs att organisera skolenheten så att allt ansvar och alla befogenheter inom enheten samlas
hos rektor. Om det lokalt inrättas andra ledningsfunktioner inom skolan får dessa inte benämnas på ett sådant sätt att det
råder tvekan om vem som innehar befattningen rektor. Rektorn beslutar om sin enhets inre organisation och sådana beslut
som det av skollagen och andra författningar framgår att rektorn ska fatta.
I de beslut som fattats av skolinspektionen framgår att det är av vikt att personalen vet vem som har det pedagogiska
ansvaret för respektive arbetslag och vem som därmed kan fatta beslut om sin skolas inre organisation och elevgrupper. Det
ska också vara tydligt för eleverna vem som är deras rektor. Genom att huvudmannen tydliggör uppdelningen har
inspekterade skolor kunnat fortsätta med ett horisontellt inviterat ledarskap (se skolverket) med två rektorer som ansvarar
för sin respektive skolenhet inom samma skolbyggnad med tydlig uppdelning av elever och arbetslag.
När Withalaskolan genom beslut av skolchef enligt min tjänsteskrivelse blir två enheter är det utifrån denna tolkning som
praktiseras på flera skolor i landet. Detta möjliggör ett tydligt mandat för rektor enligt skollagen med ansvar för ett mindre
antal elever än i dag. Den utförliga uppdelningen beslutas av grundskolechef efter samverkan i grundskolans
samverkansgrupp. Information har skett kontinuerligt under 2019 inför kommande beslut.
Britta Utter , 2020-01-24
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62466

2020-01-22

God morgon:) Jag bor i Vetlanda och passerar ofta över Nygatan. Mellan
Nygatan 10 och Nygatan 9 är det ett övergångsställe, när man ska
passera Nygatan (från Nygatan 9) är sikten skymd av ett stort träd....man
hamnar bakom trädet och syns inte...alternativet är att kliva fram ett
steg men då hamnar man på vägen. Finns det någon lösning??

Hej

62733

63018

63056

2020-01-22

2020-01-23

2020-01-23

Betonggrisen mellan Såningsgränd och Slåttergränd. Efter VA-arbeten
har grisen blivit kvar vid vägkanten. Kan ni flytta ut den till vägmitt så vi
slipper onödig trafik på infartsvägen.
Vägen är skyltad motorfordonstrafik förbjuden, men det bryr sig inte
alla om.

Tack för er synpunkt.
Det är dålig efterlevnad av väjningsplikt vid detta övergångstället tyvärr, och i nuläget har vi ingen bra lösning där. Vi kommer
se över hela vägsträckan vad gäller korsningspunkter, vilka som behövs och kanske något som kan tas bort. Trädet har
klassats med ett biotop skydd, vilket innebär att det behövs tillstånd från Länsstyrelsen för att göra ev. åtgärder på
växtligheten.
Weronica Hedberg, 2020-02-04
Jag kontaktar vår utförandeavdelning och ber dom flytta suggan.
Mvh Björn Wiberg, 2020-01-21

Min dotter och hennes klasskamrater från Norrgårdskolan går till det
gula huset ( kulturhuset ) för att ha musik. Eleverna och vi föräldrar har
reagerat på att det inte finns någon säker övergång. Det kan ju inte vara
meningen att de ska behöva gå bort till korsningen Norrvägen /
Bättringsvägen där de idag finns ett övergångsställe.
Tacksam för snar återkoppling.

Hej
Tack för er synpunkt.
I dagläget finns inga planer på att bygga någon övergång på Bättringsvägen, då verksamheten i Kulturslottet är oviss, hur
länge den byggnaden ska finnas tillgänglig för skolverksamhet.

Då det gäller det nya farthindret på Bäcksedavägen vid Gillesgården så
är det väl inte meningen att bilister skall köra på fel sida. Vid detta
hinder finns bl.a. fyra trafikdelare. Samt två utbyggnader i körbanan.
Oavsett om man kommer från Vetlanda eller Bäckseda så finns det ett
antal bilister som passerar de två första trafikdelarna på vänster sida för
att sedan köra mellan trafikdelare två och tre och tillbaka på högra
körbanan.
Detta syns tydligt eftersom all grussträng är borta mellan trafikdelare två
och tre. Det är tydliga spår efter bilar som kör mellan dessa trafikdelare.

Hej
Tack för er upplysning.
Kommunen har på denna vägsträckan byggt farthinder i form av chikaner, för att dämpa hastigheten. Att förare väljer att
bryta mot trafikreglerna och äventyra trafiksäkerheten både för andra och för sig själva är beklagligt och skrämmande. Tyvärr
kan inte kommunen gör något åt det eller ta ansvar för dessa hanslingar, utan det blir polisena uppgift att övervaka.

Weronica Hedberg, 2020-02-07

2020-02-03
Weronica Hedberg
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2020-01-24

Ser väldigt skräpigt ut på trottoaren utanför Bar&Ät ; där borde finnas
möjlighet att lägga fimparna och överblivna engångssnusförpackningar i
ett uppsamlingskärl .

Hej!
Tack för din synpunkt. Tyvärr är trottoaren utanför Bar & Ät inte något som kommun städar eller har ansvar för.
Du får istället vända dig till fastighetsägaren för Bar & Ät, och lämna förslag på uppsamlingskärl där.
Mvh Steff Sten, kontaktcenter, 2020-02-05

63370

63467

2020-01-26

2020-01-27

Bor mitt i mot infarten till Hydro Arena. Som det är i dagsläget så ser väg
grenen bedrövligt, ut stora hål.
Hålen dom bildas när bakom liggande bilar kör om på insidan av vägen
när dom har en framförande bil som ska svänga in till Arenan.

Hej!
Vi håller på att projektera en ny gång- och cykelväg vid denna sträckan på det som idag är vägren och grus. Planen är att vi
under året ska bygga denna. Jag skickar även vidare synpunkten till driften så får dom ser över håligheterna.

Ni har varit och lagt på grus några gånger men det ligger ju inte kvar där
så länge.
Det bästa vore om ni stängde av infarten helt och hållet till Arenan.
Det har ju byggts en rondell lite längre bort, där det oxå finns en fin
infart till Arenan.

Mvh Björn Wiberg, 2020-01-27

Vi i detta område har inte sett om ni gör något åt vårt vattnen fyllda
dike. Det blir jätte djupt. Barn kan drunkna om det skulle vara illa.

Hej!
Tack för infon, ska skicka ut personal och kika på detta snarast.
Annika Henriksson, 2020-01-27

63692

2020-01-27

Det står 2 st kvarglömda lastväxlarflak på kommunens mark,korsningen
Almvägen-Björköbyvägen i Björköby.

Hej
Tack för upplysningen. Idagsläget vet vi inte vems dessa är, men vi kommer starta ett utredningsärende på det.
Weronica Hedberg, 2020-01-28
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63796

2020-01-28

Cykelbana Vetlanda Åseda.
Jag har cyklat mellan Åseda och Sävsjöström och en bit mot Målerås på
el-cykel.
Den järnvägsbanken är gjord för cykelväg och timmerväg för
skogstransporter olika sträckor och var bra största delarna av den.
Kronobergs län har karta och annonserar om den som turistväg och
ligger före med det för att dra turister.

Tack för din synpunkt.
Vi tänker oss kunna använda banvallen som en cykelväg i framtiden, om vi får till ett avtal med Trafikverket som äger
banvallen. Trafikverket har i dialog med oss gjort undersökningar på flera punkter utmed banvallen för att analysera vad för
föroreningar som kan finnas här. Detta är ingen heltäckande undersökning utan bara gjord på ett antal slumpmässigt utvalda
punkter. Föroreningar som man konstaterat består bl a av just av ämnen knutet till kreosot som du nämner och som sliprarna
är behandlade med, men här finns även andra föroreningar som exempelvis Diuron, som var den verksamma beståndsdelen i
växbekämpningsmedlet Carmex 80, som användes tidigare längs järnvägen. Det mesta av föroreningarna som kommer från
slipersena kommer säkert att försvinna när de tas bort, men säkert inte allt.
Att ta över ägandet av banvallen med kända föroreningar medför att vi tar på oss ansvaret för dessa och därmed framtida
saneringsåtgärder som kan komma att krävas från myndigheter. Därför är vi inte intresserade av att ta över ägandet av
banvallen. Istället försöker vi få till en överenskommelse om en nyttjanderätt eller arrende för att kunna använda banvallen
som cykelväg för allmänheten, men innan dess måste Trafikverket ta bort både räl och slipers så att vi kan anlägga cykelvägen
och den tidplanen har vi inte ännu kommit till i diskussionen.

Angående det där med Kreositgiftet i syllarna. Det är ju tvunget att ta
dän syllarna med maskin och en lastmaskin . åker inte giftet med då
också?
Eller hur gjorde dom i Kronobergs län det kan ju inte bli så mycket kvar
om de mäter sedan det är ju så noga nu för tiden.
Men jag kan upplysa om att det var flera naturvårdsområden som
järnvägsspåret gick igenom för turister.

Pär-Olof Högstedt, 2020-01-28

Hoppas att det kommer igång i Jönköpings län med inom det snaraste.

64026

64785

2020-01-28 19:06:52

2020-01-31

Vid återvinningscentralen vid gymnasiet är det mörkt då inga lampor
finns där. Otrevligt att gå där när man ska slänga skräp. Bör göras något
åt det omgående.

Vi kommer att titta till platsen. Är det bristfällig belysning och om det med relativt enkla medel går att förbättra så brukar vi
göra detta vid våra återvinningsgårdar.

Tycker det är alldeles för smutsigt och skitigt på gatorna. Nedskräpning
och nedsmutsning av stan. Vad får man för intryck när man till stan. Vart
ska man parkera? En halvtimme på torget är ingenting, är ju inte
konstigt att det är så få besökare i stan när det finns så få
parkeringsmöjligheter. Vart ska man parkera och handla?

Tanken är att parkering på torget och längs gatorna i centrum ska vara till för korta stopp då man kanske bara har ett ärende
till en butik. Ska man besöka centrum och stanna lite längre är tanken att man väljer en parkering som ligger i centrums
ytterkant, tex Delfinparkeringen 2tim, Gladan 24 tim, Gallerians takparkering 4 tim mfl.

Björn Wiberg, 2020-01-29

Mvh Björn Wiberg 2020-02-04
Hej! Va det gäller nedskräpningen så städar vi minst en gång per vecka och vi har också uppmärksammat att det blivit mer och
mer nedskräpning, detta är ett bekymmer vi brottas med. Vad det gäller parkeringar i centrum så är detta under utredning.
Mvh Annika Henriksson 2020-01-31
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2020-02-01

Det var två år sen jag skickade in en synpunkt gällande det som pågår
varenda kväll/helg fortfarande på biografens parkering. Skulle snart
kunna skriva en uppsats om oss boende och hur vi anpassat oss. HUR
HAR DETTA KUNNAT HAMNA MELLAN STOLARNA SÅ MÅNGA ÅR? En
person har sovit med öronproppar i över 3 år nu och fått problem med
hörselgången pga långvarig användning, barn som är stressade i
skolan/sover dåligt/somnar sent på helgerna/småbarnsföräldrar osv.
Men det där har ni ju fått så många synpunkter om, går ju och bläddra
flera år tillbaka i tiden nu.
Inatt slutade dom SPELA ungefär kl. 03.00. Det är ju inte för intet dom
har baslådor i sina bilar, måste ju utnyttja dessa dyra teknikprylar har
man ju förstått.
I två år nu har jag låtit bli att skriva. Hoppas att fler klagar och hör av sig
till polisen. Snart måndag igen, upp och jobba.
Jag antar att det är exakt så här ni hoppades att det skulle bli, att folk
inte orkar höra av sig och bara ska anpassa sig till småglin och vad dom
har lust att göra på kvällar och nätter. Och ni har vunnit. Ett meningslöst
och kraftlöst försök att påpeka IGEN gör att jag skriver detta idag men
totalt meningslöst. Nästa gång man ligger vaken och undrar när dom ska
sluta spela, tuta och gasa.... Klockan går och man ber till alla högre
makter som finns att någon annan orkar ringa polisen för själv har man
gett upp för längesen. Drivet att förändra, försöka påverka och göra sin
röst hörd har tystnat och jag gissar på att det är vad ni hoppades på.

Kommunens säkerhetssamordnare kommer att under första halvåret att påbörja ett samordningsarbete med en så kallad
orsaksanalys. En orsaksanalys är en viktig del i samverkansarbetet inom ramen för det lokala brottsförebyggande arbetet.

Varenda måndag städar Kjells fastighetsservice fortfarande glassplitter,
snabbmatsskräp, burkar osv. Och på dagtid står vanliga människor och
betalar så snällt i parkeringsautomaten för det står på skylten att det är
avgift på parkeringen dygnet runt.
Det blir ett lamt försök att återigen göra nån, vem som helst
uppmärksam på detta. Är helt slut idag efter att ha legat vaken nästan
ända till morgonkvisten.
/Förtvivlad småbarnsmamma

Berörda aktörer såsom fastighetsägare, bostadsföreningar, polis, väktare och berörda från kommunens verksamheter ska
tillsammans genomföra en orsaksanalys för att sedan kunna ta fram en gemensam handlingsplan. Handlingsplanen kan sedan
uppdateras allteftersom läget förändrats på platsen och kan innehålla såväl sociala som situationella insatser från de olika
aktörerna. Syftet med att göra en orsaksanalys är att förstå varför problemet uppstår. Det innebär att gruppen ska identifiera
de bakomliggande orsakerna för att därefter kunna rikta rätt åtgärder mot orsakerna och på så sätt få effekt. Du är varmt
välkommen att komma med i gruppen och bidra med dina synpunkter för att kunna förbättra din upplevda bostadssituation.
Kontakta gärna kommunens säkerhetssamordnare så ordnar hon detta.
Vänliga hälsningar
Maria Gromer , Utvecklingsstrateg, 2020-02-06
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65605

2020-02-04

Har en undran om hur en Biståndshandläggare får hantera den som är i
behov av hjälp. Har ett fall där biståndshandläggaren kör över all
vårdpersonal och anhöriga bestämmer att vederbörande ska åka hem
till sitt boende utan att gjort någon undersökning hur det är i huset,
ingen värme 15 grader där skall personal och den sjuke vistas i 12
timmar för att se om det fungerar sanering pågår av att det har varit
råttor och möss. Ingen mar till personalen den sjuke har sondmatning.
Efter tre timmar lyckas personal på korttidsboendet ordna så att taxi
kommer och hämtar denna kostnad får han själv stå för 883 kronor
gånger två. kulle kunna berätta mycket mera men får räcka ni kan ju
kontakta handläggare och fråga vem som ordna denna ?utflykt?.

Hej,

Vetlanda bad och gym. Det behövs många fler träningstider. Man har
bara tillgång till en tid i veckan på kvällen i rehabbassängen vilket
medför att många inte har en chans. Till alla pass är det långa köer, och
man har mycket små möjligheter att komma med på ett pass.

Hej och tack för din synpunkt,

65637

2020-02-04

Vi har tagit emot din synpunkt och kommer titta vidare på denna händelse.
Helena Petersson, 2020-02-10

Vi kommer, under våren, att utöka med minst ett till vattenpass i veckan i Vetlanda. I Myresjö kommer vi inte att utöka
vattenpassen i dagsläget. Två av våra pass, kvällstid, kräver bokning de övriga 3 är drop in pass.
Vänliga hälsningar,
Mia Hillström, 2020-02-12

66877

2020-02-10

Vem o varför har sidan ?sök personal? tagits bort ? Det kan väl inte vara
så att kommunens personal inte vill bli kontaktade, som det var tidigare
var det väldigt smidigt att hitta den man sökte och ville komma i kontakt
med, men vill man sitta o gömma sig för dom man arbetar för
(skattebetalarna) så är det ju förståligt att man gjort så här.

Kommunen öppnade ett kontaktcenter den 7 januari. Kontaktcenter är vägen in till kommunens verksamheter och har som
uppdrag att svara på de flesta frågorna utan att behöva koppla dem vidare.
De frågor som inte kan hanteras i kontaktcenter hänvisas givetvis vidare till handläggare.
Detta innebär inte att vi gömmer oss för skattebetalarna. Vi vill istället renodla så att rätt person får handlägga rätt saker och i
förlängningen ge medborgarna bättre och snabbare service.
Vi vet exempelvis att 50 % av de som ringt till oss tidigare inte får svar i första kontakten. En stor anledning till detta är att man
ringer direkt till handläggare och att handläggaren exvis inte är på plats eller att den man tror ska hantera frågan faktiskt inte
är den som gör det.
Hälsn. Annelie Jönsson, kommunikationschef, 2020-02-27

67390

2020-02-13

Jag är ordf i en pensionärsförening och har blivit kontaktad av en
medlem som säger att det inte finns någon öppen offentlig toalett i
centralorten. Stämmer detta?
I så fall varför?
När kommer det att finnas någon som är öppen?

I Vetlanda centralort finns det offentliga toaletter i Resecentrum samt i biblioteket under dess öppettider. Det finns även en
offentlig toalett på Lasarettsgatan som för tillfället är avstängd.
Björn Wiberg, 2020-02-17
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67511

2020-02-13

Dåligt underhåll på duscharna i Myresjö simhall, besöker simhallen
minst 1 gång per vecka under vinterhalvåret, duscharna startas när man
för handen förbi ett "optiskt öga", problemet är att de startar inte, gör
de det kanske vattnat kommer under 1-2sek för sen stanna så får man
göra om startproceduren om & om igen.
Jag & fler med mig har påtalat det för personalen men inget har hänt,
första gången jag sa det personalen var i oktober -19.
Kontentan blir att folk inte bryr sig om att duscha innan de går i
bassängen

Hej och tack för din synpunkt,
Vi är medvetna om detta problem och har gjort ett flertal åtgärder för att laga problemet men utan att lyckas. Vi har anmält
problemet till Heno, tillverkaren, och väntar nu på att de ska komma och byta ut panelerna.
Vänliga hälsningar,
Mia Hillström
Badhuschef, 2020-02-14

67803

2020-02-15

Hej, Jag vill inte att ni ska sätta upp lampor på cykelvägen mot
kyrkviken/Ågårdsvägen. Det är konstigt att dom på hela gatan sitter på
höger sidan men just på cykelvägen byter dom sida?

Tanken är att allmänna gator och GC-vägar i våra tätorter ska vara upplysta och vi kompletterar kontinuerligt med belysning
där det saknas. Av olika anledningar får vi byta sida när vi går fram med belysning, det kan vara träd som står i vägen eller att
det ligger befintliga ledningar i marken som vi vill undvika.
Björn Wiberg, 2020-02-25

67804

2020-02-15

Hej, jag och min katt vill inte ha gatlampor runt vårat hus. Det vore snällt
om ni kunde flytta på dom eller ta bort dom:) Gäller gatlampor
Ågårdsvägen

Tanken är att allmänna gator och GC-vägar i våra tätorter ska vara upplysta. Upplever man det störande med att det lyser in i
huset kan vi om möjligt justera eller rikta armaturerna något för att minska bländning. Kontakta isåfall Njudung Energi.
Björn Wiberg, 2020-02-25

