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Tekniska nämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl. 14.00 till 15.45 

Beslutande Bruno Pilåsen (VF), Donald Påhlsson (SD), Jan-Erik Wahlström (C), Joakim 
Strandberg (M), Percy Karlsson (S), Magnus Fagerholm (S) kl. 14.30-15.45 

Tjänstgörande ersättare Lars-Gunnar Jonsson (KD) kl. 14.00-14.30 

Övriga deltagare Gunnar Elmeke, Joakim Öhman, Jessica Karlsson 

Utses att justera Jan-Erik Wahlström 

Justeringens plats  Tekniska kontoret  

Sekreterare 

 

Paragrafer 27-36 

Ordförande 

Jessica Karlsson 

 

Justeringsperson 

Bruno Pilåsen 

 

Underskrifter 

 Jan-Erik Wahlström  

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Datum när protokollet publiceras:  

Datum när anslaget tas bort:  

Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret 
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§ 27   

Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. 
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§ 28 Ärendenr TK 2023/103 

Prognos 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke redogör för prognosen per februari 2023.  

Tekniska kontoret lämnar en sammanlagd prognos för driften på - 2 300 tkr i underskott mot 
budget.  

Fastighetsavdelningen - 2 340 tkr  

Avvikelse mot budget beror på följande.   

Budget för elkostnader i fastigheter bedöms överskridas med -8 700 tkr. Om kommunen får ta 
del av elstödet är fortfarande inte helt beslutat. Det går att söka för perioden oktober 2021 till 
september 2022 från den 30 maj i år och vi tror att sannolikheten är relativt hög att vi får det. 
Därför räknar vi med det som ett bidrag i denna prognos och får i så fall en intäkt på ca 8 000 
tkr. Det kan även tillkomma ytterligare stöd för kommande perioder som intäkter 2023, men 
detta har i nuläget inte räknats in i prognosen.  

Övriga noteringar från avdelningen är att drivmedelskostnaderna bedöms överskrida budget 
med -160 tkr, inköp av mindre maskiner och utrustning bedöms överskrida budget med -200 
tkr och budget för reservdelar bedöms överskrida budget med -210 tkr. Även IT-kostnader för 
molntjänster bedöms överskridas med -50 tkr.  

På grund av ett stort antal inkomna bostadsanpassningsärenden, varav en del ganska 
kostsamma, bedöms budget överskridas med -1 000 tkr. 

Gatu-och parkavdelningen - 280 tkr  

Största avvikelsen mot budget är i nuläget verksamheten enskilda vägar där den årliga 
utbetalningen av driftbidrag till vägsamfälligheter precis är gjord. Uppräkningen för detta var 
13,28 procent vilken innebär en ökad kostnad på drygt 500 tkr. Sedan kan det tillkomma 
ytterligare utbetalningar för särskilda upprustningsåtgärder vilket är svårbedömt i nuläget.   

Mark- och exploateringsavdelningen + 170 tkr  

Avvikelsen här beror på förändringar i två objekt när det gäller hyresintäkter. Det är minskade 
hyresintäkter med -70 tkr för elevbostäderna på Österliden på grund av uppsagt avtal. Medan 
Stadshuset har ökade hyresintäkter med 240 tkr från Njudung Energi för ett rum med deras 
huvudnod för bredband. 
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Planavdelningen + 150 tkr  

För Planavdelningen bedöms i denna prognos inte några stora avvikelser. Något lägre 
kostnader och högre intäkter ger det bedömda överskottet på 150 tkr.   

Projekteringsavdelningen och tekniska ledningen lämnar nollprognoser  

Noteringar från Projekteringsavdelningen är att vi räknar med att få elstöd för vägbelysningen 
som täcker de ökade elkostnaderna, så att årets budget inte överskrids. Även här finns det en 
osäkerhet på grund av att inte förutsättningarna inte är helt klara angående detta. 

Investeringar 

Tekniska kontoret lämnar en investeringsprognos med ett beräknat utfall på 177 mnkr. Beslut 
om ombudget är ännu ej beslutad, därför kan vi inte summera avvikelsen.  

Noteringar från investeringsprognosen är att fastighetsinvesteringar, trafikmiljöåtgärder, 
beläggningsunderhåll och bilar/maskiner beräknas få ett utfall som motsvarar inläst budget 
och ombudget. Prognosen för exploateringsområden är ett utfall på 8 mnkr, vilket är lägre än 
budgeterat. 
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§ 29   

Budget 2024 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. Ärendet återkommer på tekniska nämndens 
sammanträde i april.  

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke, och fastighetschef Joakim Öhman redogör för det underlag som 
redovisades i budgetberedningen.  
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§ 30   

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om 

- Organisationsöversynen på förvaltningen pågår 

- Inkommen dom från Mark- och miljödomstolen gällande detaljplan för del av Huskvarn 1:37 
och del av Huskvarn 1:43, Vetlanda kommun 

- Beslut från JO gällande detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43, 
Vetlanda kommun 

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om  

- Biblioteket, projektering pågår 
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§ 31   

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande delegationsbeslut noteras till protokollet 

- Bostadsanpassningsbidrag 

- Trafikärenden 
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§ 32   

Meddelande kommundelsråd 

Beslut 
Följande meddelande från kommundelsråd noteras till protokollet 

-  Protokoll från Korsberga kommundelsråd 2022-09-14 och 2022-10-24 
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§ 33   

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelande noteras till protokollet 

- Beslut KF 2022/365 ”Val av ledamot och 2:e vice ordförande i tekniska nämnden” 

- Motion från Centerpartiet om att ”Inrätta en ny förvaltning, ett samhällsbyggnadskontor. 
Gör de två nämnderna miljö- och bygg och tekniska till en” samt beslut KSAU 2023/14 

- Beslut KF 2023/19 ”Justering av investeringsbudgeten 2023” 

- Granskningsbrev, Detaljplan för del av Nykyrka 1 50 med flera Nye, Vetlanda kommun 

- Minnesanteckningar från ledningsgruppen 2023-02-20, 2023-02-27, 2023-03-06 
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§ 34   

Synpunkt Vetlanda 

Beslut 
Följande synpunkter noteras till protokollet 

- Snöröjning 

- Gallring av skog 

Ärendebeskrivning 
Ordförande Bruno Pilåsen (VF) tar upp synpunkter som inkommit via Synpunkt Vetlanda. 
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§ 35   

Återkoppling på övriga frågor 

Outnyttjade odlingslotter 
På dessa platser finns det outnyttjade odlingslotter  

Kvarndammen 26 lotter (2 lediga), 400 kr/år 
Stensåkra 25 lotter (8 lediga), 500 kr/år 
Mela 23 lotter (5 lediga), 500 kr/år 
För tre år sedan antogs nya riktlinjer, ej plast, ej över 1 meter. Förvaltningen gör inga jobb på 
odlingslotterna. 

Fortfarande skräpigt vid Kvarndammen och Stensåkras odlingslotter, vid Mela är det bättre 
iordningsställt. 
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§ 36   

Övriga frågor 

Utlokalisera tekniska nämndens sammanträde 
Donald Påhlsson (SD) önskar att tekniska nämnden sammanträder någon gång på 
fastighetsavdelningen och även på gata/park avdelningen.  
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