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§ 60 

Prognos 
 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke redovisar det pågående arbetet med prognosen. Som det ser ut i 
dagsläget kommer förvaltningen göra ett positivt resultat. 
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§ 61 

Pågående projekt 
 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Joakim Öhman informerar om 

- Hövdingen- ombyggnadsetappen är slutbesiktad 

- Björköby förskola kök och matsal- är slutbesiktad 
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§ 62 

Information om bilburen ungdom, störande ljud 
 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. Projekteringschef Björn Wiberg får i uppdrag att ta 
tillbaka ärendet till räddningstjänsten. 

 
Ärendebeskrivning 
Projekteringschef Björn Wiberg informerar om bilburen ungdom och störande ljud på 
parkeringen vid Njudungsgymnasiet och Folkets park. Räddningstjänsten som har den 
samordnande rollen i detta ärende arbetar med att ta fram en riktlinje hur tillvägagångsättet 
ska vara när dessa situationer uppstår. 

Tekniska nämndens arbetsutskott diskuterar hur man hittar en långsiktig- och helhetslösning 
både för ungdomarna och de närboende. Det diskuteras även vart det politiska beslutet ska 
tas. 

 

 
Beslutet skickas till 
Projekteringschef 
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§ 63 Ärendenr TK 2020/238 

Budget 2021 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott lämnar det redovisade materialet till tekniska nämnden för 
beslut. 

 
Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke, fastighetschef Joakim Öhman och projekteringschef Björn 
Wiberg redovisar det pågående arbetet med budgeten inför 2021. 

Driftbudgeten - alla avdelningar får arbeta med samma budgetramar som de har haft i år. 

Fastighetschef Joakim Öhman redovisar fastighetsavdelningens budgetarbete. 
Fastighetsavdelningen har den största utmaningen, bland annat beror det på de lokalytor som 
har tillkommit som de inte har fått budgetmedel för. 

Investeringar- Fastighetschef Joakim Öhman redovisar fastighetsavdelningens 
investeringsprojekt på mindre investeringar 2021-2022. 

Projekteringschef Björn Wiberg redovisar investeringar på gata/park 2021. Några större 
investeringar är ombyggnad av Vasagatan vid Tomasgården, vändmöjlighet för buss vid 
korsningen Bäcksedavägen/Paradisvägen. Åtgärder på utemiljöerna vid skateparken och 
fågeldammen vid Forngården. 

Tekniska nämndens mål föreslås vara oförändrade nästa år. Frågan om målnivåer återkommer 
vid bokslutet. 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner den redovisade budgeten för 2021. 
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§ 64 

Tomtförsäljning 
 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten med adressen Humlevägen 22 
i Vetlanda med en yta av ca 1 112 kvadratmeter till OBOS Mark AB XXXXXX-XXXX, 
Stationsvägen 6, 570 13 Myresjö för ett pris av 389 200 kronor. 

 

 
Beslutet skickas till 
OBOS Mark AB 

Mark- och exploateringshandläggare 

GIS-ingenjör 
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§ 65 

Övriga frågor 
 

Information om arrendetomt 
Ordförande Pia Lindell (C) informerar om sitt svar till arrendatorn. 

 
Viktigt att ta tillvara på medarbetarnas förslag och idéer 
Teknisk chef Gunnar Elmeke svarar att förvaltningen ännu inte har arbetat med 
medarbetarnas förslag och idéer. Frågan om att uppmärksamma goda arbetsprestationer 
diskuteras i kommunledningsgruppen och kommer att gälla hela kommunens organisation. 

Ordförande Pia Lindell (C) ger förvaltningen uppdraget att se över hur det kan tillgodoses. 

 
Kommunens lokaler 
Vilka fastigheter förutom skolans- och vård och omsorgs lokaler står tomma, ska säljas, ger 
underskott? 

Denna information kommer finnas med i bokslutet. Fastigheterna kommer redovisas vid ett 
senare nämndsammanträde. 

 
Kommundelsråden bör få lämna sina synpunkter på Barn och ungas 
utemiljöer 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar att kommundelsråden kommer att få lämna sina 
synpunkter. 

 
Utvärdering av gång- och cykelväg vid Nygatan/Kyrkogatan 
Projekteringschef Björn Wiberg informerar om att utvärderingen ska göras inom kort. 

 
Tekniska nämnden sammanträde i november 
Tekniska nämndens sammanträde i november kommer ske digitalt på grund av gällande 
restriktioner kring pandemin. 

 
Årsinformation i Ädelfors 
Årsinformationen i Ädelfors är inställd på grund av den rådande pandemin. 
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