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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 1   

Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. 

 

3



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 2   

Återkoppling på övriga frågor 

Utvärdering av cykelöverfarter 
Ärendet återkommer under våren.  

Parkeringsfråga/parkeringshus 
Förvaltningen arbetar med frågan, utredningen ska sedan lämnas över till kommunstyrelsen. 

Centrumplanen 
Förvaltningen arbetar vidare med centrumutvecklingen. 

Satsningar i centrummiljöer utanför centralorten 
Satsningarna i centrum utanför centralorten ska samordnas med programmet för barn och 
ungas utemiljöer. 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 3   

Pågående projekt 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om  

- Korsberga skola- projektering/upphandling under våren  

- Ekenässjöns skola- börjat utreda behov och omfattning, det saknas grupprum, kapprum m.m. 

- Tomasgården- förbesiktning är gjord, slutbesiktning 25/2 i samband med inflyttning lämnas 
Östanskogs förskola (säljs) och Tallbackens förskola (rivs).  
Fastighetschef Joakim Öhman redogör för hur processen ser ut kring de felaktiga 
konsulthandlingarna: 
Tidigare försening på Tomasgården innebär merkostnader på ca 150 tkr för längre etablering. 
Förseningen beror delvis på felaktiga konsulthandlingar och skadeståndsanspråk är 
överlämnat till konsulten som tagit detta vidare till sitt försäkringsbolag. Oavsett utfall på 
skadeståndsersättning ryms merkostnaderna inom projektets budget för oförutsedda utgifter. 
 
- Hövdingen- tillbyggnad av omklädningsrum är färdig. Tas i bruk v 9 

- Ärende från barn- och utbildning - de vill utöka idrottshallar, Skolverket har beslutat att 
bedriva fler idrottstimmar för eleverna och det leder till platsbrist 

- Holsby skola- påbörjat projektering för renovering av storkök 

- Njudungsymnsiet- saknas lokalyta förvaltningen tar med sig ärendet till budgetberedningen 

- Badhuset i Vetlanda och simhallen i Myresjö- ser över anläggningarna med kultur och fritid 
tar med sig ärendet till budgetberedningen 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 4   

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande delegationsbeslut noteras till protokollet 

- Bostadsanpassningsbidrag 

- Trafikärenden 

- Mark- och exploatering 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 5   

Meddelande kommundelsråd 

Beslut 
Följande meddelande från kommundelsråd noteras till protokollet 

- Protokoll, Korsberga kommundelsråd 2020-02-26, 2020-09-30 

- Protokoll, Vetlanda-Bäckseda kommundelsråd 2020-10-19 

- Protokoll Lannaskede- Myresjö kommundelsråd 2020-09-17 

- Svar från förvaltningen till Lannaskede- Myresjö kommundelsråd 

- Protokoll, Lannaskede- Myresjö kommundelsråd 2020-12-03 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 6 Ärendenr Diarieenhet Dnr 

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelande noteras till protokollet 

- Beslut från kommunfullmäktige, Ann Bengtsson (S) ersätter Thomas Karlberg (S) som 
ersättare i tekniska nämnden 

- Bestämmelser för ersättares tjänstgöring i kommunens nämnder och styrelse 

- Minnesanteckningar ledningsgruppen 2021-01-04, 2021-01-11, 2021-01-18, 2021-01-25, 
2021-02-01, 2021-02-08 

- Uppföljning av uthyrda fordon och maskiner 2020 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 7 Ärendenr TK 2021/36 

Bokslut 2020 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av förvaltningens bokslut för 2020.  

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke redogör för bokslutet 2020. 

Drift 

Nämndens nettobudget för 2020 uppgick till 141,1 mnkr. Det redovisade resultatet blev 131,8 
mnkr vilket gav ett överskott på 9,3 mnkr. 

Överskottet beror på det milda vädret och den stora omsättningen i 
anläggningsverksamheten, även vakanser i flera verksamheter har bidragit till överskottet. 

Investering 

Nämndens nettobudget för året var 277,6 mnkr. Det redovisade resultatet blev 196,5 mnkr 
vilket gav ett överskott på 81,1 mnkr. Överskottet beror på senareläggning av projekt. 

Beslutsunderlag 
Bokslut 2020 inkl. sifferbilagor. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner förvaltningens bokslut för 2020 och överlämnar det till 
kommunstyrelsen. 
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 8 Ärendenr TK 2020/187 

Barn och ungas utemiljöer 

Beslut 
Tekniska nämnden antar Program för barn och ungas utemiljöer, samt tillstyrker förslaget om 
handlingsplan för det operativa arbetet med dessa utemiljöer. 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
på driftsbidrag till föreningar som kan åta sig att driva en lekplats utanför tätorterna. 

Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen identifierade för några år sedan 
gemensamt ett behov av att se över hur utemiljöer för barn och unga ska hanteras. Behovet 
uppstod som en följd av förändrade lekvanor i kombination med begränsade driftsresurser till 
skötsel. Tekniska kontoret har ansvar för det operativa arbetet med investering och drift 
medan kultur- och fritidsnämnden har det strategiska ansvaret. 

Programmet har tagits fram genom möten som har hållits med föräldrar, kommunala 
tjänstemän som hanterar ungdomsfrågor och gymnasieelever. Synpunkter har hämtats in från 
barn- och utbildningsförvaltningen (förskolan). Barnkonventionen har varit en utgångspunkt 
liksom olika rapporter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Program för barn och ungas utemiljöer 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tekniska nämnden antar Program för barn och ungas utemiljöer, samt tillstyrker förslaget om 
handlingsplan för det operativa arbetet med dessa utemiljöer. 

Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag 
på driftsbidrag till föreningar som kan åta sig att driva en lekplats utanför tätorterna. 

Beslutet skickas till 
Landskapsarkitekt 

Projekteringschef
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 9 Ärendenr TK 2021/38 

Begäran om etablering av Resurscentrum och särskild 
undervisningsgrupp vid Tomaslundsskolan 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen tillför 15 mnkr till rubricerat projekt och att 
detta blir en del av tidigare beslutat investeringsprojekt avseende om- och tillbyggnad av 
Tomaslundsskolan. 

Ärendebeskrivning 
I arbetet med att hitta lämplig användning för A-huset och Estethuset konstateras att 
Resurscentrum/särskild undervisningsgrupp är i behov av andra lokaler än tidigare nämnda. 
En inventering av befintligt fastighetsbestånd visar att det inte finns några lämpliga lokaler i 
övriga kommunala fastigheter. 

Som ett alternativ till att hyra lokaler externt finns möjlighet att integrera lokalbehovet för 
Resurscentrum och särskild undervisningsgrupp tillsammans med planerad om- och 
tillbyggnad på Tomaslundsskolan. Detta skulle ge stora fördelar både ekonomiskt och 
verksamhetsmässigt. 

Beslutsunderlag 
- Tjänsteskrivelse ”Begäran om investeringsmedel för etablering av Centrala elevhälsan 

och särskild undervisningsgrupp vid Tomaslundsskolan” av Joakim Öhman och Henrik 
Bjarnbäck, 2020-11-18, rev. 2020-11-19. 

- Tjänsteskrivelse ”Begäran om etablering av Resurscentrum och särskild 
undervisningsgrupp vid Tomaslundsskolan” av Henrik Bjarnbäck och Ann Ljungström, 
2021-01-19. 

- Beslut i Barn- och utbildningsnämnden 2021-02-09 §8 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tekniska nämnden föreslår kommunstyrelsen att inom befintlig investeringsplan omfördela 15 
mnkr till rubricerat projekt och att detta blir en del av tidigare beslutat investeringsprojekt 
avseende om- och tillbyggnad av Tomaslundsskolan. 

Beslutet skickas till 
Fastighetschef 

Kommunstyrelsen
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 10 Ärendenr TK 2021/35 

Medfinansiering inom nämndens verksamhetsområde 

Beslut 
Nämnden välkomnar medfinansiering av åtgärder inom nämndens verksamhetsområde. 
Genomförandet förutsätter att åtgärderna är i linje med vårt uppdrag och att nämndens del 
av finansieringen inryms i beslutade budgetmedel.    

Ärendebeskrivning 
Det förekommer att initiativ och bidragsansökningar tas av kommunala verksamheter, 
föreningar eller privatpersoner om åtgärder som berör tekniska nämndens 
verksamhetsområde. I samband med det ställs också frågan om tekniska nämndens finansiella 
medverkan både för investering och drift. Exempel på initiativ och genomförande på senare 
tid är lekplats i Skede, frisbeegolf vid Norrgårdsskolan och åtgärder på skolgården vid 
Landsbro skola.  

I nämnda exempel har förvaltningen gjort bedömningen att initiativen ligger i linje med vårt 
uppdrag och att vår del av finansieringen klaras med tilldelade budgetmedel. I synsättet ingår 
också att den externa medfinansieringen kan påverka våra prioriteringar av åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Medfinansiering inom nämndens verksamhetsområde 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Nämnden välkomnar medfinansiering av åtgärder inom nämndens verksamhetsområde. 
Genomförandet förutsätter att åtgärderna är i linje med vårt uppdrag och att nämndens del 
av finansieringen inryms i beslutade budgetmedel.    

Beslutet skickas till 
Teknisk chef
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 11 Ärendenr TK 2021/34 

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

Beslut 
Tekniska nämndens tillstyrker detaljplaneförslaget för del av Nykyrka 1:150 med flera, Nye 
Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Det huvudsakliga syftet med planen är att tillmötesgå de önskemål om ändrad 
markanvändning som inkommit både från Vetlanda kommun men också enskilda intressen. 
Den gällande detaljplanen från 1978 förhindrar idag ett antal åtgärder som dess aviserade 
markanvändning inte tillåter. Med detta planförslag ämnar Tekniska kontoret att utreda om 
dessa åtgärder kan genomföras med en viss ändrad markanvändning i Nye.  

Mer specifikt ändras markanvändningen för kvartersmark för allmänt ändamål och handel till 
bostad samt möjlighet till ställplats för husbilar skapas. 

Planen täcker stora delar av västra Nye tätort och har avgränsats till de fastigheter där det är 
aktuellt att ändra markanvändningen. Planområdets totala areal är 2,2 hektar. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning samt karta 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tekniska nämndens tillstyrker detaljplaneförslaget för del av Nykyrka 1:150 med flera, Nye 
Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Planarkitekt
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 12 Ärendenr TK 2021/6 

Redovisning av Internkontroll 2019 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner redovisningen av internkontroll 2019. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för de åtgärder som behöver vidtas. 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll av Tekniska kontorets verksamhet. Kontrollen består av åtta kontrollområden 
som kontrolleras och granskas. 

Enligt gällande internkontrollreglemente skall nämnderna varje år anta en internkontrollplan 
där det noteras vilka granskningsområden som ska hanteras under året med utgångspunkt 
från väsentlighet och risk. Kontrollen har genomförts av två ekonomer. På grund av att den 
första handläggaren avslutade sin tjänst innan allt var färdigställt, sammanställdes och 
slutfördes denna kontroll av förvaltningsekonom för tekniska kontoret. För att få information 
och fakta har utgångspunkten varit att söka fram denna genom ekonomisystem, lönesystem 
m.fl. Organisationen har varit behjälplig genom att svara på uppkomna frågor.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Redovisning av intern kontroll 2019, 2020-12-30. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Redovisning av internkontroll 2019 godkänns. 

Förvaltningen får i uppdrag att ta fram en handlingsplan för de åtgärder som behöver vidtas. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom 

Kommunstyrelsen
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 13 Ärendenr TK 2021/7 

Internkontrollplan 2020 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner internkontrollplan för 2020 och 2021. 

Ärendebeskrivning 
Enligt gällande internkontrollreglemente skall nämnderna varje år anta en intern kontrollplan 
där det noteras vilka granskningsområden som ska hanteras under året med utgångspunkt 
från väsentlighet och risk. 

Förslag till ny internkontrollplan föreligger i bilaga. Ekonomikontoret ansvarar för kontrollen. 
Redovisning sker i början av 2021. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Internkontrollplan 2020-tekniska nämnden samt bilaga. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Internkontrollplan för 2020 godkänns. 

Yrkande 
Sofie Schiller (M) föreslår att interkontrollplan 2020 även ska gälla för 2021. 

Beslutet skickas till 
Förvaltningsekonom
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 14 Ärendenr TK 2021/30 

Bekämpning av invasiva arter på icke kommunal mark 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att kommunen inte bekämpar invasiva arter på annat än 
kommunal mark. Kommunen ser till att relevant information rörande invasiva arter finns på 
kommunens hemsida. 

Tekniska nämnden önskar en årlig uppföljning/utvärdering. 

Ärendebeskrivning 
Invasiva arter är ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Enligt lag är fastighetsägaren 
skyldig att bekämpa de invasiva arter som finns med på EU:s förteckning. I Vetlanda kommun 
finns det ett antal invasiva arter som kräver kontinuerlig bekämpning. Det är ett 
resurskrävande arbete att bekämpa dessa arter. I dagsläget ombesörjer vi bekämpning av 
jätteloka även på privat mark enligt en gammal överenskommelse mellan kommunen och 
Länsstyrelsen.  

Inom en snar framtid kommer fler arter adderas på listan över arter som måste bekämpas och 
arbetet behöver intensifieras. Kommunen behöver lägga resurserna på den kommunala 
marken gällande bekämpning av invasiva arter. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Bekämpning av invasiva arter på icke kommunal mark. 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tekniska nämnden beslutar att kommunen inte bekämpar invasiva arter på annat än 
kommunal mark. Kommunen ser till att relevant information rörande invasiva arter finns på 
kommunens hemsida.  

Beslutet skickas till 
Naturvårdshandläggare
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 15   

Återkallelse av samtliga uppdrag i arbetsutskottet 

Beslut 
Tekniska nämnden återkallar samtliga uppdrag i arbetsutskottet inklusive ersättare. 

Ärendebeskrivning 
Då den politiska majoriteten har ändrats från tidigare S, C och M till S, C, L och KD i 
kommunfullmäktige och där med även i tekniska nämnden. Är förslaget att nuvarande 
arbetsutskott väljs om för att återspegla den nya majoriteten. 

Yrkanden 
Pia Lindell (C) föreslår nämnden att besluta enligt följande: 

Att återkalla samtliga uppdrag i arbetsutskottet inklusive ersättare 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 

Kommunkansliet
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 16   

Val till tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att antalet ledamöter i arbetsutskottet ändras från fyra till tre 
ledamöter 

Tekniska nämnden beslutar att nämndens presidium utgör arbetsutskottets tre ledamöter, Pia 
Lindell (C) ordförande, Percy Karlsson förste vice ordförande, Bruno Pilåsen andra vice 
ordförande 

Ärendebeskrivning 
Då den politiska majoriteten har ändrats från tidigare S, C, M till S, C, L, KD i 
kommunfullmäktige, har nämnden beslutat att välja ett nytt arbetsutskott för att återspegla 
den nya majoriteten. 

Yrkanden 
Pia Lindell (C) föreslår nämnden att besluta enligt följande: 

Att tekniska nämnden beslutar att antalet ledamöter i arbetsutskottet ändras från fyra till tre 
ledamöter 

Att tekniska nämnden beslutar att nämndens presidium utgör arbetsutskottets tre ledamöter, 
Pia Lindell (C) ordförande, Percy Karlsson förste vice ordförande, Bruno Pilåsen andra vice 
ordförande 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 

Kommunkansliet
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 17   

Val av ersättare till tekniska nämndens arbetsutskott 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att utse Johny Palm (C), ersättare för S och C och Sofie Schiller 
(M), ersättare för VF i tekniska nämndens arbetsutskott perioden 2021–2022. 

Ärendebeskrivning 
Då den politiska majoriteten har ändrats från tidigare S, C och M till S, C, L och KD i 
kommunfullmäktige, har nämnden beslutat att välja ett nytt arbetsutskott för att återspegla 
den nya majoriteten. Vilket även inkluderar val av ersättare. 

Yrkanden 
Pia Lindell (C) föreslår att Johny Palm (C) väljs till ersättare för S och C i tekniska nämndens 
arbetsutskott 2021–2022. 

Bruno Pilåsen (VF) föreslår att Sofie Schiller (M) väljs till ersättare för VF i tekniska nämndens 
arbetsutskott 2021–2022. 

Beslutet skickas till 
Lönekontoret 

Kommunkansliet
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Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-02-25

§ 18   

Övriga frågor 

Pensionsavgångar 
Hur går det med rekryteringarna till tjänsterna som planchef och arbetsledare på gata/park? 

Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar att processen är igång för att rekrytera en ny 
planchef. Tjänsten ska rekryteras i maj och är förhoppningsvis klar till sommaren. 

Rekrytering av tjänsten som arbetsledare pågår. 
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