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§ 41   

Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. 
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§ 42   

Prognos 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke redogör för prognosen per april 2021. 

Drift 450 tkr i överskott mot budget. 

Fastighetsavdelningen 

Fastighetsavdelningen lämnar som helhet ingen avvikelse mot budget i denna prognos. 

Gatu- och parkavdelningen. Avvikelse mot budget + 600 tkr. 
Budget för vinterväghållning kommer totalt sett inte räcka om vi räknar med ytterligare en 
snöröjning och en del halkbekämpning under slutet av året. Kostnaden för sandupptagningen 
och snöbortforsling som är en del i vinterväghållningen kommer att överstiga budget, ca -230 
tkr. Kostnaderna för administration och arbetsledning beräknas bli något lägre än budgeterat, 
ca 190 tkr. Intäkterna i förrådsverksamheten kommer troligtvis bli högre än budgeterat, ca 
160 tkr. 

Mark- och exploateringsavdelningen. Avvikelse mot budget – 450 tkr. 

Underskottet beror på uteblivna hyresintäkter från Borokontoret, ytterligare minskade 
hyresintäkter pga. försäljning av några fastigheter och att kostnaderna har ökat något pga. 
skadegörelse på Resecentrum. 

Planavdelningen. Avvikelse mot budget + 300 tkr. 

Lönekostnader och konsultkostnader går plus med ca 290 tkr pga. föräldraledigheter, 
sjukskrivningar och glapp vid nyanställning. Intäkterna är något lägre än budget, ca -130 tkr. 
Licenskostnaderna är något lägre än budget, ca 80 tkr. Mätbilarna är inlösta vilket ger 50 tkr i 
överskott pga. att det inte är några leasingkostnader 2021. 

Projekteringsavdelningen och tekniska ledningen 

Dessa avdelningar lämnar nollprognos. 

Investeringar 

Tekniska kontoret lämnar en investeringsprognos med ett beräknat utfall på 197 mnkr. 
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Av detta utfall är 174 mnkr är fastighetsinvesteringar, vilket är lägre än budgeterat. Orsaken 
till avvikelsen är att några projekt ligger efter tidplanen (förskola i Bäckseda, Korsberga skola), 
samt att några projekt blir billigare än budgeterat (LSS Himlabackarna, Tomasgården). 

Gatu- och parkavdelningen förväntar sig att investera i bilar, maskiner och inventarier för 3,2 
mnkr, vilket är 1,3 mnkr lägre än budget. Projektet med omlastningsspår/industrispår har ett 
beräknat utfall på 1,3 mnkr 2021, resterande del senareläggs till 2022. 

Övriga investeringsområden lämnar nollprognos. 
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§ 43   

Budget 2022 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlar ärendet den 24 maj. 
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§ 44   

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om 

- Rekrytering av planchef- första intervjun v 21 

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om  

- Björköby förskola/kök- slutbesiktning på sista etappen 1/6 

- Korsberga skola- projekteringsstart v 21, byggstart efter årsskiftet 

- Tomasgården- tilläggsarbete, materialförseningar 

- Tomaslundsskolan- upphandlingen ligger ute. Elever flyttas till Mogärdeskolan under 
byggtiden 

- Fritidsgården- pågår, slutbesiktning v 21 

- Himlabackarnas LSS-boende- pågår, färdigt till årsskiftet 

- Withalaskolan- försening av sista etappen pga. oförutsedda renoveringsdelar och 
leveransproblem 

- Landsbro skola- vissa förskjutningar i de olika etapperna. Nybyggnationen klar jan-feb 2022 

- Himlabackarnas förskola- pågår slutbesiktning 15/11 

- Mogärdeskolan- sista etappen pågår, försenat 3 veckor  

Mark- och exploateringschef Pär-Olof Högstedt informerar om  

- Himlabackarna etapp 3- tomtsläpp v 21, nästa tomtsläpp beräknas under augusti 2021 

- Markavisningstävling Himlabackarna- arbetet pågår med intressenter 

- Nässja industriområde- diskussion pågår 

- Ramkvilla- intresseförening ska anlägga en paddelanläggning 

- Nye- Nyes sockenförening vill jobba med att skapa mötesplatser ”Porten till Smålands 
trädgård” 

- Skapa tomter utanför centralorten- arbetet pågår 

- ”Cykelbana” i Björköby på kommunal mark- konflikt med grannar 
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- Mountainbikebana- en mountainbikebana anordnas av Eksjö cykelklubb vid vattentornet 

- Arrendetomter i Sandlandet- arrendetomterna ska värderas om 

 

8



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-05-20

§ 45   

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande delegationsbeslut noteras till protokollet 

- Bostadsanpassningsbidrag 

- Trafikärenden 

- Mark- och exploateringsärenden 
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§ 46   

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelande noteras till protokollet 

- Kommunfullmäktiges beslut om Yttrande från revisionen angående årsredovisningen 

- Kommunfullmäktiges beslut om Beviljande av ansvarsfrihet- tekniska nämnden 

- Minnesanteckningar från ledningsgruppen 2021-04-19, 2021-04-26, 2021-05-03, 2021-05-10 
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§ 47 Ärendenr TK 2021/90 

Badhusens framtid 

Beslut 
Att föreslå kommunstyrelsen att tekniska nämnden i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur framtidens bad- och simverksamhet ska bedrivas i 
Vetlanda kommun. 

Reservationer 
Sofie Schiller (M) reserverar sig för beslutet att inte ta med hennes yrkande som ett tillägg. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetschef Joakim Öhman informerar om renoveringsbehoven i Vetlanda Badhus och 
Myresjösimhall. 

Vetlanda kommuns båda badhus står inför flera stora investeringsbehov de kommande åren 
då den tekniska livslängden är uppnådd för många av de ingående delarna. Inomhusmiljön i 
badhus är extrem och mycket påfrestande för ingående material och installationer. Hög 
luftfuktighet i kombination med klorider och andra kemikalier skapar en aggressiv miljö som 
på sikt ger följdskador på bland annat betong och installationer. Det gör att komponenterna 
slits snabbare än i normala miljöer och för att uppnå bättre funktion och livslängd krävs ofta 
dyrare lösningar. 

För att kunna behålla båda badhusen med nuvarande innehåll bör 8 mnkr avsättas i 
investeringsplanen under åren 2022-2023, ytterligare 29 mnkr under 2024-2030 och 18,5 
mnkr under 2031-2040. Även vid beslut om framtida nedläggning av något badhus måste de 
akuta åtgärderna genomföras. 

För att få klarhet i hur framtidens bad- och simverksamhet ska bedrivas i Vetlanda kommun 
förslår förvaltningen att frågan utreds. Utredningen bör beakta alla aspekter i frågan för att 
långsiktigt säkerställa en attraktiv och hållbar bad- och simverksamhet. Hit kan räknas antalet 
anläggningar, lokalisering, anläggningarnas innehåll och kostnadskalkyler.  

Se vidare PM Badhusen, daterat 2021-04-29 

Beslutsunderlag 
PM Badhusen 2021-04-29 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 
Att föreslå kommunstyrelsen att tekniska nämnden i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur framtidens bad- och simverksamhet ska bedrivas i 
Vetlanda kommun. 
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Yrkanden 
Sofie Schiller (M) yrkar på ett tillägg att utredningsuppdraget ska ske skyndsamt för att 
minimera dubbelkostnader.  

Propositionsordning 
Ordföranden Pia Lindell (C) ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Sofies Schillers 
(M) tilläggsförslag. Hon finner att tekniska nämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag 
att föreslå kommunstyrelsen att tekniska nämnden i samverkan med kultur- och 
fritidsnämnden får i uppdrag att utreda hur framtidens bad- och simverksamhet ska bedrivas i 
Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 48 Ärendenr TK 2021/91 

Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, 
Sävsjö, Vetlanda och Tranås 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat samverkansavtal 
mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås. 

Ärendebeskrivning 
Höglandskommunernas tjänstepersonsrepresentanter för plan-, bygg-, miljö- och 
samhällsplanering har under 2019-2021 fört samtal kring behoven för utökad samverkan. 
Parterna ser en utökad samverkan i framtiden som en förutsättning för att säkerställa 
bemanning, kunskap och kvalitet i myndighetsutövningen inom områdena som avses i 
förslaget till samverkansavtal.  

Syftet med detta avtal är att parterna ska samarbeta för att öka kapacitet, minska sårbarhet, 
säkra kontinuitet och bidra till ökad effektivitet i sina verksamheter som omfattas av 
avtalet. Avtalet reglerar förutsättningar för kommunerna att ingå överenskommelser om 
samverkan avseende handläggning, tillsyn och kontroll enligt de i bilagorna uppräknade 
tjänsterna. Avtalet är upprättat med stöd av 9 kap. 37 § kommunallagen och 3 kap 17-18 §§ 
lagen om offentlig upphandling.  

Avtalet avser att säkerställa att parterna är överens om att alla ingående kommuner vid behov 
kan vara uppdragsgivare eller uppdragstagare. Att acceptera ett avrop och vara 
uppdragstagare till avtalet är frivilligt och en kommun i behov har ingen möjlighet att kräva 
utförande av tjänster av annan. Uppdragsgivaren bibehåller sitt lagstadgade huvudmannaskap 
och verksamhetsansvar för samtliga uppgifter som omfattas av avtalet.   

Enligt SKR (Sveriges kommuner och regioner) kan avtalssamverkan användas för att tillgodose 
en kommuns behov av att anlita en annan kommun för att utföra kommunens uppgifter inom 
något specifikt område. Avtalssamverkan kan exempelvis avse utredning och beslutsfattande i 
olika ärenden som innefattar myndighetsutövning och som annars typiskt sett är delegerade 
till tjänstemän i den egna kommunen. Avtalssamverkan kan även användas som en 
samverkansform under en prövotid, för att undersöka om förutsättningarna finns för 
samarbete i till exempel ett kommunalförbund eller en gemensam nämnd.  

Uppdragen omfattar den tillsyn och kontroll samt handläggning och utredning som parterna 
ansvarar för och som redovisas i bilagor till detta avtal. Det är handläggning av 
ärenden som avser offentliga tjänster dvs sådana som kan härledas till ett offentligrättsligt 
åliggande för en myndighet att tillhandahålla desamma eller att åtminstone se till att så sker. 

 Aktuella områden för samverkan specificeras i avtalets bilagor enligt följande:   

1. Livsmedel   

2. Miljö- och hälsoskydd 
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3. Förorenade områden   

4. Plan- och bygg   

5. Översiktsplanering och detaljplanering   

6. GIS (geografiska informationssystem), kartor och mätning  

7. Tobaksvaror, folköl och vissa receptfria läkemedel samt smittskydd  

8. Trafikplanering   

9. Bostadsanpassning   

10. Serveringstillstånd   

Tekniska nämnden berörs av fetmarkerade områden. 

Uppdrag kan innehålla allt från en avgränsad uppgift, till handläggning i allmänhet inom ett 
visst uppgiftsområde. Hela verksamheten hos en nämnd kan inte lämnas ut på uppdrag.   

Kontaktperson för avtalet i sin helhet är, för medverkande kommuner, förvaltningschefer för 
de områden avtalet omfattar eller motsvarande befattningshavare alternativt 
befattningshavare som kommunen utser.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse,  Kommunal avtalssamverkan mellan Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda 
och Tranås. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 
Tekniska nämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta upprättat samverkansavtal 
mellan kommunerna Aneby, Eksjö, Nässjö, Sävsjö, Vetlanda och Tranås. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige
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§ 49 Ärendenr TK 2016/055 

Svar på skrivelse, om förslag till gångbana i Bäckaby för ökad 
trafiksäkerhet 

Beslut 
Att ärendebeskrivningen är svar på skrivelsen. 

Ärendebeskrivning 
Skrivelse inkom 2016-06-20, se bilaga. Vi vill med detta beslut bekräfta den muntliga 
information som tidigare har framförts från förvaltningen. 

Gångbana i Bäckaby är inte möjligt för kommunen att anlägga eftersom vi inte har kommunalt 
väghållarskap i byn.  

Kommunen har sedan skrivelsen inkom förbättrat parkering och bussangöring i anslutning till 
den kommunala förskolan. För närvarande pågår ett detaljplanearbete för att medge 
markförvärv från kommunen till kyrkan för att där kunna ordna en bättre och säkrare 
parkering. 

Vi hoppas på en fortsatt god dialog med Bäckaby Hembygds- och Sockenråd och Bäckaby 
Kommundelsråd.  

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 
Att ärendebeskrivningen är svar på skrivelsen. 

Beslutet skickas till 
Bäckaby Hembygds- och Sockenråd  

Bäckaby Kommundelsråd
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§ 50   

Övriga frågor 

Ingår markarbetet för infartskylten från Sävsjö i projektet 
Teknisk chef informerar om att kommunledningen har budget för infartskylten och att 
markarbetet ingår i projektet.  
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