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Plats och tid  KS-salen, kl. 14.00–16.45 

Beslutande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ersättare 

Thor-Erik Rydén (VF), ordförande 
Percy Karlsson (S)                    
Conny Axelsson (S)                       
Daniel Lundström (S) 
Anders Gustafsson (VF)               
Pia Lindell (C) 
Kjell-Åke Nottemark (M) 
Kjell Enell (KD)                          ersätter Hans Svensson (KD) 
Donald Påhlsson (SD) 
 
Kenneth Hedin (S) 
Thomas Karlberg (S) 
Tony Racov (VF) 
Dag Boborg (C)                     
 
 
 
 

Övriga deltagare 

 
Gunnar Elmeke 
Joakim Öhman 
Martin Krukar 
Pär-Olof Högstedt 
Jan-Åke Johansson 
Björn Wiberg 
Jessica Karlsson 
 
 

Utses att justera Percy Karlsson 

Justeringens plats 
och tid 

Tekniska kontoret 

Underskrifter 

Sekreterare 

 
Paragrafer § 34-§ 44 
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 Percy Karlsson 
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Anslag/bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tekniska nämnden 

Sammanträdesdatum 2018-04-19 

Datum för anslagets 
uppsättande 

2018- Datum för anslagets 
nedtagande 

2018- 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Tekniska kontoret 

Underskrift  

 Jessica Karlsson 
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§ 34  

Föregående protokoll 
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. 
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§ 35     

Prognos 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Gunnar Elmeke redogör för prognosen. 

Drift 
Tekniska nämndens P-2 prognos tom mars månad uppgår till 138 431 tkr dvs 222 tkr 
över den fastställda budgetramen.  

- överskridandet med 222 tkr avser kostnader för projektet 5049 marksanering av 
Skyttemossen. 

Vi uppmärksammar följande:  

- gatuunderhåll behöver budgetförstärkning med ca 1 mkr för toppbeläggningar 
och ytterligare ca 1 mkr för  Njudung Energi AB utbyggnadsplaner av VA och 
fibernätet. 

- en ovanligt kall inledning av året gör att mediakostnaderna troligtvis kommer 
ligga högre än budget för första halvåret. 

- kostnader för Bostadsanpassningar ligger lägre än budgetvärden. Det finns dock 
flera stora pågående arbeten på gång med oklart kostnadsutfall. Eventuell 
nedskrivning av prognosen kommer att göras i samband med maj-prognosen. 

Investering 
Prognosen uppgår till 114,0 tkr dvs 96,2 mkr under den fastställda budgetramen. 

- den betydligt lägre prognosen beror på förskjutningen i tid stora 
investeringsprojekten som Mogärdeskolan, Withalaskolan, Landsbro skola och 
Tomasgården. 

- det stora behovet att förnya maskin- och fordonsparken gör att 
investeringsprognosen kommer att landa över 7,0 mkr. 

Beslutet skickas till 
Gunnar Elmeke 
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§ 36 

Information från budgetberedningen 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Nämnden delgavs information från förmiddagens budgetberedning samt det underlag 
som budgetberedningen har fått från förvaltningen. 

Underlaget har kompletterats med information om mediaförbrukning, antalet anställda 
på förvaltningen och sjukfrånvaro.  

Beslut skickas till 
Gunnar Elmeke 
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§ 37 

Fördjupad översiktsplan Vetlanda 

Beslut 
Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden 

- tillstyrka förslaget till fördjupad översiktplan i Vetlanda tätort. 

Bakgrund 
Jan-Åke Johansson informerar om den fördjupade översiktsplanen för Vetlanda tätort 
som är under samråd. Jan-Åke gör en extra presentation av de strategier som särskilt 
berör tekniska nämnden. 

Beslut skickas till 
Martin Karlsson 
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§ 38 

Förfrågan om kiosk på torget 

Beslut 
Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden 

- att erbjuda den sökande möjligheten att etablera kiosk på torget under 
perioden april-oktober men att enbart tillåta försäljning av glass och dryck enligt 
tidigare beslut. 

Bakgrund 
Önskemål har inkommit om att placera en kiosk på Stortorget i Vetlanda. Den sökande 
önskar placera en kiosk med permanent placering under månaderna april – oktober. 
Den sökande avser att sälja glass, korv, hamburgare, kaffe mm. Den sökande framhåller 
att för att kunna hålla öppet i största möjliga mån behöver försäljningen av glass 
kompletteras med försäljning av andra varor, nämnda ovan. 

Ärendets utredning/beredning 
Normalt tillåts försäljning på Stortorget i Vetlanda tisdagar och lördagar. Undantag finns 
för bärförsäljning och julgransförsäljning samt enligt beslut i TN 2016 även undantag för 
glassförsäljning. 

De senaste åren har det inkommit ett par ansökningar om att placera matvagnar 
permanent på kommunal allmän mark. Dessa har nekats plats med hänsyn till 
torgstadgarna eller genom att detaljplan inte har stött markanvändningen. 

En eventuell placering blir strax nedanför fontänen. Där finns möjlighet att ansluta 
kioskbyggnaden till kommunalt vatten och avlopp. I anslutning till kiosken placeras också 
en tillhörande uteservering, se bifogad bild. Bygglov och polistillstånd behöver sökas av 
den sökande. 

Föreslagen byggnad är inte utan betydande arbete möjlig att flytta på kort varsel varvid 
platsen inte på ett enkelt sätt kommer kunna göras tillgänglig för andra evenemang. Vid 
Vetlandafesten kommer kiosken dock behöva flyttas då platsen redan är bokad. 

Förvaltningens ståndpunkt 
Tekniska kontoret ser positivt på försäljning av glass på torget. Mot bakgrund av tidigare 
beslut, om undantag för försäljning på torget samt tidigare beslut där vi nekat olika 
matvagnar permanenta platser, föreslår vi att neka matförsäljning. 

Ekonomi/finansiering 
Den sökande står för samtliga kostnader gällande etableringen. 
--------------------------------------- 

Beslut skickas till 
Björn Wiberg 
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§ 39 

Pågående projekt 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Bakgrund 
Joakim Öhman informerar om pågående projekt 

- Upphandling av rivning av gamla delen på Tomasgården är klar 
- Tomasgården är i slutskedet för projektering 
- Upphandling av rivning av Mellangårdens ladugård är klar 
- Upphandling av Withalaskolan pågår 
- Landsbro skola, första projektering 
- Mogärdeskolan, försenad 
- Hövdingen, överprövningen avslogs 

Beslut skickas till 
Joakim Öhman 
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§ 40 

Delgivningar 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar  

- notera informationen till protokollet, samt 
- godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm 
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§ 41 

Delgivningar kommundelsråd 

Beslut  
Tekniska nämnden beslutar  

- notera informationen till protokollet, samt 
- godkänna delgivningarna i medföljande pärm 
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§ 42 

Skrivelser om Detaljplan för Storegåden 1:1 m.fl. Melavägens 
förlängning 

Beslut 
Tekniska nämnden ger ordförande i uppdrag att svara på skrivelserna enligt följande 

- inkomna skrivelser med synpunkter på detaljplanen för Storegården 1:1 m.fl. 
Melavägens förlängning hänvisar tekniska nämnden till samrådsredogörelsen. 
 

- inkomna skrivelser med synpunkter på lokaliseringen av förskolan hänvisar 
tekniska nämnden till kommunstyrelsens arbetsutskott. 
 

- Aktionsgruppen Bäcksedas Bästa hänvisar tekniska nämnden till 
kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Bakgrund 
Det har inkommit synpunkter till tekniska nämnden på detaljplanen för Storegården 1:1 
m.fl. Melavägens förlängning och även om förskolans lokalisering. 
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§ 43 

Yttrande över motion om cykelstig till Korsberga 

Beslut 
Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden 

- avge följande yttrande,  

tekniska kontoret har under ett par års tid försökt att påskynda Trafikverkets 
överlåtande av banvallen till Vetlanda kommun. För närvarande pågår en 
miljöutredning som Trafikverket håller i. Det är fortfarande oklart när 
överlåtandet kan ske. 

Efter ett övertagande av banvallen är ambitionen att anlägga en gång- och 
cykelförbindelse på banvallen i den takt som budgetmedlen tillåter. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt in yttrande rörande Anker Iskov 
Christernsens motion om att anlägga cykelväg på den nedlagda järnvägen mot 
Korsberga. 

Beslut skickas till 
Kristina Odelberg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum Sida 

2018-04-19 13 (13) 

Just sign Utdragsbestyrkan 

§ 44 

Yttrande över motion om återanvändning inom Vetlanda kommuns 
lokaler 

Beslut 
Efter förslag från ordförande beslutar tekniska nämnden 

- avge följande yttrande,  
 
tekniska kontoret har i dagsläget inga lokaler som skulle lämpa sig för föreslagen 
hantering. 
Vårt egna lager i Upplanda, som också används av Vetlanda museum, bedömer 
vi inte lämpar sig för utökad möbelförvaring. 
 

Bakgrund 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har begärt in yttrande från samtliga nämnder rörande 
Carina Strömbäcks motion om återanvändning av inventarier inom kommunens 
verksamheter. Förvaltningarna har fått uppdraget att redovisa dagsläget för förråds- och 
lagermöjligheter. 

Beslut skickas till 
Kristina Odelberg 
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