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§ 26   

Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. 
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-22

§ 27 Ärendenr TK 2021/60 

Budget 2022 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke redovisar det underlag som lagts fram till budgetberedningen. 

I underlaget sammanfattas ett utökat behov av driftbudget med 4350 tkr. Behovet är en följd 
av utökad verksamhet gällande nya verksamhetslokaler och nya allmänna ytor. I beloppet 
ingår också kostnadsökningar för köpta tjänster.  

Redovisat budgetbehov förutsätter att de senaste årens medeltemperatur och energipriser 
ligger kvar på samma nivå. 

Redovisat underlag till investeringsplan är en sammanvägd bedömning utifrån status på 
byggnader och anläggningar samt behovet för utveckling av verksamheten. I underlaget 
redovisas ett utökat underhåll med 4 mnkr på fastighet och 4 mnkr på gata, med stöd från 
förra årets driftresultat. 

Beslutet skicka till 
Budgetberedningen
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Sammanträdesdatum
2021-04-22

§ 28   

Redovisning av Synpunkt Vetlanda 2020 

Beslut 
Redovisningen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Under året 2020 inkom det 195 st synpunkter genom Synpunkt Vetlanda som rör tekniska 
kontoret. Synpunkterna var uppdelade enligt, 4 st till fastighet, 7st till gaturenhållning, 30 st 
till gatuunderhåll, 53 st till parker och grönområden, 70 st till trafik, 5 st till belysning, 20 st 
övriga synpunkter. 
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§ 29 Ärendenr TK 2021/96 

Lekplatser utanför tätorter 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om att kultur- och fritidsförvaltningen ska erbjuda 
föreningar att ta över de kommunala lekplatser som finns utanför centralorten. De aktuella 
lekplatserna finns i Hultanäs, Farstorp, Ädelfors, Alseda och Flugeby. 
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TK§ 30 Ärendenr TK 2021/90 

Badhusens framtid 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. Ärendet kommer att tas upp på tekniska nämndens 
sammanträde i maj förutsatt att kultur- och fritidsnämnden har tagit beslut på att ge tekniska 
kontoret uppdrag att utreda badhusen. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om badhusens framtid. Kultur- och fritidsnämnden 
skulle ha tagit ett beslut om badhusens framtid på aprilmötet men beslutet bordlades. 
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Sammanträdesdatum
2021-04-22

§ 31   

Information från förvaltningen 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om  

- Planchef- påbörjat rekrytering av planchef 

- Inbrott på Njudungsgymnasiet- tittar på lösningar för att minska risken för inbrott  

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om 

- Pandemin har lett till att det är svårt att få fram material, materialen ökar i pris, leder till 
förseningar ex. på Withalskolan 

- Tomasgården- påbörjat renovering av den befintliga delen 

- Tomaslundsskolan- upphandlingen annonseras under v 17 

- Partneringentreprenad- informerar hur tillvägagångsättet går till med en sådan entreprenad 

 

8



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll
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2021-04-22

§ 32   

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande delegationsbeslut noteras till protokollet 

- Bostadsanpassningsbidrag 

- Trafikärenden 

- Mark- och exploateringsärenden 
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2021-04-22

§ 33   

Meddelande kommundelsråd 

Beslut 
Följande meddelande från kommundelsråd noteras till protokollet 

- Protokoll från Vetlanda- Bäckseda kommundelsråd 2021-02-08 
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2021-04-22

§ 34   

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelande noteras till protokollet 

- Minnesanteckningar från ledningsgruppen 2021-03-22, 2021-03-29, 2021-04-06, 2021-04-12 
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-22

§ 35 Ärendenr TK 2021/88 

Detaljplan för del av Huskvarn 1:37 och del av Huskvarn 1:43 
Holsbybrunn, Vetlanda kommun 

Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget för del av Huskvarn 1:37 och del av 
Huskvarn 1:43 Holsbybrunn, Vetlanda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att möjliggöra för ett utökat idrottsområde samt plats för samlingslokal. I 
samband med upprättande av ny detaljplan upphävs del av detaljplan Huskvarn 1, nummer 
311, från år 1981.  

Holsbyfrikyrkoförsamling är i behov av att utveckla sin verksamhet och behöver därmed större 
lokal att vistas i. I anslutning till samlingslokalen önskar frikyrkoförsamlingen att upprätta en 
idrottshall. Samtidigt har Holsby SK önskemål om att få utöka sin verksamhet i Holsbybrunn 
och upprätta ytterligare en fotbollsplan samt på sikt en padelhall. Holsby SK och Holsby 
frikyrkoförsamling har tillsammans gått ihop och tagit fram ett förslag för utveckling av deras 
verksamheter i Holsbybrunn.   

Planområdet är beläget söder om Holsbybrunn centrum, längs Brunnsvägen och sydväst om 
Internatvägen. Planområdet är cirka 8,7 ha stort. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, behovsbedömning samt kart. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget för del av Huskvarn 1:37 och del av 
Huskvarn 1:43 Holsbybrunn, Vetlanda kommun. 

Beslutet skickas till 
Planarkitekt
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§ 36 Ärendenr TK 2021/89 

Detaljplan för Rättvisan 11, Vetlanda, Vetlanda kommun 

Beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget för Rättvisan 11, Vetlanda, Vetlanda 
kommun. 

Ärendebeskrivning 
Syftet med planen är att utöka byggrätten för fastigheten Rättvisan 11.  

Fastighetsägaren O & A fastigheter har kommit till kommunen med en önskan om att få bygga 
ut sin fastighet med ytterligare ett bostadshus inom fastigheten. Då den nuvarande 
detaljplanen för fastigheten Rättvisan 11 har en begränsad byggrätt som omöjliggör för 
ytterligare bostadsbebyggelse har kommunen kommit fram till att pröva möjligheten för 
utökad bebyggelse i en detaljplaneprocess.   

Planområdet ligger i centrala Vetlanda mellan Nygatan och Storgatan. Planområdets totala 
areal är ca 2800 kvadratmeter stort. 

Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, behovsbedömning samt kart. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget för Rättvisan 11, Vetlanda, Vetlanda 
kommun. 

Beslutet skickas till 
Planarkitekt
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-04-22

§ 37 Ärendenr TK 2021/98 

Mätprogram för fondons- och cykeltrafik 

Beslut 
Att anta omfattningen av mätningar enligt rutinen ”Mätprogram för fordons- och cykeltrafik”, 
se bifogade handlingar.  

Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun har en antagen trafikstrategi. Det övergripande målet i trafikstrategin är att 
sträva mot att långsiktigt skapa ett hållbart transportsystem. Målsättningen finns även med i 
Tekniska nämndens målarbete genom nämndmålet ”Den hållbara resan är det självklara valet 
i Vetlanda!” 

Genom att mäta trafikflöden kan vi följa utvecklingen av trafikens omfattning i Vetlanda 
kommun. Mätresultaten redovisas som nyckeltal och följs upp årligen i Tekniska nämnden.  

En rutin har skapats för att beskriva omfattningen av mätning av fordonstrafik, cykeltrafik, 
resor med kollektivtrafiken och parkeringsbeläggning, se bifogad rutin. 10 st mätpunkter för 
fordonstrafik och 5 st mätpunkter för cykeltrafik föreslås bland annat. För att få en 
sammanhängande mätning av dessa trafikflöden behövs flera mätningar utföras samtidigt och 
därför föreslås det att denna tjänst köps in. Tjänsten kan utföras av NTF i Jönköping där 
kommunen idag är medlem. Kostnaden för mätning av fordons- och cykeltrafik bedöms till ca 
60 000 kr det år mätning utförs. 

Kostnader belastar befintlig driftsbudget. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Mätprogram för fordons- och cykeltrafik 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 
Att överlåta till tekniska nämnden att besluta i ärendet utifrån tjänsteskrivelsen. 

Beslutet skickas till 
Projekteringschef
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§ 38 Ärendenr TK 2021/92 

Trafikregleringar mot störningar från motorburen ungdom 

Beslut 
Tekniska nämnden godkänner att tekniska kontoret använder trafikreglerande åtgärder för att 
minska störningar från motorburen ungdom. Exempel på åtgärder kan vara förbud mot trafik, 
förbud stannande och parkering samt fysiska avstängningar genom tex bom.  

Ärendebeskrivning 
Under en längre tid har det funnits en konflikt i Vetlanda tätort mellan höga ljudvolymer från 
motorburen ungdom och närboende. Räddningstjänsten, Polisen, Vetlanda kommun/Tekniska 
kontoret och fastighetsägare samverkar för att hitta åtgärder som ska minska störningar på 
boendemiljön.  

- Räddningstjänsten är sammankallande och kallar vid behov berörda parter. 
Räddningstjänsten samordnar dialog med närboende, närvarar och för dialog med 
motorburen ungdom på platsen. 

- Polisen övervakar gällande lagstiftning, närvarar och för dialog på platsen. 
- Tekniska kontoret beslutar om trafikreglerande åtgärder på allmänna ytor. 
- Fastighetsägare beslutar om trafikreglerande åtgärder på fastighetsmark. 

Genom trafiklagstiftningen kan kommunen begränsa tillgängligheten med fordon till allmänna 
ytor. Beslut om trafikregleringar för att minska störningar görs i samverkan med polisen och 
räddningstjänsten. Exempel på regleringar kan vara förbud mot trafik, stannande och 
parkeringsförbud mm. Reglering beslutas av tekniska kontoret genom lokal trafikföreskrift 
samt med skyltning på platsen. Fysiska hinder kan användas för att ytterligare förstärka 
föreskriften. Polisen övervakar gällande föreskrifter. 

Mindre åtgärder finansieras i befintlig driftsbudget. Åtgärder som bedöms som investeringar 
tas upp i investeringsbudgeten gator parker och trafik.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Trafikregleringar mot störningar från motorburen ungdom. 

Arbetsutskottets förslag till beslut i tekniska nämnden 
Tekniska nämnden godkänner att tekniska kontoret använder trafikreglerande åtgärder för att 
minska störningar från motorburen ungdom. Exempel på åtgärder kan vara förbud mot trafik, 
förbud stannande och parkering samt fysiska avstängningar genom tex bom.  

Beslutet skickas till 
Projekteringschef
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§ 39 Ärendenr TK 2021/91 

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

Beslut 
Tekniska nämnden bordlägger ärendet tills arbetsrättsaspekter är tillgodosedda. Beslutet tas i 
tekniska nämnden i maj.  
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§ 40   

Övriga frågor 

Fysiska nämndssammanträden 
Inför varje teknisk nämnd beslutar tekniska nämndens arbetsutskott om nämnden ska vara 
fysisk eller digital. 

Sanering av fastigheten Vesslan 2 m.fl. 
Vem betalar saneringen på fastigheten Vesslan 2 m.fl.? 

Förvaltningen återkommer med information på tekniska nämndens sammanträde i maj. 
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