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§ 47 

Information budget 2021 
 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Ordförande Pia Lindell informerar från kommunstyrelsen sammanträde som var den 7 
oktober. Det finns ett majoritetsförslag att tekniska nämnden ska tilldelas 500 000 kr. 
Oppositionsförslaget är att tekniska nämnden får en minskad budget. Ordförande önskar 
tydliggöra förbättringsarbetet inom förvaltningen. Tekniska nämnden tar beslut om 
detaljbudgeten i november. 
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§ 48 

Information cykelplanering 
 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Projekteringschef Björn Wiberg informerar om planeringsunderlaget som används vid 
cykelplanering. Det diskuteras om tekniska nämnden ska anta planeringsunderlaget för 
cykelplanering. 
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§ 49 

Pågående projekt 
 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Joakim Öhman informerar om 

- Tomaslundsskolan- projektering har påbörjats 

- Himlabackarnas förskola- bottenplattan är gjuten och stommarna börjar resas 

- El-inköp- fastighets- och upphandlingsavdelningen arbetar med att ta fram en 
elhandelstrategi 
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§ 50 

Återkoppling på övriga frågor 
 

Sjunnens lekplats borttagen 
På tekniska nämnden den 2020-09-24 ställdes frågan varför Sjunnens lekplats är borttagen. 

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om att viss lekplatsutrustning har tagits bort pga. att 
lekredskapen har fått anmärkning, men lekplatsen ska fortfarande finnas kvar. 

 
Diskussion om cykelvägar 
På tekniska nämnden den 2020-09-24 diskuterades det om cykelvägar. 

Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar att det ska göras åtgärder på cykelvägen vid 
Dollarstore och mellan Vetlanda och Ekenässjön. 
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§ 51 Ärendenr TK 2020/187 

Barn och ungas utemiljöer 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden antar Program för barns 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 har gemensamt tagit fram Program för 
barns och ungas utemiljöer. Programmet ska ge en god vägledning för det fortsatta 
beslutsfattandet om lekplatser, naturlekplatser och andra offentliga miljöer som utformas för 
att vara attraktiva mötesplatser för barn och unga. 

 
Konsekvenser 

Ett antaget program leder till bland annat att: 

• Mindre lekplatser, så kallade kvarterslekplatser, växlas ut och att Vetlanda kommun 
satsar på att möjliggöra fri lek i natur- och parkmiljöer nära bostaden. Lekplatser 
utanför tätorter kan överlåtas till förening som kan söka driftsbidrag och 
investeringsbidrag. 

• Områdeslekplatser behålls och förstärks där så behövs så att de fungerar som 
attraktiva mötesplatser. 

• En större lekpark av modell stadslekpark skapas, som blir ett utflyktsmål och en 
attraktiv mötesplats för hela kommunen. 

 
Handlingsplan 

Förvaltningarna föreslår att det fortsatta beslutsfattandet hanteras enligt följande 
handlingsplan: 

• Kommunens olika tätorter hanteras med ett helhetsgrepp som omfattar översyn av 
såväl lekplatser som andra offentliga miljöer som kan utgöra lekmiljö eller fungera 
som mötesplats för barn och unga. 

• Kultur- och fritidsnämnden fattar varje år beslut om en fem år lång turordning för 
tätorterna samt beslut om hur ett helhetsgrepp utformas för den aktuella tätorten, 
vilket sker efter ett samrådsmöte med ortens invånare och ett remissförfarande till 
kommundelsrådet. Dessa beslut tas efter samråd med tekniska nämnden/tekniska 
kontoret. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Barn och ungas utemiljöer 

Program för barns och ungas utemiljöer 

 

Förslag till beslut 
Kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden antar Program för barns 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 
Kultur- och fritidsnämnden 

Landskapsarkitekt 
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§ 52 Ärendenr TK 2020/200 

Leveransrotköp 
 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att sälja ca. 2000 m3fub på Vetlanda Norrby 3:1 och 
Karlslund 2:1 enligt skogsbruksplan till VIDA Skog AB. 

 
Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommun tekniska kontoret har infodrat anbud på leveransrotköp på ca 2000 m3fub. 
Anbud har inkommit från ATA Värendskog och VIDA Skog AB. VIDA Skog AB lämnade det 
högsta budet. 

 

 
Beslutet skickas till 
Skogsförvaltare 
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§ 53 Ärendenr TK 2020/191 

Timmer och massaved 
 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att sälja timmer och massaved till Södra. 

 
Ärendebeskrivning 
Vetlanda kommuns tekniska kontoret har infodrat anbud på timmer och massaved 
avverkningssäsongen 2020-2021. 

Beräknad kvantitet ca. 1500 m3fub timmer med fördelningen ¼ normaltimmer tall, ¼ 
klentimmer tall, ¼ normaltimmer gran och ¼ klentimmer gran. 

Beräknad kvantitet massaved ca. 500 m3fub prima granmassaved, ca. 2000 m3fub prima 
barrmassaved, ca. 400 m3 fub prima björkmassaved, ca. 100 m3 fub prima aspmassaved 
och ca. 100 m3 fub övrigt löv samt 100 m3 fub energived. 

Anbudsförfrågan skickades till fem aktörer, 2 anbud kom in. 
 
 
 

 
Beslutet skickas till 
Skogsförvaltare 
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§ 54 Ärendenr TK 2020/199 

Detaljplan för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16, Holsbybrunn, 
Vetlanda kommun 

 
Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tekniska nämndens tillstyrker detaljplaneförslaget för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 
Holsbybrunn, Vetlanda kommun. 

 
Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att upprätta en detaljplan som möjliggör för tillbyggnad av ca 300 m² för 
Conform Collection AB:s verksamhet samt ändra användningsbestämmelse för fastigheterna 
anpassad till befintlig verksamhet och därmed tillgodose efterfrågan på utökad byggrätt för 
fastigheterna 1:28, 1:20 och 1:16. 

Området är beläget i centrala Holsbybrunn, intill Emån norr om Vetlandavägen. Planområdet 
avgränsas till fastigheterna Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16. I anslutning till planområdet ligger 
Emån, ett Natura 2000-område som är ett riksintresse och som omfattas av 4 kap. MB. 
Bebyggelsen består av en stor byggnad där montering av möbler sker samt en mindre 
byggnad, tidigare bostad, som i huvudsak innehåller kontor. 

 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning samt karta 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden tillstyrker detaljplaneförslaget för Huskvarn 1:28, 1:20 och 1:16 
Holsbybrunn, Vetlanda kommun. 

 

 
Beslutet skickas till 
Planarkitekt 
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§ 55 Ärendenr TK 2020/206 

Sammanträdesdagar 2021 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner sammanträdesdagarna för tekniska nämnden samt tekniska 
nämndens arbetsutskotts 2021. 

 
Ärendebeskrivning 
Förslag på sammanträdesdagar för tekniska nämnden samt tekniska nämndens arbetsutskott 
2021 

 
Beslutsunderlag 
Förslag på sammanträdesdagar 2021 

 
Förslag till beslut 
Tekniska nämnden godkänner sammanträdesdagarna för tekniska nämnden samt tekniska 
nämndens arbetsutskott 2021 
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§ 56 

Tomtförsäljning 
 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten med adress Humlevägen 32 
med en yta av ca 1 142 kvadratmeter till Christian Degerstedt XXXXXX-XXXX och Johanna 
Lindström XXXXXX-XXXX, Södra Esplanaden 3, 574 38 Vetlanda för ett pris av 399 700 
kronor. 

 

 
Beslutet skickas till 
Christian Degerstedt & Johanna Lindström 

Mark- och exploateringshandläggare 

GIS-ingenjör 
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§ 57 

Tomtförsäljning 
 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten med adress Humlevägen 30 i 
Vetlanda med en yta av ca 1 143 kvadratmeter till AB Snamnil XXXXXX-XXXX c/o AB Vallsjö- 
Hus, Hultagård 48, 576 91 Sävsjö för ett pris av 400 050 kronor. 

 

 
Beslutet skickas till 
AB Snamnil c/o AB Vallsjö- Hus 

Mark- och exploateringshandläggare 

GIS-ingenjör 
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§ 58 

Tomtförsäljning 
 

Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott beslutar att sälja fastigheten Vetlanda Kråkegård 1:49 med 
en yta av 575 kvadratmeter till Christer Bardh XXXXXX-XXXX och Linda Bardh XXXXXX-XXXX, 
Rosenberg 1, 574 92 Vetlanda för ett pris av 950 000 kronor. 

 

 
Beslutet skickas till 
Christer & Linda Bardh 

Mark- och exploateringshandläggare 

GIS-ingenjör 
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§ 59 

Övriga frågor 
 

Tekniska nämndens protokoll 
Ordförande Pia Lindell diskuterar hur punkten övriga frågor på föredragningslistan ska 
utformas. 

Frågan tas upp på tekniska nämndens sammanträde i oktober. 
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