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Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-25

Tekniska nämnden 

Plats och tid Teams-möte, kl. 14.00 till 16.00 

Beslutande 
 
 
 
Tjänstgörande ersättare 

Pia Lindell (C), Percy Karlsson (S), Bruno Pilåsen (VF), Hans Svensson (KD), 
Sofie Schiller (M) 14.00-15.40 § 19-24, Donald Påhlsson (SD), Claes Sjöberg 
(VF), Johny Palm (C) 

Aneth Amundsson (S), Joakim Strandberg (M) 15.40-16.00 § 25 

Ersättare 
 
Övriga deltagare 

Tommy Bengtsson (V) 

Gunnar Elmeke, Joakim Öhman, Björn Wiberg, Pär-Olof Högstedt, Emil 
Bergdahl, Victor Gustavsson, Jessica Karlsson  

Utses att justera Donald Påhlsson 

Justeringens plats  Tekniska kontoret  

Sekreterare 

 

Paragrafer 19-25 

Ordförande 

Jessica Karlsson 

 

Justeringsperson 

Pia Lindell 

 

Underskrifter 

 Donald Påhlsson 
 

Anslag av protokollet 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens digitala 
anslagstavla. 

Anslaget:  

Sista dag att överklaga (laglighetsprövning):  

Förvaringsplats för protokollet: Tekniska kontoret 
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§ 19   

Föregående protokoll 

Beslut 
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. 
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Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-25

§ 20  

Prognos 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

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

Drift – 364 tkr i underskott mot budget 

Gatu- och parkavdelningen. Avvikelse mot budget – 50 tkr. 
Det finns dock en osäkerhet kring vinterväghållningskostnaderna på grund av ej inkomna 
entreprenörsfakturor. Produktiviteten i anläggningsverksamheten har varit lägre än tidigare år 
på grund av hård tjäle. Detta resulterar i mindre intäkter för anläggningsverksamheten och 
högre kostnader för vinterväghållning. Vi justerar inte denna prognos efter detta på grund av 
för stor osäkerhet. 

Mark- och exploateringsavdelningen. Avvikelser mot budget – 350 tkr. 
Underskottet beror till stor del på att vi inte har någon hyresgäst i gamla Borokontoret vilket 
det budgeterats för. Skolan nyttjar byggnaden under pandemin och ombyggnationen av 
Landsbro skola. 

Planavdelningen. Avvikelse mot budget + 50 tkr. 
Avvikelsen beror på att mätbilarna är inlösta vilket gör att vi inte har några leasingkostnader 
2021.   

Fastighetsavdelningen, projekteringsavdelningen och tekniska ledningen. 
Dessa avdelningar ser i nuläget ingen avvikelse mot budget. 

Investeringar  
Tekniska kontorets investeringsprognos har ett beräknat utfall på 208 mnkr, varav 184 mnkr 
är fastighetsinvesteringar.  

Projektet med omlastningsspår/industrispår har ett beräknat utfall på 1,3 mnkr 2021, 
resterande del senareläggs till 2022.  
Övriga avvikelser från budget anges inte i denna prognos, då ombudget inte är inläst i 
ekonomisystemet än. 
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§ 21   

Budget 2022 

Beslut 
Informationen noteras till protokollet. Ärendet återkommer på tekniska nämndens 
sammanträde i april. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke, fastighetschef Joakim Öhman och projekteringschef Björn 
Wiberg redogör för det underlag som kommer att redovisas i budgetberedningen.  
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P§ 22   

Återkoppling på övriga frågor 

Parkeringsrabatt vid nybyggnation 
Projekteringschef Björn Wiberg informerar om parkeringsnormen som antogs i 
kommunfullmäktige 2018. Parkeringsnormen styr bland annat antalet parkeringar som krävs 
vid nybyggnation av bostäder. Parkeringsnormen har ett rabattsystem där en exploatör kan få 
möjligheten att bygga färre parkeringsplatser om denne uppfyller vissa angivna villkor, tex 
samnyttjande av parkeringsplatser, bilpool mm.  

Etablering av elsparkcyklar 
Projekteringschef Björn Wiberg har haft kontakt med intressent som tidigare ville etablera 
uthyrning av elsparkcyklar. Intressent avstår i nuläget med att etablera elsparkcyklar i 
Vetlanda.  

Cykelväg, Korsberga 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om att det finns ett finansieringsbeslut från Region 
Jönköpings län om att göra en cykelväg mellan Korsberga och Vetlanda men att det är 
Trafikverket som äger frågan.  

Terminal järnväg 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om att arbetet pågår med omlastningsspår och 
industrispår vid Brogård. Tidplan för byggnation 2022. 

Markanvisningstävling vid Himlabackarna 
Mark- och exploateringschefen Pär-Olof Högstedt informerar om markanvisningstävlingen på 
Himlabackarna som nu är avslutad. Det har inkommit ett förslag på det södra området. Det 
har framkommit från intressenter att markarbetet blir för dyrt för byggnation på det norra 
området. 

Elektrifierad järnväg 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar att arbetet pågår med sträckan Vetlanda-Nässjö. 

Bilpool, utvärdering av den tillsatta tjänsten och nyttjandet 
Gata/park chef Emil Bergdahl informerar om att det inte är en utökning av tjänster utan en 
omorganisation som möjliggjorde utformningen av tjänsten. Vi har fått god respons från 
kommunens verksamheter, framförallt chefer inom vård och omsorg gällande att ta 
ekonomiskt kloka beslut angående reparationer, skador, utfasning av äldre bilar och att täcka 
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behovstoppar med poolbilar. Beläggningen på bilpoolen har under 2020 varit låg på grund av 
pandemin men vi har gjort speciallösningar med långtidshyror för att möta tillfälligt ökade 
behov i kommunens verksamheter. Vi har sett goda resultat vid uppföljning av nyckeltal. 
Kostnaden har sjunkit från 11 352 tkr till 10 000 tkr för kommunens personbilar, den 
genomsnittliga åldern har sjunkit från 5,3 år till 4,8 år till exempel. 

 

7



Just sign Utdragsbestyrkan

Sammanträdesprotokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum
2021-03-25

§ 23   

Information från förvaltningen 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

Ärendebeskrivning 
Teknisk chef Gunnar Elmeke informerar om 

- Revisionsfirman KPMG granskar på uppdrag av kommunrevisionen – mark- och 
planberedskap för bostäder och industrier och kommunens fastighetsunderhåll samt 
nuvarande system för hyressättning 

Fastighetschef Joakim Öhman informerar om  

- Tomasgården- nybyggnationen är tagen i bruk, ombyggnaden av befintliga delar är påbörjad 

- Hövdingen- är tagen i bruk 

- Fritidsgården- pågår, slutbesiktning den 27 maj 

- Landsbro skola- pågår 

- Mogärdeskolan- pågår 

- Withalaskolan- ombyggnad av de befintliga delarna pågår blir förseningar pga. pandemin och 
materialförseningar 

- Takbyten- på Withalaskolan 

- Plåttak- byten av plåttak i kommunens fastigheter 

- Fastighetssyn- är gjord på kommunens skolor och förskolor 

- Polhem- Hans Svensson (KD) har fått till sig en synpunkt att arbetsmiljön på Polhem var 
ohållbar. Den uppfattningen har inte inkommit till förvaltningen från verksamheten 

Projekteringschef Björn Wiberg informerar om  

- Anläggningsprojekt- vändplats för buss vid Bäcksedavägen/Paradisvägen 

- Fågedammen vid Forngården- arbetet pågår, ska byggas ett uteklassrum och ett soldäck mot 
Withalaskolan 
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§ 24   

Anmälan av delegationsbeslut 

Beslut 
Följande delegationsbeslut noteras till protokollet 

- Bostadsanpassningsbidrag 

- Trafikärenden 
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§ 25  

Meddelanden 

Beslut 
Följande meddelande noteras till protokollet 

- Minnesanteckningar från ledningsgruppen 2021-02-15, 2021-02-22, 2021-03-01, 2021-03-08, 
2021-03-15 

- Beslut från Barn- och utbildningsnämnden om Behov av idrottshallar i Vetlanda centralort 

- Beslut från kommunfullmäktige om Framställan om förstärkning av investeringsbudget 2021, 
tekniska nämnden 
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