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§ 40 

Delårsbokslut 2020 
 

Beslut 
Redovisningen läggs till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Gunnar Elmeke informerar om det pågående arbetet med delårsbokslutet 2020. 
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§ 41 Ärendenr TK 2020/187 

Information om Barn och ungas utemiljöer 
 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska kontoret och kultur- och fritidsförvaltningen har gemensamt tagit fram förslag till 
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. 
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§ 42 

Synpunkt Vetlanda 2020 
 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Synpunkt Vetlanda kommer att redovisas på tekniska nämndens sammanträde i september, 
för perioden 16 augusti till den 15 september. 
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§ 43 

Pågående projekt 
 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Joakim Öhman informerar om 

- Landsbro skola- markarbete har påbörjats 

- Withalaskolan-klar att ta renoveringsetapperna i bruk höstterminen 2021 

- Mogärdeskolan- klar att ta renoveringsetapperna i bruk höstterminen 2021 

- Tomasgården- ca 10 veckor försenad pga. fel i handlingar 

- Björköby förskola- pågår 

- Himlabackarnas LSS-boende- pågår 

- Fritidsgården- pågår 

- Hövdingen- pågår 

- Förskolans lokaliseringsprogram – ska revideras 
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§ 44 

Återkoppling på övriga frågor 
 

Beslut 
Informationen läggs till protokollet. Vi har ingen etablerad rutin om att det ska vara flera 
medarbetare samtidigt som åker och tömmer kommunens papperskorgar. 

 
Ärendebeskrivning 
På tekniska nämndens sammanträde den 2020-08-27 ställdes frågan hur tömningen av 
kommunens papperskorgar är organiserad. 

 



Just sign Utdragsbestyrkan 

8 

Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämndens arbetsutskott 
Sammanträdesdatum 
2020-09-10 

 

 

 
 

§ 45 Ärendenr TK 2020/172 

Etablering av elsparkcykel 
 

Arbetsutskottets förslag till beslut 
Att med stöd av avsiktsförklaring tillåta uthyrare att placera ut elsparkcyklar på anvisade 
platser på kommunal mark. Varje enskild avsiktsförklaring antas i nämnden. 

 
Ärendebeskrivning 
En intressent vill starta upp en verksamhet kring att hyra ut elsparkcyklar till allmänheten i 
Vetlanda. Intressenten vill få tillstånd att placera ut elsparkcyklar på anvisade platser på 
kommunal mark. 

Elsparkcykeln klassificeras som cykel med förutsättningen att maxhastigheten är 20 km/h med 
motor på max 250 watt. Samma regler i trafiken gäller då för elsparkcykeln som för cykeln. 

Olika system finns för laddning och tillsyn av hyrbara elsparkcyklar. Uthyraren samlar ofta in 
elsparkcyklarna och laddar på dom särskild plats. Elsparkcyklarna körs sedan ut till anvisade 
platser. 

Fenomenet med elsparkcyklar har väckt reaktioner både positivt och negativt. Positivt utifrån 
att den fyller en lucka transportmässigt tex mellan kollektivtrafik och slutmål. Dom negativa 
synpunkterna är ofta att dåligt parkerade elsparkcyklar skapar oreda på offentliga platser och 
hindrar framkomligheten för synskadade och rullstolsburna. Ihop med att elsparkcykeln blir 
allt vanligare lyfts även ökningen av olycksfall upp som ett problem. 

För att motverka felaktigt beteende vid framförande och parkering av elsparkcykeln föreslås 
det att Tekniska kontoret ihop med uthyraren tar fram en avsiktsförklaring som anger 
ansvarsområden för uthyraren och kommunen. Avsiktsförklaringen kan innehålla: 

• Krav på utplacering och nyttjanderätt för uppställningsplatser 
• Ev zoner där elsparkcykeln inte får parkeras eller ska hastighetsbegränsas 
• Hur information förmedlas till användaren kring gällande regelverk 
• Hur felparkerade elsparkcyklar ska hanteras 

Avsiktsförklaringen ska uppdateras efter behov. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Uthyrning av elsparkcyklar 

 
Förslag till beslut 
Att med stöd av avsiktsförklaring tillåta uthyrare att placera ut elsparkcyklar på anvisade 
platser på kommunal mark. Varje enskild avsiktsförklaring antas i nämnden. 
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Beslutet skickas till 
Mark- och exploateringschef, Projekteringschef 
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§ 46 Ärendenr TK 2020/186 

Detaljplan för Vesslan 2 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda 
kommun 

 
Beslut 
Tekniska nämndens arbetsutskott tillstyrker detaljplaneförslaget för Vesslan 2 m.fl. fastigheter 
Vetlanda, Vetlanda kommun 

 
Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förnybyggnation inom kvarteret. Planen medger 
byggrätt för flerbostadshus samt möjligheten att anlägga en källarparkering. Genom reglering 
av byggnadens placering, högsta byggnadshöjden och taklutningen avses bebyggelsen bidra 
till och förstärka centrumkaraktären avseende uttryck och skala. 

Planområdet är lokaliserat i västra delen av centrumkärnan och omfattar delen av Kullgatan 
mellan Järnvägen och Storgatan. 

 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning samt karta 

 
Förslag till beslut 
Förslag till detaljplan för Vesslan 2 m.fl. fastigheter Vetlanda, Vetlanda kommun tillstyrks. 

 

 
Beslutet skickas till 
Planarkitekt 
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