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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 35 

Föregående protokoll 
Tekniska nämnden har inga synpunkter på föregående protokoll. 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 36 

Höstens nämndsammanträden 
 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Tekniska nämnden återgår till sina normala sammanträden. Ledamoten stannar hemma vid 
minsta sjukdomssymtom. För att vi ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationen vad 
gäller avstånd kommer nämndsammanträdena framöver hållas i Folkets hus där det finns 
större lokaler. 

Gunnar Elmeke informerar om hur läget ser ut under den pågående pandemin. 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 37 

Höstens budgetberedning 
 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Gunnar informerar om vad som kommer läggas fram i budgetberedningen i höst. 1 september 
har budgetberedningen möte med tekniska nämndens presidium. 

 



Just sign Utdragsbestyrkan 

6 

Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 38 Ärendenr TK 2020/105 

Rapport inom HR-området 2020 
 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Gunnar Elmeke informerar om den HR-rapport som kom i maj. Uppdaterad information 
kommer i bokslutet nästa månad. 

 



Just sign Utdragsbestyrkan 

7 

Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 39 

Pågående projekt 
 

Beslut 
Tekniska nämnden noterar informationen till protokollet. 

 
Ärendebeskrivning 
Joakim Öhman informerar om 

- Himlabackarnas LSS-boende- byggstart inom kort 

- Himlabackarnas förskola- byggstart inom kort 

- Landsbro skola- entreprenören har påbörjat etablering 

- Mogärdeskolan- pågår 

- Withalaskolan- pågår en månad försenad 

- Björköby förskola- slutbesiktning av etapp 1 vecka 44 

- Hövdingen- renovering av hallen något försenad, tillbyggnad av nya 
omklädningsrum/duschar klart i januari 

- Polhem- inflyttning i lokalen inom kort 

- Tomasgården- pågår 

- Fritidsgården- pågår, ska vara klart till sommaren 2021 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 40 

Anmälan av delegationsbeslut 
 

Beslut 
Följande delegationsbeslut noteras till protokollet 

- Bostadsanpassningsbidrag 

- Trafikärende 

- Mark- och exploatering 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 41 

Meddelande kommundelsråd 
 

Beslut 
Följande meddelande från kommundelsråd noteras till protokollet 

- Bilaga till protokollet från kommundelsråd Lannaskede-Myresjö 2020-02-27 

- Protokoll Nye kommundelsråd 2020-04-29 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 42 

Meddelanden 
 

Beslut 
Följande meddelande noteras till protokollet 

- Minnesanteckningar ledningsgruppen 2020-05-25, 2020-06-01, 2020-06-08, 2020-06-15, 
2020-06-22, 2020-06-29, 2020-08-10, 2020-08-17 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 43 Ärendenr TK 2020/97 

Revisionsrapport Granskning av kommunens underhåll och 
samordning av gator och va-ledningar/anläggningar 

 
Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att svara revisionen enligt denna tjänsteskrivelse. 

 
Ärendebeskrivning 
En revision av gatuunderhållet avseende Tekniska nämndens ambitionsnivå och 
underhållstakt av gatornas beläggningsunderhåll är utfört av KPMG. I framtagandet av 
rapporten genomfördes intervjuer och avstämningar med berörda angående framtagen 
dokumentation. Bedömningen är att Tekniska nämnden behöver sätta ett mål för 
omläggningstakt av gatunätet. Senaste åren har reinvestering i beläggningsunderhåll 
finansierats med investeringsmedel och medfört ett ökat anslag och en förbättring av 
omläggningstakten. Förnyelsetakten de senaste fem åren uppgår till dryga 100 år eller ca 1%. 
Revisionen lyfter att Sveriges Kommuner och regioners (SKR) utredning beräknar att en 
asfaltsbeläggning i genomsnitt kan ligga 20 år innan gatan måste läggas om. Spännvidden 
mellan hög och lågtrafikerade gator har i en utredning bedömts till 15–25 år och i en annan till 
10–30 år. Konsekvenserna av eftersatt underhåll är, förutom kapitalförstöring även ökade 
samhällsekonomiska kostnader såsom, bristande trafiksäkerhet, halkolyckor för 
gångtrafikanter samt skador på fordon. 

 
Förvaltningens ståndpunkt 
I dagsläget arbetar en arbetsledare med att inventera och besiktiga gatorna och uppdatera en 
4-årig underhållsplan men enligt revisionen framkommer att det funnits ett stort värde i att ta 
fram en längre beläggningsplan tillsammans med ett bättre systemstöd. Ett stort hot mot 
gatukapitalet utgörs av ledningsgrävningar som t ex den stora fiberutbyggnaden som har 
medfört skarvar i beläggningen som i sin tur medför förkortad livslängd för gatan. För att öka 
ambitionsnivån och underhållstakten krävs en inventering av gatunätet som dokumenteras i 
ett anpassat systemstöd för att sedan göra en prioriteringsordning för hur vi på bästa sätt kan 
använda de ekonomiska resurserna. I dagsläget finns inte resurser internt för ett sådant 
arbete. Att investera i en komplett inventering bedöms medföra en kostnad på 600–1000 tkr 
första året och sedan årligen 100–150 tkr. 

För att beläggningsunderhållet ska motsvara rekommendationerna krävs en årlig 
investeringsbudget på 16–21 miljoner. Den långsiktiga effekten blir annars att gatukroppen 
skadas vilket medför en kostnad som är på uppskattningsvis 4–5 gånger högre. 

Som helhet bedöms revisionsrapporten som relevant. 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Granskning av kommunens underhåll och samordning av gator och va- 
ledningar/anläggningar. 

 
Arbetsutskotts förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden svarar revisionen enligt denna tjänsteskrivelse. 

 

 
Beslutet skickas till 
Revisionen 

Emil Bergdahl 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 44 Ärendenr TK 2020/147 

Föreläggande gällande underhåll och ventilation, Stocken 7 
 

Beslut 
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen ger uppdrag till mark- och 
exploateringschefen att sälja huvuddelen av fastigheten Stocken 7 eftersom erforderliga 
investeringsmedel inte har erhållits. Fastigheten inrymmer inte kommunal verksamhet. 

Vid en försäljning kommer kommunen att delge aktuellt föreläggande och vår bedömning av 
åtgärdsbehov som enligt förvaltningens bedömning uppgår till 10 mnkr. 

Om försäljningen inte har genomförts före april månads utgång återkommer nämnden med 
en lägesrapport och förslag till alternativ plan att hantera föreläggandet. 

 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och byggnämnden beslutade 2020-06-30 att förelägga tekniska nämnden att 
senast den 1 september 2020: 

1. Redovisa en åtgärdsplan för underhåll av byggnaderna med adress 
Fabriksgatan 3 BB, 3C, 3D och 3F. 

2. Redovisa en tidsatt handlingsplan för åtgärdande av fastighetens 
ventilationssystem som inte besiktigats eller inte är godkända. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Svar angående förläggande av underhåll och ventilation på fastigheten 
Stocken 7 Dnr MB- 2019-871 

Miljö- och byggnämndens beslut 2020-06-30 § 155 Dnr MB- 2019-871 

 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden föreslår att kommunstyrelsen ger uppdrag till mark- och 
exploateringschefen att sälja huvuddelen av fastigheten Stocken 7 eftersom erforderliga 
investeringsmedel inte har erhållits. Fastigheten inrymmer inte kommunal verksamhet. 

Vid en försäljning kommer kommunen att delge aktuellt föreläggande och vår bedömning av 
åtgärdsbehov som enligt förvaltningens bedömning uppgår till 10 mnkr. 

Om försäljningen inte har genomförts före april månads utgång återkommer nämnden med 
en lägesrapport och förslag till alternativ plan att hantera föreläggandet. 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 

 
 

 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Kommunstyrelsen 

Mark- och exploateringschef 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 45 Ärendenr TK 2020/172 

Etablering av elscootrar 
 

Beslut 
Tekniska nämnden skjuter på ärendet till nästa sammanträde. Tekniska nämnden efterfrågar 
ett avtalsförslag som är berett i arbetsutskottet innan nästa nämndsammanträde. 

 
Ärendebeskrivning 
Elscootrar har blivit populära i främst större städer och det finns flera företag på marknaden 
som hyr ut sådana. Elscootrar med en maxhastighet av 20 km/h, som här är fallet, klassas som 
en cykel och kan framföras på gator och cykelvägar. För yngre personer finns ett hjälmtvång. 

Elscootrarna hyrs via en mobiltelefonapplikation där allt från betalning till var de befinner sig 
styrs. 

Förslaget är att placera ut ett 50-tal elscootrar i Vetlanda på några strategiskt utvalda platser 
tex en i anslutning till Resecentrum. 

Skötsel, uppsamling och laddning av elscootrarna sköter bröderna genom det företag som är 
under bildande. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Avtal om etablering av elscooteruthyrning i Vetlanda 

 
Förslag till beslut 
Att upprätta avtal med bröderna Kujtim och Paijtim Berisha för möjligheten att hyra ut 
elscootrar för allmänheten i Vetlanda. 

 

 
Beslutet skickas till 
Pär-Olof Högstedt 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 46 

Tomtförsäljning 
 

Beslut 
Tekniska nämnden beslutar att sälja fastigheten Ramkvilla 2:73 med en yta av 1 312 
kvadratmeter till Johan Lyngshede, XXXXXX-XXXX, Lasarettsgatan 35 C, 574 40 Vetlanda, för 
ett pris av 1 krona. 

 

 
Beslutet skickas till 
Johan Lyngshede 

Handläggare 

GIS-ingenjör 
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Sammanträdesprotokoll 

Tekniska nämnden 
Sammanträdesdatum 
2020-08-27 

 

 

 
 

§ 47 

Övriga frågor 
 

Buskörning vid Folkets park 
Gunnar Elmeke informerar om hur läget ser ut på platsen och att förvaltningen vet om 
problematiken. 

 
Statistik över skadegörelser vid skolor och förskolor 
Förvaltningen har stor insikt i dessa skadegörelser. Varje skadegörelse polisanmäls, just nu är 
skadegörelsen stor vid Östanå, Tomaslundsskolan och Norrgårdsskolan. 

 
Stadshusets foajé 
Det har påbörjats installationsarbete för att få upp en informationsskärm för besökare. 

 
Tömning av kommunens papperskorgar 
Förvaltningen återkommer med information om hur tömningen av papperskorgar är 
organiserad. 

 


	Anslag av protokollet
	Föredragningslista
	Föregående protokoll
	Höstens nämndsammanträden
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Höstens budgetberedning
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Rapport inom HR-området 2020
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Pågående projekt
	Beslut
	Ärendebeskrivning

	Anmälan av delegationsbeslut
	Beslut

	Meddelande kommundelsråd
	Beslut

	Meddelanden
	Beslut

	Revisionsrapport Granskning av kommunens underhåll och samordning av gator och va-ledningar/anläggningar
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Förvaltningens ståndpunkt
	Beslutsunderlag
	Arbetsutskotts förslag till tekniska nämnden
	Beslutet skickas till


	Föreläggande gällande underhåll och ventilation, Stocken 7
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
	Beslutet skickas till


	Etablering av elscootrar
	Beslut
	Ärendebeskrivning
	Beslutsunderlag
	Förslag till beslut
	Beslutet skickas till


	Tomtförsäljning
	Beslut
	Beslutet skickas till


	Övriga frågor
	Buskörning vid Folkets park
	Statistik över skadegörelser vid skolor och förskolor
	Stadshusets foajé
	Tömning av kommunens papperskorgar


