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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 28 april 2021 klockan 14:00 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Ledamöter och tjänstepersoner 

uppmanas närvara på distans. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2021-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

 

3.  Underhållsplan 

Dnr 2021-000234  

./. 

4.  Information om kostverksamheten 

Dnr 2021-000235  

Information på sammanträdet. 

5.  Riktlinjer för kravhantering inom vatten- och 

avloppsverksamheten 

Dnr 2021-000238  

./. 

6.  Ansökan om ökade medel för bidrag till 

enskilda vägar 

Dnr 2021-000184  

./. 

7.  Ansökan om vägbidrag för väg 17963 

Dnr 2021-000185  

./. 

8.  Ansökan om kommunalt bidrag för åtgärder 

längs gamla Växjövägen 

Dnr 2021-000221  

./. 

9.  Riktlinjer för snöröjning i Uppvidinge 

kommun 

Dnr 2018-000150  

./. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Samhällsservicechef informerar 

Dnr 2021-000007  

Information på sammanträdet. 

11.  Övrigt 2021 

Dnr 2021-000237  

 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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§ 67 Dnr 2021-000184  

Ansökan om ökade medel för bidrag till enskilda vägar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens tekniska utskott att göra 

omfördelningar inom egen budget för att hantera ansökningar om bidrag 

till enskilda vägar. 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens tekniska utskott i uppdrag att 

återkomma med ett förslag på riktlinje för hur ansökningar för bidrag till 

enskilda vägar ska hanteras.         

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering: då vi anser att vi behöver få fram ytterligare medel för 

drift och investeringar av kommunens enskilda vägar. De medel som fanns 

avsatta i 2021 års budget är i stort sett förbrukade till ett enda projekt. 

Därför yrkade Centerpartiet vid senaste sammanträdet med Tekniska 

utskottet att lyfta frågan i kommunstyrelsen för att KS måste se vikten i att 

även tillgodose andra projekt.      

Sammanfattning av ärendet 

I budget 2021 har kommunfullmäktige fastställt bidrag till enskilda vägar 

med motsvarande 75 tusen kronor per år. 

Enligt kommunstyrelsens beslut § 101 från 2008-05-13 ska finansiering 

fastställas vid varje ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag för det 

enskilda vägnätet. Kommunstyrelsen beslutade den 18 mars år 2020, § 58, 

att upphäva bestämmelsen.  

Detta innebär att det inte finns någon riktlinje för hur ansökningar för 

bidrag till enskilda vägar ska hanteras.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på att kommunstyrelsen tillför 

medel till kommunens enskilda vägar, från kommunstyrelsens disponibla 

medel.  

Christina Lindqvist (KD) och Ingrid Hugosson (C) yrkar bifall till 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande. 

Susanne Karlsson (S) och Tony Johansson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens presidies förslag till beslut.      
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens presidies förslag till beslut.               

Beslutsunderlag 

Presidieskrivelse 2021-03-15 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-02-24 § 3-6 

Ansökningar om bidrag till enskilda vägar: 

Fagraskog Jordebeg vägsamfällighet 

Vägsamfälligheten Råg-Bubbetorp 

Horshaga-Rosenholm vägsamfällighet 

Höneskruv-Älghults vägsamfällighet   

Beslutet skickas till 

Vägsamfälligheterna 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 32 Dnr 2018-000150  

Riktlinjer för snöröjning i Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Tekniska utskottet föreslås utreda förändring av snöröjningspolicy vad 

gäller avgränsning av snöröjning av statsbidragsberättigade enskilda vägar. 

Nu gäller var samfälligheten är registrerad. Förslaget innebär att utreda att i 

stället snöröja alla statsbidragsberättigade vägar inom Uppvidinge 

kommuns geografiska område, oavsett var samfälligheten är registrerad.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-09-25, § 24 att anta riktlinjer för 

snöröjning. Arbetsutskottet diskuterar reglerna för hur snöröjning ska 

tillämpas på enskilda vägar.                          

Beslutet skickas till 

Tekniska utskottet 

  

 




