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§ 1 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner dagordningen.                                             
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§ 2 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ljungkvist (-) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan välja Anders 

Käll (M) som justerare och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott 

beslutat så.                    
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§ 3 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet ger tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram en 

femårsplan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator och 

återkomma till tekniska utskottet under våren år 2020.               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens presidium har uppmärksammat behovet av 

framtagandet av en plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator. 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari år 2020, 42 §, att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att ta fram en femårsplan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsen under 

våren år 2020.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att tekniska utskottet ger tekniska 

avdelningen i uppdrag att ta fram en femårsplan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator och återkomma till tekniska utskottet under 

våren år 2020.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med Peter Danielssons (S) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 18  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-19 § 42       

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen  
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§ 4 Dnr 2017-000371  

Fondering för projekt om vatten och avlopp 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet beslutar att fondera redovisat överskott i VA-

verksamheten från år 2017 på 373 000 kr till VA-projekt Sävsjöström.               

Sammanfattning av ärendet 

VA-verksamheten gjorde ett överskott på 510 000 kr år 2017. Enligt 

Vattentjänstlagen ska över- respektive underskott jämnas ut inom 3 år.  I 

Uppvidinge kommun har VA-verksamheten redovisat ett överskott under 

åren 2016 och 2017 och underskott 2018. Behovet av investeringar i VA-

projekt är stort. För att inte behöva sänka VA-taxan föreslås överskottet från 

2018 fonderas till projekt Sävsjöström, vilket innefattar avloppspump-

station, tryckavloppsledning och dricksvattenledning mellan Sävsjöström 

och Lenhovda. Kostnaden för detta projekt är beräknat till 11,25 miljoner.    

Ekonomiska konsekvenser 

Genom denna åtgärd kan tidigare överskott avsättas till en investeringsfond 

vilket möjliggör att pengarna kan användas till VA-projekt. Ackumulerat 

överskott uppgår därmed till 3 198 000 kronor.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med tekniska avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Uppvidinge kommuns årsredovisning 

Tjänsteskrivelse 2020-02-19         

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 5 Dnr 2020-000096  

Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Till Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993, betala ut 8 794 kr i 

kommunalt bidrag. Kommunstyrelsen fastställer finansieringen.            

Sammanfattning av ärendet 

Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993, har reparerat en bro över 

Badebodaån. Trafikverket har för åtgärden beslutat om 29 313 kr i statliga 

bidrag. Åtgärden är utförd, slutbesiktigad och de statliga bidragen har 

betalats ut.   

Ekonomiska konsekvenser 

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

fastställas vid varje ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag för det 

enskilda vägnätet.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med tekniska avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut, Kommunalt särskilt driftbidrag för det enskilda 

vägnätet i Uppvidinge kommun, dnr 2008-000167 

Ansökan om kommunalt bidrag för Björkå vägsamfällighet, vägnummer 

17993, 2020-02-03          

Beslutet skickas till 

Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen  
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§ 6 Dnr 2020-000097  

Servera vildsvinskött i kosten 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger Samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda möjligheten att kunna servera vildsvinskött inom 

kostenheten.   

Utredningen ska ta hänsyn till de lokala entreprenörerna.           

Sammanfattning av ärendet 

En del kommuner i södra Sverige utreder och prövar om möjligheten att 

använda sig av vildsvin inom sina respektive kostenheter. Vildsvin är en 

relativt ny köttresurs som på senare tid ökat markant i framför allt i södra 

och mellersta Sverige. På vissa ställen i Uppvidinge kommun ställer 

vildsvinen till med mycket problem för jordbruket och en ökad efterfrågan 

på vildsvinskött skulle förhoppningsvis öka jakttrycket och på så sätt hålla 

vildsvinsstammen på en bra nivå. 

Det är framför allt tre punkter som måste utredas. 

• Hur kan Uppvidinge kommun säkerställa att det alltid finns tillgång till 

vildsvinskött 

• Vilken aktör kan vara behjälplig med slakt och styckning av 

vildsvinskött 

• Hur säkerställer Uppvidinge kommun att trikinprover tas. 

Samhällsserviceförvaltningen bör också se över hur andra kommuner i 

Kronobergs län hanterar denna fråga, samt se över om samarbete mellan 

dessa kommuner är av intresse.  

Ekonomiska konsekvenser 

En ny marknad av billigare kött.         

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) yrkar på att utredningen ska ta hänsyn till de lokala 

entreprenörerna.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Tony Johanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens tekniska 

utskott beslutat så.                   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-17       

Beslutet skickas till 

Samhällsservicechef 
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§ 7 Dnr 2020-000103  

Samhällsservicechef informerar                         

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicechef Patrik Ivarsson informerar på sammanträdet om 

följande: 

• Vattennivåer i kommunens insjöar  

• Dämmet i Klavreström 

• Kosten 

• Utredartjänst 

• Lokalförsörjning 

• Parkeringsförbudet på Södra Esplanaden och Östra Esplanaden i 

Åseda tätort                                                     
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§ 8 Dnr 2020-000104  

Övrigt              

Sammanfattning av ärendet 

På punkten tas följande upp: 

• Järnvägskrysset                              

  

 


