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Datum

2019-04-30
Kommunledningsförvaltningen
Alexander Arbman,
alexander.arbman@uppvidinge.se

Kommunstyrelsens tekniska utskott
kallas härmed till sammanträde måndagen den 06 maj 2019 klockan 08:30 i
Ideboås, Åseda för att behandla följande ärenden:


Upprop



Val av justerare

Ärende
1.

Godkännande av dagordning
Dnr 2019-000001

2.

Genomgång av föregående protokoll
Dnr 2019-000180

3.

Uppvidinge kommuns lokala
trafikföreskrifter gällande förbud att parkera
på Södra Esplanaden och Östra Esplanaden i
Åseda tätort
Dnr 2019-000176

4.

Motion gångbana från A-plast till badet i
Älghultssjön
Dnr 2018-000281

5.

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen
Viken till Singeltorps by

6.

Medborgarförslag öka tillgängligheten genom
att bredda de kommunala bilparkeringarna.

7.

Medborgarförslag upprustning badplats
Sjöparken Lenhovda

8.

Medborgarförslag bevarande av
järnvägssträckan Vetlanda-Åseda

Anteckningar

Uppvidinge kommun

Ärende
9.

Datum

Sida

2019-04-30

2(2)

Anteckningar

Medborgarförslag belysning vid
återvinningsstationen i Alstermo

10. Samhällsservicechef informerar
Dnr 2019-000051
11. Övrigt
Dnr 2019-000039

Peter Danielsson
ordförande

Alexander Arbman
nämndsekreterare
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TJÄNSTESKRIVELSE
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Datum

Referens

2019-04-29

KS 2019-000176

Uppvidinge kommuns lokala trafikföreskriftet gällande
förbud att parkera på Södra Esplanaden och Östra
Esplanaden i Åseda tätort
Tekniska avdelningens förslag till beslut
Uppvidinge kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1
§ andra stycket 16 och 3 § första stycket trafikförordningen
(1998:1276).
1 § På Södra Esplanaden mellan Karlagatan och Storgatan i Åseda får
fordon inte parkeras. Denna författning träder i kraft 1 juli 2019.
2 § På Östra Esplanaden mellan väg 969/Järnvägsgatan och Odengatan
i Åseda får fordon inte parkeras. Denna författning träder i kraft 1 juli
2019.

Sammanfattning av ärendet
På Södra Esplanaden och Östra Esplanaden i Åseda krävs parkeringsförbud
för att kunna utföra drift och underhåll, t.ex. snöröjning, sandning och
renhållning. Förnärvarande parkeras fordon på körbanor och gång- och
cykelbanor.
På Södra Esplanaden gäller tidigare parkeringsförbud från Odengatan till
väg 969/Östra vägen.
Parkeringsförbuden beslutas av Uppvidinge kommun genom
trafikföreskrifter. Trafikföreskrifterna förs därefter in i RDT – Riksdatabasen
för trafikföreskrifter – och skyltning kan ske.

Ekonomiska konsekvenser
Kostnader för skyltsättning, vilka uppskattas till 20 000 kr. Medel tas ur
verksamhet 251.

Beslutsunderlag
Tekniska avdelningen 2019-04-29
Trafikförordningen 1998:1276
Trafikföreskrifter för Södra Esplanaden och Östra Esplanden, Åseda
Kartskiss över Karlagatan i Åseda

Beslutet skickas till
Tekniska avdelningen

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
staffan.aberg@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Staffan Åberg SÅG

Datum

Uppvidinge kommun

Teknisk chef
Staffan Åberg

2019-04-29
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KS 2019-000176
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Parkeringsförbud på Södra Esplanaden och Östra Esplanaden. Sträckor markerade.

Skala 1:4699

2019-04-29
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 83

Dnr 2018-000281

Motion gångbana från A-plast till badet i Älghultssjön
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda motionen och
återkomma till kommunstyrelsen med svar senast november 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 september 2018, § 107, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion gångbana från A-plast
till badet i Älghultssjön.

Förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att
utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast
november 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Motion gångbana från A-plast till badet i Älghultssjön
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-09-25 § 107 Motion gångbana
från A-plast till badet i Älghultssjön

Beslutet skickas till
Tekniska utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-25
Kommunfullmäktige
§ 107

Dnr 2018-000281

Anmälan motion gångbana från A-plast till badet i
Älghultssjön
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen får ställas
Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning

Sammanfattning av ärendet
Christina Lindqvist (KD) har lämnat in en motion. I motionen föreslås att
vägsträckan från A-plast till badet i Älghultssjön kompletteras med en
gångbana. Uppvidinge kommun ska påtala behovet hos Trafikverket.

Beslutsunderlag
Motion

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 66

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till
Singeltorps by
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda
medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast
oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 september 2018, § 108, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag
förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken
till Singeltorps.

Förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att
utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar
senast oktober 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt
Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps by
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-09-25 § 108 Medborgarförslag
förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken
till Singeltorps by

Beslutet skickas till
Tekniska utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-25
Kommunfullmäktige
§ 108

Anmälan medborgarförslag förbättrad tillgänglighet
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till
Singeltorps by
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget får ställas.
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in med förslag till åtgärder för att få en
komplett friskvårdsslinga runt Lenhovdasjön och även mot Singelstorp.
Förslag på åtgärder är belysning på järnvägsbanken från Viken till
Singelstorp, papperskorgar och skyltar.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 68

Medborgarförslag öka tillgängligheten genom att
bredda de kommunala bilparkeringarna.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda
medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast
oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 september 2018, § 110, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag
öka tillgängligheten genom att bredda de kommunala bilparkeringarna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att
utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar
senast oktober 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag öka tillgängligheten genom att bredda de kommunala
bilparkeringarna
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-09-25 § 110 Medborgarförslag
öka tillgängligheten genom att bredda de kommunala bilparkeringarna.

Beslutet skickas till
Tekniska utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-25
Kommunfullmäktige
§ 110

Anmälan medborgarförslag öka tillgängligheten genom
att bredda de kommunala bilparkeringarna.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget får ställas.
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att parkeringsrutorna på
kommunens parkerar blir bredare. Skälet är att om förare eller passagerare
har någon form av funktionshinder behöver det finnas utrymme för att
kunna ta sig in och ut ur bilen.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 67

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken
Lenhovda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda
medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast
oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 25 september 2018, § 109, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, Medborgarförslag
upprustning badplats Sjöparken Lenhovda.

Förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att
utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar
senast oktober 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken Lenhovda
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-09-25 § 109 Medborgarförslag
upprustning badplats Sjöparken Lenhovda

Beslutet skickas till
Tekniska utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-25
Kommunfullmäktige
§ 109

Anmälan medborgarförslag upprustning badplats
Sjöparken Lenhovda
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget får ställas.
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in gällande upprustning av badplatsen
Sjöparken i Lenhovda inför sommaren 2019. Åtgärder som föreslås att
rensning av botten, duschplatta, upprustning av bryggor och
omklädningshytter. Önskemål om simskola framförs också.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 65

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan
Vetlanda-Åseda
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda
medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast
oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 28 augusti 2019, § 99, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag
om att järnvägssträckan Vetlanda-Åseda.

Förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att
utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar
senast oktober 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-08-28 § 99 Medborgarförslag
bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda.

Beslutet skickas till
Tekniska utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-08-28
Kommunfullmäktige
§ 99

Anmälan av medborgarförslag bevarande av
järnvägssträckan Vetlanda-Åseda
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget får ställas.
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att järnvägssträckan
Vetlanda-Åseda bevaras under en försöksperiod av 5-10 år.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 70

Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationen i
Alstermo
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda
medborgarförslaget med tillägg att se över belysningen för samtliga
återvinningsstationer i kommunen och återkomma till kommunstyrelsen
med svar senast oktober 2019.

Sammanfattning av ärendet
Den 26 februari 2019, § 5, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, medborgarförslag belysning
vid återvinningsstationen i Alstermo.

Förslag till beslut på sammanträdet
Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att
utreda medborgarförslaget med tillägg att se över belysningen för samtliga
återvinningsstationer i kommunen och återkomma till kommunstyrelsen
med svar senast oktober 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationen i Alstermo
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-02-26 § 5 Medborgarförslag
belysning vid återvinningsstationen i Alstermo

Beslutet skickas till
Tekniska utskottet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-26
Fel! Dokumentvariabel saknas.

§5

Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationen i
Alstermo
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget får ställas.
Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag om bättre belysning vid
återvinningsstationen i Alstermo.

Beslutsgång
Ordförande frågar om medborgarförslaget får ställas och finner att
kommunfullmäktige beslutat så.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan lämnas medborgarförslaget
till kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunstyrelsen
beslutat så

Beslutsunderlag
Medborgarförslag belysning återvinningsstation i Alstermo

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

