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§ 21 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet lägger till ärendena Återvinningscentralen, dnr 2019-

000302, Marknadsplats och Olsmässan, dnr 2019-000303, Snöskottning, dnr 

2019-000304, samt Reningsverk, dnr 2019-000305, och godkänner 

dagordningen som sådan.                      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på att lägga till ärendena 

Återvinningscentralen, dnr 2019-000302, Marknadsplats och Olsmässan, dnr 

2019-000303, Snöskottning, dnr 2019-000304, samt Reningsverk, dnr 2019-

000305.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta enligt Viktoria 

Birgerssons (C) yrkande och godkänna dagordningen som sådan. 

Ordförande finner att tekniska utskottet beslutat så.                   
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§ 22 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) yrkar på att välja Anders Käll (M) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att tekniska utskottet beslutat så.                  
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§ 23 Dnr 2018-000397  

Information om Kostverksamheten 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet noterar informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Kostchef Per Lindgren informerar på sammanträdet om kostverksamheten 

utifrån genomförd kostutredning. Områden som tas upp är bland annat: 

• Kostens organisation 

• Kostpolicy 

• Kosten år 2020 

• Specialkost           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan notera informationen och 

finner att tekniska utskottet beslutat så.                 
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§ 24 Dnr 2018-000272  

Utredningsuppdrag till samhällsserviceförvaltningen 
gällande lokalisering av den s.k. Pyramiden i Åseda 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet godkänner genomfört utredningsuppdrag.           

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet beslutade den 25 september år 2018 att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda förslag till ny placering 

av konstverket ”De fem elementens pyramid”. Utredningsuppdraget 

grundade sig på medborgarförslaget om att flytta pyramiden i Åseda som 

inkom den 22 maj år 2018. 

Samhällsserviceförvaltningen färdigställde den 22 maj år 2019 en 

utredningsrapport. Av utredningen framgår förslag på ny placering: 

• Grönytan framför Ishallen på Östra Esplanaden 

(medborgarförslaget) 

• Grönytan utanför Gymnasieskolan  

• Åkröken vid kyrkan  

• Grönytan mitt emot Konsum på Järnvägsgatan  

Samhällsserviceförvaltningen överlämnar genomförd utredningsrapport 

och föreslår tekniska utskottet besluta godkänna genomfört 

utredningsuppdrag. 

Ekonomiska konsekvenser 

Totala kostnader uppgår till 139 900 SEK.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska 

utskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-18 

Utredning Glaspyramiden 2019-05-22 
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Protokollsutdrag TU 2018-09-25 § 21      
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§ 25 Dnr   

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken 
Lenhovda 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet godkänner utredningsuppdraget och föreslår 

kommunstyrelsen avslå medborgarförslaget.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens tekniska utskott gav 2019-05-06 Kultur- och 

fritidsavdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget gällande 

Upprustning badplats Sjöparken Lenhovda som inkom till Uppvidinge 

kommun 2018-09-03 och återkomma med svar i september 2019. 

I medborgarförslaget önskar man att inför sommaren 2019 rengöra botten 

vid badet, installera en duschplatta, fräschare bryggor samt bygga 

omklädningshytter. Man önskar även att det ska ordnas en simskola. 

Idag är det arbetsmarknad och etableringsavdelningen som på uppdrag av 

kultur- och fritidsavdelningen sköter badplatsen. Parken i sig sköts av 

samhällsföreningen på uppdrag av Tekniska utskottet. I arbetsmarknad och 

etableringsavdelningens uppdrag ingår att hålla ordning vid badplatsen, 

tömma skräp, klippa gräs, kontrollera sand och hålla bryggorna rena från 

fågelbajs och annat skräp med mera.  Detta ska göras dagligen måndag till 

fredag inför och under hela badsäsongen. Arbetsmarknad och 

etableringsavdelningen har tydliga instruktion att skräp på bryggor måste 

plockas/sopas upp och EJ får sopas ned i sjön. Inför varje badsäsong 

beställer kultur- och fritidsavdelningen dykning i sjön som då rensas från 

diverse skräp som slängts ned i vattnet och säkras inför bad. Under 

badsäsongen från mitten av juni fram till v 31 eller 32 tas vattenprovet som 

även redovisas på Uppvidinge.se där badvattenkvalitet mäts. 

• Rengöra botten vid badet – Arbetsmarknad- och etableringsavdelningen 

har tidigare år vid behov räfsat bort löv och annat från föregående 

sommar som sjunkit till botten och skapat dålig sikt i vattnet och 

upplevt smuts. För ett bättre resultat kan man muddra botten. Vid en 

sådan lösning tillkommer kostnader och till det finns inget utrymme i 

befintlig budget. 

• Installera en duschplatta – det finns idag inga förutsättningar att göra 

detta. Vid en sådan lösning tillkommer kostnader och till det finns inget 
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utrymme i befintlig. En offentlig toalett finns idag i Borgens lokaler, 

men där finns ej duschmöjlighet. 

• Fräschare bryggor – man har under år 2018 gjort jobb med bryggorna 

som har gjort dem säkrare att gå på och kultur- och fritidsavdelningen 

upplever ej att bryggorna behöver bytas ut. Vi har heller ej fått några 

påpekanden om detta sedan man tog bort de flärpar som låg över 

skarvarna innan. 

• Omklädningshytter – det är fullt möjligt att bygga omklädningshytter 

vid sjöparkens badplats men en sådan investering ryms ej befintlig 

budget. Det har förekommit en hel del problem på andra badplatser vad 

gäller uppehälle i omklädningsrum, förstörelse, rökning, nedskräpning 

av ölburkar och annat olämpligt material och kultur- och 

fritidsavdelningen hänvisar i det fall man väljer att bygga 

omklädningshytter till att badplatsen i det fallet borde driftas av en 

förening eller annan som kan se efter utrymmena även kvälls- och 

helgtid. Kultur och fritidsavdelningen har ingen driftsorganisation och 

kan ej ta det ansvaret. Ett alternativ är att lämna över sjöparkens 

badplats, alternativt samtliga badplatser till annan avdelning eller 

förvaltning i kommunen som har en driftsorganisation och kan ta hand 

om liknande arbetsuppgifter. 

• Simskola – Kultur- och fritidsavdelningen ställer sig positiv till en 

simskola i Sjöparken i Lenhovda. Däremot är det inte möjligt för kultur- 

och fritidsavdelningen att bedriva sådan verksamhet med dagens 

förutsättningar. Man kan se på goda exempel bland annat i Älghult där 

Älghults idrottsförening tillsammans med Hälsans hus erbjuder en 

simskola varje sommar.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska 

utskottet beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-09-17  

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-06 § 16 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 67 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-09-25 § 109 
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Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken Lenhovda, 2018-09-03     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 26 Dnr   

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

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar i 

oktober år 2019.              

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september år 2018, § 108, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken 

till Singeltorps. 

Den 9 april år 2019, § 66 beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 

friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast oktober år 2019.  

Den 6 maj år 2019, § 14, beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att ge 

tekniska avdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma till tekniska utskottet med svar senast september år 2019.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på att ge samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar i oktober år 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutat 

så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-06 § 14 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 66 
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Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-09-25 § 108  

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt 

Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps by 2018-09-03     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 27 Dnr   

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan 
Vetlanda-Åseda 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar i 

oktober år 2019.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 99, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

om att järnvägssträckan Vetlanda-Åseda. 

Den 9 april år 2019, § 65, beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslag om järnvägssträckan 

Vetlanda-Åseda och återkomma med svar senast oktober år 2019. 

Den 6 maj år 2019, § 17, beslutade kommunstyrelsens tekniska utskott att ge 

tekniska avdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och 

återkomma med svar till tekniska utskottet senast september år 2019.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på att ge samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar i oktober år 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutat 

så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-06 § 17 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-04-09 § 65 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2018-08-28 § 99 

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 2018-08-

28     
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Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 28 Dnr 2019-000302  

Återvinningscentralen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att tillse att 

tillräcklig information finns om återvinningscentralen.            

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet beslutade att till sammanträdet lägga till ärendet 

Återvinningscentralen. 

Samhällsservicechef Patrik Ivarsson informerar om kommunens 

återvinningscentraler.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att 

tillse att tillräcklig information finns om återvinningscentralen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutat så.                 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 29 Dnr 2019-000303  

Marknadsplats och Olsmässan 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet godkänner att parkeringsplatser under kortare tid 

godkänns för evenemang.             

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet beslutade att till sammanträdet lägga till ärendet 

Marknadsplats och Olsmässan. 

Samhällsservicechef Patrik Ivarsson informerar tekniska utskottet om 

marknadsplats och olsmässan.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) yrkar på att tekniska utskottet godkänner att 

parkeringsplatser under kortare tid godkänns för evenemang.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Tony 

Johanssons (S) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutat så.                 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 30 Dnr 2019-000304  

Snöskottning 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet noterar informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet beslutade att till sammanträdet lägga till ärendet 

Snöskottning. 

Ledamot Viktoria Birgersson (C) informerar tekniska utskottet om 

inkommen skrivelse från 3 maj år 2019 som ej besvarats. 

Samhällsservicechef Patrik Ivarsson ska kolla på ärendet.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan notera informationen och 

finner att tekniska utskottet beslutat så.                 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 31 Dnr 2019-000305  

Reningsverk 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet noterar informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet beslutade att till sammanträdet lägga till ärendet 

Reningsverk. 

Viktoria Birgersson (C) informerar tekniska utskottet om skrivelse i 

tidningen gällande reningsverk. 

Samhällsservicechef Patrik Ivarsson ber att få återkomma vid senare tillfälle.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan notera informationen och 

finner att tekniska utskottet beslutat så.                 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

  

 




