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§ 12 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner dagordningen.                        

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan godkänna 
dagordningen och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                
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§ 13 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Välja Anders Käll (M) som justerare.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Tony Johansson (S) föreslår 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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§ 14 Dnr 2021-000234  

Underhållsplan 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att informationen angående 
Uppvidinge kommuns fastighetsunderhåll delges kommunstyrelsens 
arbetsutskott.            

Sammanfattning av ärendet 
Under många år har Uppvidinge kommuns fastighetsunderhåll varit 
bristfällig. De ekonomiska medel som tillförts fastighetsunderhållet har inte 
varit tillräckligt för att behålla en godtagbar standard på 
fastighetsunderhållet. På detta sätt har Uppvidinge kommun dragit på sig 
en fastighetsunderhållsskuld. 

AB Uppvidingehus och samhällsserviceförvaltningen har nu försökt utreda 
vad som behöver göras de närmaste fem åren och försökt kostnadsstätta 
detta. Samhällsserviceförvaltningen och AB Uppvidingehus konstaterar att 
det behövs ekonomiskt tillskott på cirka fem miljoner kronor årligen de 
närmaste fem åren 

Konsekvenser 
Ekonomiskt tillskott på fem miljoner kronor årligen i fem år. 
Barnperspektivet har beaktats i utredningen.          

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse samhällsservicechef 2021-04-20  

Beslutet skickas till 
AB Uppvidingehus  
Kommunstyrelsens arbetsutskott  
Ekonomiavdelningen  
Samhällsserviceförvaltningen    
    



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
6(16) 

Sammanträdesdatum 
2021-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 15 Dnr 2021-000235  

Information om kostverksamheten 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsens 
arbetsutskott att ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda vad 
som ingår i måltidsabonnemangen samt att se över möjligheten att ha en 
kontaktperson på socialförvaltningen och barn- och 
utbildningsförvaltningen gällande kosten. Ärendet lyfts till 
kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2021 och återrapporteras till 
kommunstyrelsens tekniska utskott i september 2021.           

Sammanfattning av ärendet 
Per Lindgren, avdelningschef för kostverksamheten, informerar på punkten 
om följande:  

• Budgetförändringar inom kostverksamheten 

• Antalet portioner till Lärcenter var färre än förväntat.  

• Under 2020 till april 2021 har kostverksamheten minskat med 3,39 
årsarbetare 

• Förändringar i special- och önskekost inom barnomsorg. Numera 
erbjuds två maträtter dagligen, samt allergikost.  

• Coronapandemins påverkan på kostverksamheten under hösten 
2020 resulterade i att personalmatförsäljning upphörde, färre 
portioner beställdes inom barnomsorgen, samt avdelningen hade 
som högst ungefär 40 % sjukfrånvaro.  

• Under våren 2021 har förändringar skett i matutkörningen på vissa 
orter i kommunen.  

• Framtagande av ny kostpolicy.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Viktoria Birgersson (C) yrkar på att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott 
att ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda vad som ingår i 
måltidsabonnemangen samt att se över möjligheten att ha en kontaktperson 
på socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen gällande 
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kosten. Ärendet lyfts till kommunstyrelsens arbetsutskott i juni 2021 och 
återrapporteras till kommunstyrelsens tekniska utskott i september 2021.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.             

 Beslutet skickas till  
Samhällsserviceförvaltningen     
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§ 16 Dnr 2021-000238  

Riktlinjer för kravhantering inom vatten- och 
avloppsverksamheten 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen besluta att 
anta ny riktlinje för vatten- och avloppsverksamheten.              

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2 mars 2021 § 30 att anta ny kravpolicy och 
att upphäva den gamla. I samband med beslut uppmanas utskotten att göra 
en översyn av riktlinjer och rutiner av hantering av obetalda fakturor samt 
eventuell avstängning från fakturerade nyttigheter.  

I föregående kravpolicy som antogs av kommunfullmäktige 27 september 
2011 § 92 ingick tilläggspolicy för kravverksamhet inom kommunens 
vatten- och avlopp/renhållning som bilaga 1. Med anledning av att den 
tidigare kravpolicyn upphävdes av kommunfullmäktige den 2 mars 2021 
och ersatts med en ny kravpolicy har en separat riktlinje tagits fram för att 
ersätta den tidigare tilläggspolicyn kring vatten- och avloppsverksamheten. 
Riktlinjer för vatten- och avloppsverksamheten berör fakturering och 
kravhantering och har anpassats efter den nya kravpolicyn. Förslaget 
ersätter tidigare riktlinje. 

Konsekvenser 
Förändringen föranleder till snabbare agerande från kommunens sida om 
betalning uteblir, samt förnyade arbetssätt. Då kravkedjan kortas ner ger 
möjlighet att hota med avstängning av vatten tidigare.             

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsserviceförvaltningen 2021-04-15 

Riktlinjer för kravhantering inom vatten- och avloppsverksamheten, 2021-
04-14  
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Beslutet skickas till 
Administratör samhällsserviceförvaltningen 

Tekniska avdelningen  

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen   
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§ 17 Dnr 2021-000184  

Ansökan om ökade medel för bidrag till enskilda vägar 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att uppdra åt 
samhällsserviceförvaltningen att ta fram riktlinjer för bidrag till enskilda 
vägar.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens tekniska utskott begärde den 24 februari 2021 om ökade 
medel till bidrag för enskilda vägar. Kommunstyrelsen beslutade den 23 
mars 2021 att ge kommunstyrelsens tekniska utskott två uppdrag. Dels att 
göra omfördelningar inom egen budget för att hantera ansökningar om 
bidrag till enskilda vägar. Dels att återkomma med ett förslag på riktlinjer 
för hur ansökningar om bidrag till enskilda vägar ska hanteras.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Viktoria Birgersson (C) yrkar på att uppdra till 
samhällsserviceförvaltningen att ta fram riktlinjer för bidrag till enskilda 
vägar.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta att i 
enlighet med Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2021-03-23 § 67, kommunstyrelsen 

Beslutet skickas till  
Samhällsserviceförvaltningen 

Tekniska avdelningen        
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§ 18 Dnr 2021-000185  

Ansökan om vägbidrag för väg 17963 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att bordlägga ärendet till 
kommunstyrelsens tekniska utskotts nästa sammanträde.           

Sammanfattning av ärendet 
Den fastställda budgeten för bidrag till enskilda vägar motsvarar 75 000 
kronor per år. Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärenden 
med ansökan om bidrag för enskilda vägar 2021-02-24 i § 3 där man 
beslutade att 65 100 kronor skulle tas från tekniska utskottets verksamhet 
25500-Enskilda vägar. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade vid 
samma sammanträde att ansöka om ökade medel för bidrag till enskilda 
vägar för ansökningar under 2020 och 2021.  

Kommunstyrelsen uppdrog till kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 
mars 2021 att göra en omfördelning inom egen budget för att hantera 
ansökningar om bidrag för enskilda vägar, samt att förslag på riktlinjer för 
hantering av ansökan om bidrag till enskilda vägar ska tas fram. 
Ansökningar om bidrag för enskilda vägar som inkommer föreslås därför 
bordläggas tills kommunstyrelsens uppdrag har hanterats.   

Konsekvenser 
Bordläggning av ärendet innebär att beslutet i ärendet kommer att hanteras 
vid ett senare skede.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Ansökan om bidrag för enskild väg nummer 17963, inkom 2021-03-09  
Kostnadsspecifikation för ansökan om bidrag för enskild väg nummer 
17963, inkom 2021-03-09  
Tjänsteskrivelse, kansliavdelningen 2021-04-21   
Beslutet skickas till 
Ideboås-Pikabök vägsamfällighet   
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§ 19 Dnr 2021-000221  

Ansökan om kommunalt bidrag för åtgärder längs 
gamla Växjövägen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att bordlägga ärendet till 
kommunstyrelsens tekniska utskotts nästa sammanträde.             

Sammanfattning av ärendet 
Den fastställda budgeten för bidrag till enskilda vägar motsvarar 75 000 
kronor per år. Kommunstyrelsens tekniska utskott behandlade ärenden 
med ansökan om bidrag för enskilda vägar 24 februari 2021 § 3 där man 
beslutade att 65 100 kronor skulle tas från tekniska utskottets verksamhet 
25500-Enskilda vägar. Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade vid 
samma sammanträde att ansöka om ökade medel för bidrag till enskilda 
vägar för ansökningar under 2020 och 2021.  

Kommunstyrelsen uppdrog till kommunstyrelsens tekniska utskott den 23 
mars 2021 att göra en omfördelning inom egen budget för att hantera 
ansökningar om bidrag för enskilda vägar, samt att förslag på riktlinjer för 
hantering av ansökan om bidrag till enskilda vägar ska tas fram. 
Ansökningar om bidrag för enskilda vägar som inkommer föreslås därför 
bordläggas tills kommunstyrelsens uppdrag har hanterats.  

Konsekvenser 
Bordläggning av ärendet innebär att beslutet i ärendet kommer att hanteras 
vid ett senare skede.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Ansökan om kommunalt bidrag för åtgärder längs gamla Växjövägen, 
inkom 2021-03-30 

Bilaga 1 besiktningsprotokoll för väg 17964, inkom 2021-03-30 

Bilaga 2, faktura för nytt räcke, inkom 2021-03-30  
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Bilaga 3, faktura broreparation, inkom 2021-03-30 

Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 2021-04-21  

Beslutet skickas till 
Horshaga-Rosenholm vägsamfällighet   
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§ 20 Dnr 2018-000150  

Riktlinjer för snöröjning i Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att avsluta ärendet och dess 
föreslagna uppdrag.            

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade att anta riktlinjer för snöröjning i Uppvidinge 
kommun den 16 oktober 2018. Efter att riktlinjerna antogs lyftes ärendet i 
kommunstyrelsens arbetsutskott den 8 november 2018. Kommunstyrelsens 
arbetsutskott beslutade att tekniska utskottet föreslogs utreda förändringen 
av snöröjningspolicyn gällande statsbidragsberättigade enskilda vägar. 
Ärendet hanterades inte i teknisk utskottet och därmed har uppdraget inte 
formaliserat. Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag lyfts därför för att 
formellt hanteras i kommunstyrelsens tekniska utskott. 

Konsekvenser 
Ärendet har inte kommit tekniska utskottet tillhanda förrän inför 
sammanträde den 28 april 2021. Ärendet lyfts därför för att formellt beslut 
på ärendet ska fattas. Förslaget är att avsluta ärendet och därmed att avslå 
förslaget som kommunstyrelsens arbetsutskott lyfte för cirka 30 månader 
sedan med hänvisning till tidsaspekten.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 
enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 
kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-04-14 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-11-08 § 32 

Beslutet skickas till 
Samhällsservicechef    
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§ 21 Dnr 2021-000007  

Samhällsservicechef informerar 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 
Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar för informationen.            

Sammanfattning av ärendet 
Patrik Ivarsson, samhällsservicechef, informerar på sammanträdet om:  

• Ensilageplast i Älghult.  

• Statusuppdatering kring Bruksdammens nedre dämme. 

• Uppdrag till lokalförsörjningsgruppen och kommunstyrelsens 

arbetsutskott att besöka Älghultsskolan.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan notera 
informationen och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                  
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§ 22 Dnr 2021-000237  

Övrigt 2021               

Sammanfattning av ärendet 
Inga övriga frågor behandlades under punkten.                                 

      




