
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Nathalie Gunnarsson,  
nathalie.gunnarsson@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2021-06-24 
 

  

 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

kallas härmed till sammanträde torsdagen den 01 juli 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.  Ansökan om ökade medel för bidrag till 

enskilda vägar 

Dnr 2021-000184  

./. 

4.  Ekonomisk redovisning för utskott 

Dnr 2021-000315  

./. 

5.  Plan för vägunderhåll för kommunala vägar 

och gator 

Dnr 2019-000420  

./. 

6.  Information om kostverksamheten 

Dnr 2021-000235  

./. 

7.  Samhällsservicechef informerar 

Dnr 2021-000007  

Information på sammanträdet. 

8.  Övrigt 2021 

Dnr 2021-000237  

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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§ 136 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens tekniska utskott att under hösten 

återkomma till kommunstyrelsen med en plan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator.              

Sammanfattning av ärendet 

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

utskottet i uppdrag att ta fram en plan för vägunderhåll för kommunala 

vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsen under våren år 2020. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 26 februari år 2020, § 3, 

att ge tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram planen och återkomma till 

tekniska utskottet under våren år 2020.  

Den 29 april år 2020 är arbetet inte påbörjat och tekniska utskottet förlänger 

uppdragets återrapportering till senast den 23 september år 2020. 

Kommunstyrelsen beslutade den 20 maj år 2020 § 126 att planen ska tas 

fram och finansieras med medel inom ramen för tekniska avdelningens 

budget. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott begär den 23 september år 2020 § 19 

om anstånd hos kommunstyrelsen och överlåter till kommunstyrelsen att 

avgöra när avrapportering ska ske. Samhällsserviceförvaltningen uppmanas 

återkomma till kommunstyrelsen med en tidpunkt för återrapporteringen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 21 oktober år 2020 § 244 att uppdra åt 

tekniska avdelningen att verkställa beslutet från kommunstyrelsen den 20 

maj 2020 § 126 och behandla ärendet på dagens sammanträde. 

Kommunstyrelsen beslutade den 18 november 2020 § 253 att uppdra åt 

tekniska avdelningen att verkställa tidigare fattat beslut från 20 maj 2020 § 

126 och återkomma till kommunstyrelsens sammanträde i maj med 

redovisning av plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator.         

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

tekniska utskott att under hösten återkomma till kommunstyrelsen med en 

plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator.               
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.                   

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-02-24 § 8 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-11-19 § 27 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-18 § 253          

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 84 Dnr 2021-000235  

Information om kostverksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar förslaget till uppdrag till 

kommunstyrelsens tekniska utskott för vidare hantering.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 28 april 2021 § 15 att 

föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att ge samhällsserviceförvaltningen 

i uppdrag att utreda måltidsabonnemangen och möjligheten att ha en 

kontaktperson för kosten på barn- och utbildningsförvaltningen samt 

socialförvaltningen.  

Vid beredningen inför kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås att ärendet 

skickas tillbaka till kommunstyrelsens tekniska utskott utan vidare 

hantering. Anledningen är att kommunstyrelsens tekniska utskott har 

befogenhet till att fatta beslutet som överlämnats till kommunstyrelsens 

arbetsutskott. Utskotten kan skicka ärenden mellan varandra men 

hanteringen ska så långt som möjligt hanteras i det första beslutsorganet 

som har befogenhet till det, vilket i det här fallet var kommunstyrelsens 

tekniska utskott.    

Konsekvenser 

Förslaget till beslut innebär ökad tidsåtgång i ärendeprocessen.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kansliavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2021-04-28 § 15  

Tjänsteskrivelse 2021-05-19 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens tekniska utskott   

    


