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§ 1 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Ärende ansökan om kommunalt bidrag för vägsamfälligheten Älghult - 

Höneskruv, väg 17484 dnr 2018-000392 och ärende fondering för projekt om 

vatten och avlopp dnr 2017-000371 läggs till i dagordningen, i övrigt 

godkänns dagordningen.                                          
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§ 2 Dnr 2019-000052  

Information om samhällsserviceförvaltningen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad förvaltningschef Patrik Ivarsson informerar på sammanträdet 

om följande: 

 Introduktion av samhällsserviceförvaltningen 

 Etableringen 

 Kultur- och fritidsavdelningen 

 Tekniska avdelningen 

 Kommunens skogsinnehav 

 Kommunens lokaler och fastigheter 

 Mark och exploatering                          
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§ 3 Dnr 2019-000051  

Information från chef för samhällsserviceförvaltningen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Tillförordnad förvaltningschef Patrik Ivarsson informerar på sammanträdet 

om följande: 

 Dämmena i Klavreström 

o Projektering 

o Fiskvandring 

o Kontakter med Länsstyrelsen 

 Projektering socialförvaltningen Lenhovda 

 Trasten ledningshus 

 Kostutredningen 

 Dusch i kommunhuset                              
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§ 4 Dnr 2018-000156  

Avyttring av fastighet Gröna huset 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att påbörja avyttringen av 

gröna huset i Norrhult.        

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Gröna huset har används till HVB hem och stödboende under 

några år. Sedan i slutet av 2018 står det tomt, på grund av att verksamheten 

med ensamkommande barn har minskat. Gröna huset är ett stort hus med 

åtta stycken rum, där ensamkommande pojkar har bott. Det finns även två 

kök och flera badrum i fastigheten. 

På kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12 fattades beslutet att utreda 

möjligheten till att avyttra fastigheten Gröna huset. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska medel som försäljningen av fastigheten Gröna huset ger.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att tekniska utskottet beslutat i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelse protokoll 2018-02-12 

Tjänsteskrivelse 2019-02-18   

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 
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§ 5 Dnr 2017-000400  

Renovering av kvarnen i Klavreström 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott uppdrar Uppvidingehus att ta in offert 

på renovering av kvarnen i Klaveström.  

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger Uppvidingehus i uppdrag att 

skyndsamt åtgärda det mest akuta gällande kvarnen.           

Sammanfattning av ärendet 

Renovering av kvarnen i Klavreström har under många år diskuterats av 

allmänheten, politiker och kommunala tjänstemän. Uppvidinge kommun 

har även fått in handlingar från allmänheten angående kvarnens förfall. 

Samhälls- och service förvaltningen vill nu ta ett helhetsgrepp av ärendet 

och lyfta upp renoveringen av kvarnen i Klavreström till politiskt beslut. 

För att komma framåt i ärendet föreslår Samhälls- och service förvaltningen 

att Tekniska utskottet uppdrar Uppvidingehus att ta in offert på vad en 

renovering av kvarnen skulle kosta. 

Ekonomiska konsekvenser 

Offert kostnader 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att uppvidingehus får i uppdrag att 

skyndsamt åtgärda det mest akuta gällande kvarnen, exempelvis 

takrännorna.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Peter Danielssons (S) yrkande. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg för Peter 

Danielssons (S) yrkande.            

Beslutsunderlag 

Svar på skrivelse angående kvarnbyggnaden 2019-02-21 
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Skrivelse angående kvarnbyggnaden 2019-02-21 

Tjänsteskrivelse 2019-02-18   

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Ekonomikontoret 
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§ 6 Dnr 2018-000392  

Ansökan om kommunalt bidrag för vägsamfälligheten 
Älghult - Höneskruv, väg 17484 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beviljar vägsamfälligheten Älghult - 

Höneskruv kommunalt bidrag med 47 250 kronor för beläggningsåtgärder.        

Sammanfattning av ärendet 

Vägsamfälligheten Älghult - Höneskruv har den 14 november 2018 skickat 

in en ansökan om kommunalt bidrag för beläggningsåtgärder. Trafikverket 

har beviljat samfälligheten statliga bidrag om 157 500 kronor för åtgärden. 

Genomförd åtgärd har kostat totalt 366 961 kr och har godkänts av 

Trafikverket. 

Av kommunens riktlinjer för bidrag till vägsamfälligheter framgår att 

kommunalt bidrag kan beviljas med 30 % av det statliga bidraget. 

Samhällsserviceförvaltningen, genom tekniska avdelningen, föreslår 

följaktligen kommunsstyrelsens tekniska utskott att bevilja 47 250 kr i 

kommunalt bidrag.   

Ekonomiska konsekvenser 

Kostnaderna om 47 250 kr belastar tekniska avdelningens verksamhet 25500 

för bidrag till vägsamfälligheter.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat i enlighet 

med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-11-15 

Ansökan om bidrag från vägsamfälligheten Älghult – Höneskruv från den 

2018-11-14, omfattande kopior av: 

Trafikverkets beslut från den 2018-04-24 

Faktura på genomförd åtgärd från den 2018-09-21 
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Trafikverkets besiktningsprotokoll 2018-11-13    

Beslutet skickas till 

Vägsamfälligheten Älghult – Höneskruv 
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§ 7 Dnr 2017-000371  

Fondering för projekt om vatten och avlopp 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att fondera redovisat överskott 

i VA-verksamheten från år 2015 på 951 000 kr till projekt Sävsjöström.        

Sammanfattning av ärendet 

VA-verksamheten gjorde ett överskott på 951 000 kr år 2015. Enligt 

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

Uppvidinge kommun har VA-verksamheten redovisat ett överskott under 

åren 2015, 2016 respektive 2017 och det är stort behov av investeringar i 

många VA-projekt som redovisas i Planen för vatten- och avlopp. För att 

inte behöva sänka VA-taxan föreslås överskottet från 2015 fonderas till 

projekt Sävsjöström vilket innefattar avloppspumpstation, 

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 projekt Sävsjöström.  

Ackumulerat överskott uppgår därmed till 1,95 miljoner.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner det 

tekniska utskottet eniga.            

Beslutsunderlag 

Uppvidinge kommuns årsredovisning. 

Tjänsteskrivelse 2019-02-19     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 
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§ 8 Dnr 2019-000050  

Meddelande till Tekniska utskottet 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott noterar informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Tekniska utskottet informeras om inkommen skrivelse från anonym person. 

Skrivelsen innehåller förslag gällande utomhustjänster för snöskottning och 

gräsklippning. 

Tekniska utskottet diskuterar skrivelsen under sammanträdet.                         
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§ 9 Dnr 2019-000039  

Övrigt             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ges på sammanträdet möjlighet att 

ställa frågor eller diskutera något särskilt område med koppling till det 

tekniska utskottet. 

 Badebodaåns renovering                              

   


