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Datum 

2021-09-08 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 15 september 2021 klockan 

14:00 i Ideboås, 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. Ekonomisk redovisning för utskott

Dnr 2021-000315

./. 

4. Ansökan om vägbidrag för väg 17963

Dnr 2021-000185

./. 

5. Ansökan om kommunalt bidrag för åtgärder

längs gamla Växjövägen

Dnr 2021-000221

./. 

6. Ansökan om vägbidrag vägnr. 18061

Dnr 2020-000183

./. 

7. Bekämpning av skadedjur i Marhult

Dnr 2021-000278

Information på sammanträdet. 

8. Remiss om förslag till nya föreskrifter om

bärighetsklasser i Kronobergs län

Dnr 2021-000426

./.  

Information på sammanträdet. 

9. Övrigt 2021

Dnr 2021-000237
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Ärende Anteckningar 

10.  Samhällsservicechef informerar 

Dnr 2021-000007  

Information på sammanträdet. 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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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  

Bilaga 3, faktura broreparation, inkom 2021-03-30 
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Tjänsteskrivelse, nämndsekreterare 2021-04-21  

Beslutet skickas till 

Horshaga-Rosenholm vägsamfällighet   

     


















