
 

 

 
 
Kommunledningsförvaltningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-17 
 

  

 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 24 september 2019 klockan 

08:30 i Ideboås, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 2019-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2019-000065  

 

3.  Information om Kostverksamheten 

Dnr 2018-000397  

 

4.  Utredningsuppdrag till 

samhällsserviceförvaltningen gällande 

lokalisering av den s.k. Pyramiden i Åseda 

Dnr 2018-000272  

./. 

5.  Medborgarförslag upprustning badplats 

Sjöparken Lenhovda 

Dnr   

 

6.  Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 

friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen 

Viken till Singeltorps by 

Dnr   

 

7.  Medborgarförslag bevarande av 

järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 

Dnr   

 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

nämndsekreterare 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 109 Dnr 2018-000285  

Anmälan medborgarförslag upprustning badplats 
Sjöparken Lenhovda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in gällande upprustning av badplatsen 

Sjöparken i Lenhovda inför sommaren 2019. Åtgärder som föreslås att 

rensning av botten, duschplatta, upprustning av bryggor och 

omklädningshytter. Önskemål om simskola framförs också.                       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 67 Dnr   

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken 
Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

oktober 2019.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september 2018, § 109, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, Medborgarförslag 

upprustning badplats Sjöparken Lenhovda.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att 

utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar 

senast oktober 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken Lenhovda 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-09-25 § 109 Medborgarförslag 

upprustning badplats Sjöparken Lenhovda     

Beslutet skickas till 

Tekniska utskottet 

  

 



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 16 Dnr   

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken 
Lenhovda 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet ger kultur- och fritidsavdelningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till tekniska utskottet med svar senast 

september 2019.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september år 2018, § 109, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

upprustning badplats Sjöparken Lenhovda. 

Den 9 april år 2019, § 67, beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslag upprustning badplats 

Sjöparken Lenhovda och återkomma med svar senast oktober år 2019.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att tekniska utskottet ger kultur- och 

fritidsavdelningen i uppdrag att utreda medborgarförslaget och återkomma 

till tekniska utskottet med svar senast september 2019.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande. 

Ordförande finner att tekniska utskottet beslutat i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande.          

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag upprustning badplats Sjöparken Lenhovda 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-09-25 § 109 Medborgarförslag 

upprustning badplats Sjöparken Lenhovda 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09 § 67 Medborgarförslag 

upprustning badplats Sjöparken Lenhovda     

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

  



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-09-25 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 108 Dnr   

Anmälan medborgarförslag förbättrad tillgänglighet 
friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken till 
Singeltorps by 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.         

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in med förslag till åtgärder för att få en 

komplett friskvårdsslinga runt Lenhovdasjön och även mot Singelstorp. 

Förslag på åtgärder är belysning på järnvägsbanken från Viken till 

Singelstorp, papperskorgar och skyltar.                       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag  

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 66 Dnr   

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

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

oktober 2019.         

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken 

till Singeltorps.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att 

utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar 

senast oktober 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt 

Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps by 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-09-25 § 108 Medborgarförslag 

förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken 

till Singeltorps by      

Beslutet skickas till 

Tekniska utskottet 

  



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 14 Dnr   

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

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet ger tekniska avdelningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till tekniska utskottet med svar senast 

september 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.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att ge tekniska avdelningen i uppdrag att 

utreda medborgarförslaget och återkomma till tekniska utskottet med svar 

senast september år 2019.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande.  

Ordförande finner att tekniska utskottet beslutat i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande.           

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt 

Lenhovdasjön, delen Viken till Singeltorps by 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-09-25 § 108 Medborgarförslag 

förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken 

till Singeltorps by 



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Kommunstyrelse protokollsutdrag 2019-04-09 § 66 Medborgarförslag 

förbättrad tillgänglighet friskvårdsslingan runt Lenhovdasjön, delen Viken 

till Singeltorps by      

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

  





 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-28 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 99 Dnr   

Anmälan av medborgarförslag bevarande av 
järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har kommit in som föreslår att järnvägssträckan 

Vetlanda-Åseda bevaras under en försöksperiod av 5-10 år.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 65 Dnr   

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan 
Vetlanda-Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

oktober 2019.     

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2019, § 99, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning och beslut, medborgarförslag 

om att järnvägssträckan Vetlanda-Åseda.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Presidiet yrkar att kommunstyrelsen ger tekniska utskottet i uppdrag att 

utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar 

senast oktober 2019. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

presidiets yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-08-28 § 99 Medborgarförslag 

bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda.    

Beslutet skickas till 

Tekniska utskottet 

  

 



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 17 Dnr   

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan 
Vetlanda-Åseda 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet ger tekniska avdelningen i uppdrag att utreda 

medborgarförslaget och återkomma med svar till tekniska utskottet senast 

september 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.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att ge tekniska avdelningen i uppdrag att 

utreda medborgarförslag och återkomma med svar till tekniska utskottet 

senast september år 2019.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande. 

Ordförande finner att tekniska utskottet beslutat i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande.         

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda 

Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2018-08-28 § 99 Medborgarförslag 

bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda. 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09, § 65, Medborgarförslag 

bevarande av järnvägssträckan Vetlanda-Åseda.     

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

  



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

 




