
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Magda Gyllenfjell,  
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-20 
 

  

 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 27 februari 2018 klockan 

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

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 2018-000005  

 

2.  Kl. 08:30 – 09:15 Information om RÖK´s 

verksamheter  

Dnr 2016-000348  

Per Pettersson, räddningschef 

informerar om ärendet. 

3.  Kl. 19:15 - 09:30, Information om Hovgård 1:7 

Dnr 2018-000040  

Thorsten Zaar, skogsförvaltare 

informerar om ärendet.  

4.  Kl. 10:00 - 10:20, Information om trafiklösning 

för nya industriområdet i Åseda 

Dnr 2017-000353  

Oskar Johansson, 

planerare/utvecklare informerar om 

ärendet. 

5.  Beslut om hastighetssänkning på Karlagatan i 

Åseda 

Dnr 2017-000214  

./. 

6.  Svar på motion om vinterunderhåll av vägar 

Dnr 2017-000328  

./. 

7.  Information gällande renovering av 

Änghultasjöns dämme och Klavreströms 

regleringsdamm  

Dnr 2017-000295  

Presenteras på sammanträdet. 

8.  Ekonomisk rapport  

Dnr 2018-000031  

./. 

9.  Övrigt 

Dnr 2018-000006  
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Patrik Davidsson 

Ordförande 

Magda Gyllenfjell 

Nämndssekreterare 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

magda.gyllenfjell@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Magda Gyllenfjell MAG 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-02-20 
Referens 

KS 2017-000214 

  

 

Medborgarförslag gällande hastighetssänkning på 
Karlagatan i Åseda 

Tekniska avdelningens förslag till beslut 

Uppvidinge kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 § andra 

stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen (1998:1276). 

1 §   På Karlagatan mellan 30 meter öster om Storgatan och 140 meter 

öster om Storgatan i Åseda får fordon inte föras med högre hastighet än 

30 kilometer i timmen. 

2 §   Förbudet gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag 

mellan klockan 7.30 och 16. 

Denna författning träder i kraft den 3 april 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom den 23 maj 2017 med förslag om att sänka 

hastigheten på Karlagatan i Åseda. Hastighetssänkningen föreslås göras 

med farthinder eller en förändring av hastighetsgränsen. 

Sänkning av färdhastigheten föreslås göras till 30 km/tim utanför 

fastigheten som inrymmer förskoleverksamhet. Hastighetssänkningen 

beslutas, efter samråd med berörda myndigheter, av Uppvidinge kommun, 

genom en trafikföreskrift. Trafikföreskriften förs därefter in i RDT – 

Riksdatabasen för trafikföreskrifter – och skyltning kan ske  

Ekonomiska konsekvenser 

Inköp och uppsättning av skyltar. Kostnaderna belastar tekniska 

avdelningens driftbudget.       

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 2017-05-23 

Trafikförordningen 1998:1276 

Förslag på trafikföreskrift för Karlagatan i Åseda 

Kartskiss över Karlagatan i Åseda  

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen          

Teknisk Chef  

Staffan Åberg 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 169 Dnr 2017-000214  

Svar på medborgarförslag gällande hastighetssänkning 
på Karlagatan i Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningens tekniska 

avdelning i uppdrag att arbetar fram ett förslag för sänkning av 

färdhastigheten på del av Karlagatan i Åseda. 

2 Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget vara besvarat  

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag inkom den 23 maj 2017 med förslag om att sänka 

hastigheten på Karlagatan i Åseda. Hastighetssänkningen föreslås göras 

med farthinder eller en förändring av hastighetsgränsen. 

Sänkning av färdhastigheten föreslås göras till 30 km/tim utanför 

fastigheten som inrymmer förskoleverksamhet. Hastighetssänkningen 

beslutas, efter samråd med berörda myndigheter, av Uppvidinge kommun 

genom en trafikföreskrift. Trafikföreskriften förs därefter in i RDT – 

Riksdatabasen för trafikföreskrifter – och skyltning kan ske. 

Kostnaderna för skyltsättning och eventuella fysiska hinder tas ur tekniska 

avdelningens driftbudget.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

tekniska utskottets förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med tekniska utskottets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 52/2017- Medborgarförslag gällande 

hastighetssänkning på Karlagatan i Åseda. 

Medborgarförslag gällande hastighetssänkning på Karlagatan i Åseda, 

2017-05-23. 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningschef 

  

 



 
0760 2018:001 

 
 
Uppvidinge kommuns lokala trafikföreskrifter  
om högsta tillåten hastighet på Karlagatan i Åseda; 
 
beslutade den 27 februari 2018. 
 
   Uppvidinge kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 
§ andra stycket 14 och 3 § första stycket trafikförordningen 
(1998:1276). 
 
1 §   På Karlagatan mellan 30 meter öster om Storgatan och 140 
meter öster om Storgatan i Åseda får fordon inte föras med högre 
hastighet än 30 kilometer i timmen. 
 
2 §   Förbudet gäller vardagar utom vardag före sön- och helgdag 
mellan klockan 7.30 och 16. 
 
_______________ 
   Denna författning träder i kraft den 3 april 2018. 
 
 
KOMMUNSTYRELSENS TEKNISKA UTSKOTT  
  
  
 



Skala 1:2000

Karlagatan, Åseda

SAG
Linje  

SAG
Linje  

SAG
Bildtext
Färdhastighet 30 km/tim

SAG
Bildtext
Förskola
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Motion om vinterunderhåll av vägar 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen i 

enlighet med vad som redovisas nedan och anser därmed motionen vara 

besvarad.  

2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsserviceförvaltningen att 

arbeta fram riktlinjer för vägunderhåll och snöröjning för Uppvidinge 

kommun.     

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) har i en motion daterad 2017-09-12  anfört att det inte 

räcker att endas ploga kommunens mindre vägar under snöfattiga år, med 

nätter under fryspunkten och tö dagtid. Den senaste vintern har exempelvis 

flera bilar fått sladd, kvaddats och behövt bärgas på den hårt trafikerade 

krokiga ”Skedavägen” mellan väg 23 och väg 31. Flera bilar har efter dessa 

singelolyckor blivit körodugliga enligt motionären och endast kunnat köras 

till skroten. Vägarna som är kommunens ansvar måste därför enligt 

motionären även sandas. Motionären yrkar att tekniska utskottet ser över 

de vägar som ligger under kommunens ansvar och vid plogning även 

sandar dessa vägar.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-09-26, § 85, att 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Det svenska vägnätet delas in i enskilda och allmänna vägar. De allmänna 

vägarna byggs ut och sköts antingen av kommunen eller av staten genom 

Trafikverket. Den som ansvarar för en väg har enligt lagstiftningen ett s.k. 

väghållaransvar. Innebörden av väghållaransvaret regleras i väglagen, 

miljöbalken och lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning. Lagstiftningen anger de yttre ramarna för hur en kommun ska 

utöva sitt väghållaransvar och kan kompletteras med kommuninterna mål 

och riktlinjer.   

 

Väghållaransvaret fritar inte den enskilde bilföraren från det ansvar som 

denne har enligt trafikförordningen. I reglerna slås fast att bilföraren är 

skyldig att anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. 

Hänsyn skall tas till bl a väderleks- och siktförhållandena och hastigheten 

får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet. 

Föraren ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg 

hastighet vid bl a halt väglag.   

 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-02-20 
 

KS 2017-000328 
Sida 
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I Uppvidinge vilar ansvaret för snöröjning av de vägar där kommunen har 

ett väghållaransvar på kommunstyrelsen enligt nämndens reglemente. 

Utöver budgetramen för vinterväghållning, trafikbelysning och parker i 

kommunfullmäktiges budget, saknas kommuninterna mål och riktlinjer för 

verksamheten. Budgeten utgör därigenom styrdokumentet för 

verksamheten. 

Snöröjning och halkbekämpning av gator och vägar utförs av tekniska 

avdelningen inom samhällsserviceförvaltningen vid behov och sålunda inte 

utifrån en på förhand fastställd plan. Någon regelmässig halkbekämpning 

sker därför inte efter utförd snöröjningsinsats, utan först när tekniska 

avdelningen eller - utanför ordinarie arbetstid - entreprenören bedömer att 

det behövs.        

Beslutsunderlag 

Motion om vinterväghållning av vägar, 2017-09-12 

Kommunfullmäktige § 85/2017 –Anmälan av motionen 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-10-23 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningen, 2018-02-20     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Margareta Schlee   

 

 

Chef för samhällsserviceförvaltningen  

Anna Liedholm 



Motion till kommunstyrelsens 

ordförande Åke Carlson gällande 

Tekniska utskottets väghållning 

vintertid. 

 

 

Den typen av vintrar som de senaste åren har gällt för Småland/Kronoberg gör att man måste 

tänka och agera annorlunda vad gäller väghållning. De senaste åren har varit snöfattiga med 

nätter under fryspunkten och tö dagtid. Då räcker det inte att endast ploga mindre vägar som 

t.ex. den hårt trafikerade ”Skedavägen” mellan väg 23 och väg 31. Den senaste vintern har 

flera bilar fått sladd på denna krokiga väg och kvaddats och man har måst ringa efter 

bärgning. Flera bilar har efter dessa singelolyckor blivit körodugliga och endast kunnat köras 

till skroten. Vägarna som är kommunens ansvar måste även sandas! 

 

Vi moderater yrkar att: 

 Tekniska nämnden ser över de vägar som ligger under kommunens ansvar och vid 

plogning även sanda dessa vintertid. 

 

För Uppvidingemoderaterna 

Margareta Schlee 

2017-09-12 
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§ 195 Dnr 2017-000328  

Motion om vinterunderhåll av vägar 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen om vinterunderhåll av vägar och återkomma med förslag till 

beslut senast i april 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) har, den 12 september, lämnat in en motion där hon 

skriver om väghållning under vintertid. Margareta Schlee (M) yrkar att 

tekniska utskottet ser över de vägar som ligger under kommunens ansvar 

och vid plogning även sanda dessa vägar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2017, § 85, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunkansliet föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen ger 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda motionen om 

vinterunderhållning av vägar och återkomma med förslag till beslut senast i 

april 2018.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunkansliets förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Motion om vinterunderhåll av vägar, 2017-09-12  

Kommunfullmäktige § 85/2017 – Anmälan av motion 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-10-23 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningschef 
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Uppdrag att utreda motion om vinterunderhåll av vägar 

Kommunkansliets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motion om vinterunderhåll av vägar och återkomma med förslag till beslut 

senast i april 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) har lämnat in, den 12 september, en motion där hon 

skriver om väghållning under vintertid. Margareta Schlee (M) yrkar att 

tekniska utskottet ser över de vägar som ligger under kommunens ansvar 

och vid plogning även sanda dessa vägar. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2017, § 85, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Motion om vinterunderhåll av vägar, 2017-09-12  

Kommunfullmäktige § 85/2017 – Anmälan av motion 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-10-23 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningschef 

 

Kommunsekreterare 

Christoffer Mowide 
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§ 85 Dnr 2017-000328  

Anmälan av motion om vinterunderhåll av vägar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.                

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) har lämnat in en motion där hon skriver om 

väghållning under vintertid. Margareta Schlee (M) yrkar att tekniska 

utskottet ser över de vägar som ligger under kommunens ansvar och vid 

plogning även sanda dessa vägar.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning och finner fulmäktige besluta så.               

Beslutsunderlag 

Motion 2017-09-12, Margareta Schlee (M)      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen  

 



Driftredovisning januari - december Tekniska avdelningen

Kod

Verksamhet

Text

Redovisat 

jan-dec 2017

Budget

2017 I förh till 

riktvärde
83,3

21190 GEMENSAMT-TEKNISKA KONTOR 209,5 154,0 -55,5

21600 MARKFÖRSÖRJNING 9,7 10,0 0,3

21610 ALLMÄN MARKRESERV/TILLSYN 1 330,7 1 626,0 295,3

21620 REGLER- O SANERINGSFAST. -8,2 -10,0 -1,8

21630 SKOGAR -115,7 -113,0 2,7

21640 ARRENDE -196,0 -170,0 26,0

25000 GATOR OCH VÄGAR 743,5 656,0 -87,5

25100 BARMARKSUNDERHÅLL 610,5 578,0 -32,5

25200 GATUBELÄGGNING 2 406,9 1 924,0 -482,9

25300 VINTERVÄGHÅLLNING 2 804,3 3 303,0 498,7

25400 TRAFIKBELYSNING 1 947,6 1 932,0 -15,6

25500 ENSKILDA VÄGAR -34,6 150,0 184,6

25900 KOMMUNALARB VIDAREFÖRDELA 4 435,1 3 481,0 -954,1

25940 YRKESARB-EXTERNA ARBETEN -22,3 -50,0 -27,7

26000 PARKER 1 634,0 2 122,0 488,0

27230 KALKNING 25,7 130,0 104,3

27240 VATTENVÅRDSFÖRBUND 118,8 120,0 1,2

2 INFRASTRUKTUR O SKYDD 15 899,5 15 843,0 -56,5

73400 VATTENFÖRS O AVLOPPSHANT 754,5 1 030,0 275,5

73410 VATTENVERK 7 701,7 4 726,0 -2975,7

73420 VATTENLEDNINGAR 2 042,5 1 159,0 -883,5

73430 AVLOPPSVERK 4 375,9 6 133,0 1757,1

73440 AVLOPPSLED. O DAGVATTEN 1 442,6 1 600,0 157,4

73450 PUMPSTATIONER 1 534,0 785,0 -749,0

73460 GEMENSAM VA-VERKSAMHET -18 705,7 -15 907,0 2798,7

73470 MÄTARBYTE 149,8 423,0 273,2

73490 AVSKRIVNINGAR 8,0 51,0 43,0

734xx VA VERKSAMHET -696,7 0,0 696,7

73500 AVFALLSHANTERING 665,7 828,0 162,3

73510 SOPHÄMTNING -3 929,0 -3 282,0 647,0

73530 AVFALLSSTATION LINNEBERG 1 044,9 1 130,0 85,1

73531 MARKSANERING SYDOST AB 0,0 0,0 0,0

73532 BEHANDLINGSANL. LAKVATTEN 282,4 0,0 -282,4

73540 ELEKTRONIKÅTERVINNING 0,0 10,0 10,0

73550 AVFALLSGÅRDAR 828,1 1 380,0 551,9

73551 FÖRPACKNINGS ÅTERV.STATIO -19,1 0,0 19,1

73552 TRÄDGÅRDSTIPPAR 10,8 0,0 -10,8

73570 DESTRUKTION/MILJÖFARLIGT 0,0 13,0 13,0

73580 SLAMAVSKILJARE -261,0 -109,0 152,0

73581 LATRINER -8,7 0,0 8,7

73599 AVSKRIVNINGAR 34,8 30,0 -4,8

735xx RENHÅLLNINGSVERKSAMHET -1 351,1 0,0 1 351,1

Summa teknisk avdelning 13 851,7 15 843,0 1 991,3



Investeringsredovisning Tekniska avdelningen jan-dec 2017

Kod TEXT
BUDGET

2017

REDOVISAT 

JAN- OKT 

ÅTERSTÅR

1103 MASKINELL UTRUSTNING 0,0 103,9 -103,9

1119 ÅSEDA 12:1, FÄLTVÄGEN 0,0 715,7 -715,7

1425 GATOR OCH VÄGAR 1 800,0 0,0 1 800,0

1426 GÅNG & CYKELVÄG OLOFSGATA 0,0 32,0 -32,0

1428 BELYSNINGSANLÄGGNING 200,0 0,0 200,0

1429 SÖDRA ESPLANADEN GATA 0,0 350,5 -350,5

1436 SÖDRA ESPLANADEN VA 0,0 836,0 -836,0

1437 MARKANLÄGNING GRIND 0,0 98,3 -98,3

1438 K-SPEED 80 VAGN 0,0 115,0 -115,0

1439 K-VAGN MASKTR K-700 0,0 70,0 -70,0

1441 AVFALLSHANTERING 0,0 595,0 -595,0

1499 DISP INV.MEDEL TU 4 000,0 0,0 4 000,0

Totaler 6 000,0 2 916,4 3 083,6


