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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 29 april 2020 klockan 14:00 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Ansökan om vägbidrag vägnr. 18061 

Dnr 2020-000183  

./. 

4.  Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 

Dnr 2020-000096  

./. 

5.  Plan för vägunderhåll för kommunala vägar 

och gator 

Dnr 2019-000420  

 

6.  Samhällsservicechef informerar 

Dnr 2020-000103  

 

7.  Övrigt 

Dnr 2020-000104  

 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

nämndsekreterare 
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§ 58 Dnr 2020-000096  

Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ärendet lämnas till tekniska utskottet för finansiering. 

2. Kommunstyrelsens beslut från 2008-05-13 § 101 upphävs.  

Sammanfattning av ärendet 

Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993, har reparerat en bro över 

Badebodaån. Trafikverket har för åtgärden beslutat om 29 313 kr i statliga 

bidrag. Åtgärden är utförd, slutbesiktigad och de statliga bidragen har 

betalats ut.   

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 2020-02-26 § 101: 

Till Björkå vägsamfällighet, vägnummer 17993, betala ut 8 794 kr i 

kommunalt bidrag. Kommunstyrelsen fastställer finansieringen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt kommunstyrelsens beslut §101 från 2008-05-13 ska finansiering 

fastställas vid varje ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag för det 

enskilda vägnätet.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Ärendet lämnas till tekniska utskottet för finansiering. 

2. Kommunstyrelsens beslut från 2008-05-13 § 101 upphävs.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas 

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

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut, Kommunalt särskilt driftbidrag för det enskilda 

vägnätet i Uppvidinge kommun, dnr 2008-000167 

Ansökan om kommunalt bidrag för Björkå vägsamfällighet, vägnummer 

17993, 2020-02-03    

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2020-02-26 § 5 

Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 
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Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska utskottet  
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§ 3 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Tekniska utskottet ger tekniska avdelningen i uppdrag att ta fram en 

femårsplan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator och 

återkomma till tekniska utskottet under våren år 2020.               

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens presidium har uppmärksammat behovet av 

framtagandet av en plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator. 

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

utskottet i uppdrag att ta fram en femårsplan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsen under 

våren år 2020.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att tekniska utskottet ger tekniska 

avdelningen i uppdrag att ta fram en femårsplan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator och återkomma till tekniska utskottet under 

våren år 2020.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med Peter Danielssons (S) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 18  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-02-19 § 42       

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen  

  

 



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-02-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 7 Dnr 2020-000103  

Samhällsservicechef informerar                         

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsservicechef Patrik Ivarsson informerar på sammanträdet om 

följande: 

 Vattennivåer i kommunens insjöar  

 Dämmet i Klavreström 

 Kosten 

 Utredartjänst 

 Lokalförsörjning 

 Parkeringsförbudet på Södra Esplanaden och Östra Esplanaden i 

Åseda tätort                                                     

  

 




