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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 23 september 2020 klockan 

09:00 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. 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2020-000002  

 

3.  Uppvidingehus informerar om 

fastighetsunderhåll  

Dnr 2020-000399  

Information på sammanträdet. 

4.  Plan för vägunderhåll för kommunala vägar 

och gator 

Dnr 2019-000420  

./.  

5.  Översyn av regler för exploatering av mark 

Dnr 2019-000167  

./.   

6.  Servera vildsvinskött i kosten 

Dnr 2020-000097  

./. 

7.  Samhällsservicechef informerar 

Dnr 2020-000103  

 

8.  Övrigt 2020 

Dnr 2020-000104  

 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Nathalie Gunnarsson 

nämndsekreterare 
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§ 126 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att en femårsplan på vägunderhåll på 

Uppvidinge kommuns vägar ska tas fram och finansieras med medel inom 

ramen för tekniska avdelningens budget.             

Sammanfattning av ärendet 

På Kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 2020, § 22, behandlades 

ärendet om Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator. Detta då 

Kommunstyrelsens presidium uppmärksammade behovet av framtagandet 

av en plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator.   

I kommunstyrelsens protokoll från den 21 januari 2020, § 22, står det att 

kommunstyrelsen arbetsutskott föreslog kommunstyrelsen besluta 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.   

På grund av hög arbetsbelastning av bland annat Convid- 19 så har tekniska 

avdelningen inte hunnit med att ta fram en femårsplan på vägunderhåll på 

Uppvidinge kommuns vägar. 

Samhällsserviceförvaltningen vill förlänga utredningstiden och återkomma 

till Kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020. 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut  

Kommunstyrelsen beslutar att: 

1. Förlänga utredningstiden med att ta fram en femårsplan för 

vägunderhåll på Uppvidinge kommuns vägar. 

2. Tekniska avdelningen återkommer till kommunstyrelsen i oktober 

2020 och redovisar femårsplanen för Uppvidinge kommuns vägar. 

Ekonomiska konsekvenser 

 Cirka 500 000 kronor i kostnad för att ta fram en femårs vägunderhållsplan.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Socialdemokraterna yrkar på att kommunstyrelsen beslutar att en 

femårsplan på vägunderhåll på Uppvidinge kommuns vägar ska tas fram 

och finansieras med medel inom ramen för tekniska avdelningens budget.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Socialdemokraternas yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-05-11       

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 
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§ 165 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förlänger uppdraget om översyn av regler för 

exploatering av mark till oktober 2020. 

Kommunstyrelsen ger uppdraget till samhällsserviceförvaltningen.        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 maj 2019, § 69, att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark. 

Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti 2019, § 50, att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regler för exploatering 

av mark. Det har bildats en arbetsgrupp med alla berörda kompetenser i 

kommunen och den har påbörjat arbetet och deltagit i en gemensam 

utbildning bland annat. Uppdraget har visat sig vara mer omfattande och 

komplicerat än förväntat varför bedömningen är att utredningstiden 

behöver förlängas. 

Ekonomiska konsekvenser 

Inga ekonomiska konsekvenser kan redovisas innan översyn av reglerna 

har genomförts.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, utvecklingsstrateg 2020-06-03.  

Protokollsutdrag KS 2020-01-21 § 21      

Beslutet skickas till 

Kommunchef, ekonomichef och samhällsservicechef 
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§ 6 Dnr 2020-000097  

Servera vildsvinskött i kosten 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott ger Samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda möjligheten att kunna servera vildsvinskött inom 

kostenheten.   

Utredningen ska ta hänsyn till de lokala entreprenörerna.           

Sammanfattning av ärendet 

En del kommuner i södra Sverige utreder och prövar om möjligheten att 

använda sig av vildsvin inom sina respektive kostenheter. Vildsvin är en 

relativt ny köttresurs som på senare tid ökat markant i framför allt i södra 

och mellersta Sverige. På vissa ställen i Uppvidinge kommun ställer 

vildsvinen till med mycket problem för jordbruket och en ökad efterfrågan 

på vildsvinskött skulle förhoppningsvis öka jakttrycket och på så sätt hålla 

vildsvinsstammen på en bra nivå. 

Det är framför allt tre punkter som måste utredas. 

 Hur kan Uppvidinge kommun säkerställa att det alltid finns tillgång till 

vildsvinskött 

 Vilken aktör kan vara behjälplig med slakt och styckning av 

vildsvinskött 

 Hur säkerställer Uppvidinge kommun att trikinprover tas. 

Samhällsserviceförvaltningen bör också se över hur andra kommuner i 

Kronobergs län hanterar denna fråga, samt se över om samarbete mellan 

dessa kommuner är av intresse.  

Ekonomiska konsekvenser 

En ny marknad av billigare kött.         

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) yrkar på att utredningen ska ta hänsyn till de lokala 

entreprenörerna.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 
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för Tony Johanssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens tekniska 

utskott beslutat så.                   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-17       

Beslutet skickas till 

Samhällsservicechef 

  

 


