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§ 9 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner dagordningen.                                              
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§ 10 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Välja Anders Käll (M) som justerare.                       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Tony Johansson (S) föreslår välja Anders Käll (M) som justerare.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan välja Anders Käll (M) som 

justerare och finner att tekniska utskottet beslutat så.                   
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§ 11 Dnr 2020-000183  

Ansökan om vägbidrag vägnr. 18061 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag för vägnummer 18061 avslås, 

då budgetmedel för utbetalning saknas.    

Reservation 

 Viktoria Birgersson (C) reserverar sig mot beslutet med följande 

reservationsmotivering: 

Jag reserverar mig mot beslutet då jag inte kan ställa mig bakom ett beslut 

som strider mot våra övergripande mål och dessutom handlar om 

medborgarnas säkerhet.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning uppdragit åt Tekniska 

utskottet att (3.13) besluta i frågor om bidrag till enskilda vägar.  

Kommunfullmäktige beslutar, 2019-11-26, om budget för 2020 och 

verksamhetsplan 2021-2022. I budgeten för år 2020 har medel, om 150 000 

kr, för särskilda bidrag till enskilda vägnätet strukits.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar bifall till ansökan om kommunalt särskilt 

driftbidrag för vägnr. 18061 och att bidraget utbetalas retroaktivt 2021, då 

det ligger i plan att bidrag till enskilda vägar ska återinföras 2021. 

Tony Johansson (S) yrkar bifall till tekniska avdelningens förslag till beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

tekniska avdelningens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

Viktoria Birgerssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att tekniska utskottet beslutat i enlighet med tekniska 

avdelningens förslag till beslut.              



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

6(11) 

Sammanträdesdatum 

2020-04-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsunderlag 

Marskogs vägsamfällighet, Ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag 

2020-03-15 

KF 2019-11-26 § 174, Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022  

KS 2020-03-18 § 58 pkt 2, Ansökan om bidrag för bro på enskild väg dnr 

2020-000096    

Tjänsteskrivelse 2020-04-22    

Beslutet skickas till 

Sökanden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 12 Dnr 2020-000096  

Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag för vägnummer 17993 avslås, 

då budgetmedel för utbetalning saknas.       

Reservation 

Viktoria Birgersson (C) reserverar sig mot beslutet med följande 

reservationsmotivering: 

Jag reserverar mig mot beslutet då jag inte kan ställa mig bakom ett beslut 

som strider mot våra övergripande mål och dessutom handlar om 

medborgarnas säkerhet.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i sin delegationsordning uppdragit åt Tekniska 

utskottet att (3.13) besluta i frågor om bidrag till enskilda vägar.  

Kommunfullmäktige beslutar, 2019-11-26, om budget för 2020 och 

verksamhetsplan 2021-2022. I budgeten för år 2020 har medel, om 150 000 

kr, för särskilda bidrag till enskilda vägnätet strukits.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar bifall till ansökan om kommunalt särskilt 

driftbidrag för vägnr. 17993 och att bidraget utbetalas retroaktivt 2021, då 

det ligger i plan att bidrag till enskilda vägar ska återinföras 2021.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

tekniska avdelningens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

Viktoria Birgerssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att tekniska utskottet beslutat i enlighet med tekniska 

avdelningens förslag till beslut.             
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Beslutsunderlag 

Björkå vägsamfällighet, Ansökan om kommunalt särskilt driftbidrag 2020-

02-03 

KF 2019-11-26 § 174, Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022  

KS 2020-03-18 § 58 pkt 2, Ansökan om bidrag för bro på enskild väg dnr 

2020-000096    

Beslutet skickas till 

Sökanden 
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§ 13 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Uppdraget ska återrapporteras till tekniska utskottet senast den 23 

september 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.    

Tekniska utskottet beslutade den 26 februari år 2020, § 3, att ge 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.              

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att uppdraget ska återrapporteras till tekniska 

utskottet senast den 23 september år 2020.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutat så.                 
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§ 14 Dnr 2020-000103  

Samhällsservicechef informerar             

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Ivarsson, samhällsservicechef informerar på sammanträdet om 

följande: 

• Samhällsserviceförvaltningens arbete med anledning av Corona 

• Utredartjänst 

• Utredning om hantering av vildsvinskött 

• Fastighetsunderhåll och rivningsobjekt inom Uppvidinge kommun 

• Byggnationer     

• Dämmet i Klavreström                                      
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§ 15 Dnr 2020-000104  

Övrigt             

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor behandlas på sammanträdet.                                 

  

 


