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§ 16 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner dagordningen.                        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna dagordningen och 

finner att tekniska utskottet beslutat så.                 
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§ 17 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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§ 18 Dnr 2020-000399  

Uppvidingehus informerar om fastighetsunderhåll  

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

informationen.                                             

Sammanfattning av ärendet 

Tom Eriksson, fastighetschef på Uppvidingehus AB informerar om 

kommunens fastighetsunderhåll.  

Samhällsserviceförvaltningen önskar att informationen även delges 

kommunstyrelsen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens tekniska utskott 

föreslår kommunstyrelsen godkänna informationen.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna informationen och 

finner att tekniska utskottet beslutat så.                         

Beslutet skickas till 

Samhällsservicechef 
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§ 19 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott begär anstånd hos kommunstyrelsen 

och överlämnar till kommunstyrelsen att avgöra när återrapporteringen ska 

ske.                 

Sammanfattning av ärendet 

Staffan Ågren, teknisk chef på Uppvidinge kommun, informerar om arbetet 

kring uppdraget att ta fram en femårsplan på vägunderhåll på Uppvidinge 

kommuns vägar.  

Uppdraget tilldelades på kommunstyrelsens sammanträde den 21 januari 

2020 § 22 och skulle inledningsvis presenteras under våren 2020. På 

kommunstyrelsens sammanträde den 20 maj 2020 § 126 beviljades 

utredningen uppskov med rapportering fram till oktober 2020.  

Utredningen är inte färdigställd men arbetet pågår. Tekniska utskottet 

föreslås begära anstånd hos kommunstyrelsen. 

Samhällsserviceförvaltningen ska till kommunstyrelsen återkomma med en 

tidpunkt för återrapporteringen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens tekniska utskott begär 

anstånd hos kommunstyrelsen och överlämnar till kommunstyrelsen att 

avgöra när återrapporteringen ska ske.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med Peter 

Danielssons (S) yrkande och finner att tekniska utskottet beslutat så.            

Beslutsunderlag 

 Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 126     
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§ 20 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Uppdra åt samhällsserviceförvaltningen att arbeta med annonsering av 

tomter och löften av markavtal.               

Sammanfattning av ärendet 

Anders Linnér, skogssamordnare, informerar om uppdraget om översyn av 

regler för exploatering av mark.  

Kommunstyrelsen gav den 13 augusti 2019, § 50, 

kommunledningsförvaltningen uppdraget att genomföra en översyn. Den 

10 juni 2020 överlämnades uppdraget från kommunstyrelsen till 

Samhällsserviceförvaltningen. Samhällsserviceförvaltningen ska återkomma 

till kommunstyrelsen i oktober 2020.  

Samhällsserviceförvaltningen informerar om tomter och löften av 

markavtal.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på att uppdra åt samhällsserviceförvaltningen 

att arbeta med annonsering av tomter och löften av markavtal.  

Tony Johansson (S) yrkar bifall till Viktoria Birgerssons (C) yrkande.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 165    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen  
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§ 21 Dnr 2020-000097  

Servera vildsvinskött i kosten 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner utredningen.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 26 februari år 2020 § 6 att 

ge samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att kunna 

servera vildsvinskött inom kostenheten. Utredningen ska ta hänsyn till de 

lokala entreprenörerna. 

Samhällsserviceförvaltningen har utrett frågan och kommit fram till att det 

finns flera hinder dels på grund av lagstiftning och dels på grund av att 

lokala jägare inte ständigt kan garantera att det finns vildsvinskött att 

erbjuda. Utredningen skulle svara på följande frågor: 

• 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. 

Uppvidinge kommun kan inte med hjälp av lokala jägare garantera 

tillgången till vildsvinskött. Även lagstiftning gör det svårt då jägare får 

sälja bara ett visst antal vildsvin. 

När Samhällsserviceförvaltningen undersökt möjligheten att få lokala 

entreprenörer att slakta och stycka vildsvin är det ingen som kan göra detta. 

För att säkerställa att varje vildsvin trikintestas skall alltid både remissvar 

från testmyndighet/ företag och märkning av vildsvin medfölja. Skulle detta 

inte finnas med så ska vildsvinet kasseras. 

När samhällsserviceförvaltningen utrett möjligheten om att kunna servera 

vildsvinskött på kommunens verksamheter har det framkommit att det är 

omöjligt dels på grund av lagstiftning och dels på grund av att lokala jägare 

inte ständigt kan garantera att det finns vildsvinskött att erbjuda. 

Uppvidinge kommun är med i en central upphandling ( med andra 

kommuner som bland annat Växjökommun) om att köpa vildsvinskött för 

att kunna servera i kommunens verksamheter.              
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan besluta i enlighet med 

samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att tekniska 

utskottet beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSTU 2020-02-26 § 6 

Tjänsteskrivelse 2020-08-26     
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§ 22 Dnr 2020-000103  

Samhällsservicechef informerar 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Godkänna informationen.              

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Ivarsson, samhällsservicechef, informerar på sammanträdet om 

följande:  

• Storgården  

• Sockenstugan i Lenhovda 

• Särskola Ekängen 

• Förskolan Solgården 

• Smultronstället  

• Renovering av dämmet i Klavreström 

• Kvarnen     

• Fordonspolicy     

• Kommunstyrelsens delegationsordning 

• Energi- och miljöplan     

• Marhult    

• Delårsbokslutet samhällsserviceförvaltningen            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan godkänna informationen och 

finner att tekniska utskottet beslutat så.                          
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§ 23 Dnr 2020-000104  

Övrigt 2020 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Notera informationen.                     

Sammanfattning av ärendet 

På punkten tas följande upp:  

• Söndrig asfaltskant vid gata i Norrhult  

• Torrlagt i damm vid Stationsvägen         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om tekniska utskottet kan notera informationen och 

finner att tekniska utskottet beslutat så.                    

       


