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Kommunstyrelsens tekniska utskott 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 26 februari 2020 klockan 

14:00 i Våraskruv, 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.  Plan för vägunderhåll för kommunala vägar 

och gator 

Dnr 2019-000420  

./. 

4.  Fondering för projekt om vatten och avlopp 

Dnr 2017-000371  

./. 

5.  Ansökan om bidrag för bro på enskild väg 

Dnr 2020-000096  

./. 

6.  Servera vildsvinskött i kosten 

Dnr 2020-000097  

./. 

7.  Samhällsservicechef informerar 

Dnr 2020-000103  

 

8.  Övrigt 

Dnr 2020-000104  

 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

nämndsekreterare 

 



 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 18 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens presidie har uppmärksammat behovet av framtagandet 

av en plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår 

kommunstyrelsen 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.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott besluta i enlighet 

med Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.                      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 22 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge tekniska utskottet i uppdrag att ta fram en plan för vägunderhåll för 

kommunala vägar och gator och återkomma till kommunstyrelsens 

arbetsutskott under våren år 2020.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens presidium har uppmärksammat behovet av 

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

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut den 7 januari 2020, § 18: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen 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.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag och finner att Kommunstyrelsen 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-07 § 18 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 
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 Sammanträdesdatum   
Kommunstyrelsen 2008-05-13 
 

 
  Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 101 Dnr. 2008-000167 
 

Kommunalt särskilt driftbidrag för det enskilda vägnätet i Uppvidinge kommun 

Sammanfattning 
Vägverk lämnar i mån av tillgång på medel och angelägenhetsgrad särskilt 
driftbidrag till kostnader för åtgärder som inte ingår i det ordinarie underhållet t ex 
förstärkningsåtgärder och smärre ombyggnader. 
Exempel på bidragsberättigade arbeten kan vara: 
- trummor med stor diameter 
- förstärkning av vägsträcka 
- omläggning av vägsträcka 
- vilplan mot allmän väg 
- vägräcken eller annan trafiksäkerhetsåtgärd 
- ombyggnad eller reparation av bro 
- beläggningsåtgärder till vägar med hög belastning. 

 
Beslutsunderlag 
Tekniska utskottet 2004-004-07 § 39 
Singelstorps vägsamfällighet 2007-07-26 
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2007-08-09 § 164 
Förslag till bestämmelser för kommunalt särskilt driftbidrag för det enskilda vägnätet 
i Uppvidinge kommun 
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2008-04-29, § 108 
 
Ärendet 
Tekniska avdelningen har t.o.m. år 2003 deltagit i finansieringen av särskilda 
driftåtgärder på det enskilda vägnätet som uppbär statsbidrag. Bidraget var då 30 % 
av den totala kostnaden för åtgärden. Från 2004 och framåt överlämnades ärenden 
angående finansiering av särskilda driftåtgärder till kommunstyrelsen att besluta om 
och finansiera.  
 
Vid kontakt med Vägverket framkommer att huvuddelen av kommunerna i länet i 
någon form bidrar till finansieringen av särskilda driftåtgärder på det enskilda 
vägnätet som uppbär statsbidrag.  
 
Tekniska avdelningen föreslår att Uppvidinge kommun hädanefter ska bidra med 30 
% av Vägverkets beslutade bidrag för särskilda driftåtgärder på det enskilda vägnätet 
som uppbär statsbidrag. Utbetalning sker efter att Vägverket har godkänt och 
slutbesiktigat arbetena.  
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2007-08-09 att uppdra åt 
kommunledningsförvaltningen att utarbeta förslag till policy för kommunal 
medfinansiering av upprustning av enskilda vägar. 
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§ 101, forts 
 
Då omfattningen av särskilda driftåtgärder är svår att överblicka föreslås att 
finansieringen avgörs i samband med varje ansökan. 

 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslag till bestämmelser för kommunalt särskilt driftbidrag för det enskilda 

vägnätet i Uppvidinge kommun. 
2. Kommunstyrelsen fastställer finansieringen vid varje ansökan om kommunalt 

särskilt driftbidrag för det enskilda vägnätet. 
 
--- 




