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§ 1 Dnr 2021-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner dagordningen, med tillägg 

för ärendet Ansökan om bidrag för enskild väg nummer 17740 som punkt 6 

på dagordningen.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att lägga till ärendet Ansökan om bidrag för 

enskild väg nummer 17740 som punkt 6 på dagordningen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan godkänna 

dagordningen med tillägg för Peter Danielssons (S) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                    
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§ 2 Dnr 2021-000002  

Val av justerare 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott väljer Tony Johansson (S) som 

justerare.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anders Ljungkvist (-) föreslår att välja Tony Johansson (S) som justerare.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan välja Tony 

Johansson (S) som justerare och finner att kommunstyrelsens tekniska 

utskott beslutat så.                    
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§ 3 Dnr 2020-000541  

Ansökan om bidrag för vägbro, väg 17874 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att 

- bevilja sökanden 65 100 kronor i kommunalt särskilt driftbidrag för 

trafiksäkerhetsåtgärder. Medel för åtgärden anslås ur tekniska 

utskottets verksamhet 25500-Enskilda vägar. Bidraget betalas ut när 

åtgärden är genomförd och godkänd av Trafikverket.       

- skicka beslutet vidare till kommunstyrelsen och ansöka om ökade 

medel för bidrag till enskilda vägar för ansökningar 2020 och 2021.            

Sammanfattning av ärendet 

Vägsamfälligheten ansöker om kommunalt särskilt driftbidrag för 

trafiksäkerhetsåtgärder, reparationer av bro på väg 17874. Trafikverkets 

beslutade bidrag för åtgärden är 217 000 kronor 

Kommunstyrelsen har beslutat att det kommunala särskilda driftbidraget 

ska vara 30 % av Trafikverkets fastslagna bidrag för särskilt bidrag. 

Budgeterade medel för bidrag 75 000 kronor / år och medlen finns i tekniska 

avdelningens budget.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på tillägg i beslutet med att 

kommunstyrelsens tekniska utskott ska skicka beslutet vidare till 

kommunstyrelsen och ansöka om ökade medel för bidrag till enskilda vägar 

för ansökningar 2020 och 2021.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.            
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Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag, inkom 2020-12-22.  

Trafikverkets beslut om driftbidrag för vägbro, inkom 2020-12-22.  

Beslutet skickas till 

Silvereke- Silverekemålas vägsamfällighet 

Ekonomiavdelningen 

Tekniska avdelningen    
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§ 4 Dnr 2021-000096  

Ansökan om kommunalt bidrag för ombeläggning av 
gamla Växjövägen 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att 

- avslå Horshaga- Rosenholm vägsamfällighets ansökan om särskilt 

kommunalt driftbidrag för ombeläggning av gamla Växjövägen, då 

budgetmedel saknas.   

- skicka beslutet vidare till kommunstyrelsen och ansöka om ökade 

medel för bidrag till enskilda vägar för ansökningar 2020 och 2021.           

Sammanfattning av ärendet 

Horshaga- Rosenholm vägsamfällighet skriver i sin ansökan att det är ca 30 

år sedan den aktuella vägsträckan fick beläggning. Under åren har trafiken 

ökat och beläggningen är nu mycket sliten. 

Samhällsserviceförvaltningen anser att det skulle vara rätt att bevilja 

sökanden efter dennes ansökan, men eftersom ekonomiska medel till detta 

inte finns så är detta en omöjlighet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på tillägg i beslutet med att 

kommunstyrelsens tekniska utskott ska skicka beslutet vidare till 

kommunstyrelsen och ansöka om ökade medel för bidrag till enskilda vägar 

för ansökningar 2020 och 2021.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Horshaga- Rosenholm vägsamfällighets ansökan om kommunalt bidrag för 

ombeläggning av gamla Växjövägen, inkom 2021-01-19.  

Beslutet skickas till 

Horshaga- Rosenholm vägsamfällighet 

Tekniska avdelningen    

    



 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(17) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 5 Dnr 2021-000126  

Ansökan om bidrag för broreparation enskild väg, väg 
18190 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att 

- avslå Rås-Bubbetorp vägsamhällighets ansökan om särskilda 

driftbidrag för brorepration på väg 18190, då budgetmedel saknas. 

- skicka beslutet vidare till kommunstyrelsen och ansöka om ökade 

medel för bidrag till enskilda vägar för ansökningar 2020 och 2021.       

Sammanfattning av ärendet 

Rås- Bubbetorp vägsamfällighet skriver i sin ansökan att de renoverat en 

bro över Lillån efter anmärkningar av Trafikverket. 

Samhällsserviceförvaltningen anser att det skulle vara rätt att bevilja 

sökanden efter dennes ansökan, men eftersom ekonomiska medel till detta 

inte finns så är detta en omöjlighet.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på tillägg i beslutet med att 

kommunstyrelsens tekniska utskott ska skicka beslutet vidare till 

kommunstyrelsen och ansöka om ökade medel för bidrag till enskilda vägar 

för ansökningar 2020 och 2021.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

tekniska utskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Rås- Bubbetorps vägsamfällighets ansökan om bidrag för broreparation, 

inkom 2021-02-03. 

Besiktningsprotokoll väg 18190, inkom 2021-02-03. 

Beslutet skickas till 

Rås -Bubbetorps vägsamfällighet 

Tekniska avdelningen   
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§ 6 Dnr 2021-000163  

Ansökan om bidrag för enskild väg nummer 17740 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att  

- avslå Fagraskog Jordeberg vägsamhällighets ansökan om särskilda 

driftbidrag för brorepration på väg 18190, då budgetmedel saknas. 

- skicka beslutet vidare till kommunstyrelsen och ansöka om ökade 

medel för bidrag till enskilda vägar för ansökningar 2020 och 2021.       

Sammanfattning av ärendet 

Fagraskog Jordeberg vägsamfällighet inkom 2021-02-24 med en ansökan om 

bidrag för enskild vägen med nummer 17740. Under kommunstyrelsens 

tekniska utskotts sammanträde 2021-02-24 har redan två ansökningar om 

vägbidrag avslagits i enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till 

beslut i vilka samhällsserviceförvaltningen anser att det skulle vara rätt att 

bevilja sökanden efter dennes ansökan, men eftersom ekonomiska medel till 

detta inte finns så är detta en omöjlighet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att avslå ansökan.  

Viktoria Birgersson (C) yrkar på att kommunstyrelsens tekniska utskott ska 

skicka beslutet vidare till kommunstyrelsen och ansöka om ökade medel för 

bidrag till enskilda vägar för ansökningar 2020 och 2021      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med Peter Danielsson (S) och Viktoria Birgerssons (C) yrkanden 

och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så            

Beslutsunderlag 

Ansökan om bidrag för enskild väg nummer 17740, inkom 2021-02-24 

Trafikverkets beslut om särskilt driftbidrag för väg nummer 17740, inkom 

2021-02-24 

Beslutet skickas till 

Fagraskog Jordeberg Vägsamfällighet  

Tekniska avdelningen     
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§ 7 Dnr 2021-000105  

Fondering för projekt om vatten och avlopp 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att fondera redovisat överskott 

i VA-verksamheten från år 2016 på 192 533,62 kronor till VA-projekt 

Sävsjöström.         

Sammanfattning av ärendet 

VA-verksamheten gjorde ett överskott på cirka 680 000 kronor år 2016. 

Enligt vattentjänstlagen ska överskott respektive underskott jämnas ut inom 

3 år.   

I Uppvidinge kommun har VA-verksamheten redovisat ett underskott för 

2020 med ca 487 000 kr. Behovet av investeringar i VA-projekt är stort. För 

att inte förändra VA-taxan föreslås att skillnaden mellan 2016 och 2020 års 

resultat fonderas till projekt Sävsjöström. 

Projekt Sävsjöström innefattar avloppspumpstation, tryckavloppsledning 

och dricksvattenledning mellan Sävsjöström och Lenhovda. Kostnaden för 

detta projekt är beräknat till 11,25 miljoner.  

Konsekvenser 

Genom denna åtgärd kan tidigare överskott avsättas till en investeringsfond 

vilket möjliggör att pengarna kan användas till VA-projekt. Ackumulerat 

överskott uppgår därmed till cirka 2 711 000 kronor.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med tekniska avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen     

Tekniska avdelningen 
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§ 8 Dnr 2019-000420  

Plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 februari 2020 att 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.  

Arbete med plan för vägunderhåll för kommunala vägar och gator pågår. 

Delar av underlag, från ledningsdragande verk, för att kunna göra klar 

planen finns inte tillgängligt.  

Konsekvenser 

Information            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med tekniska avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-18 § 253 

Presidieskrivelse 2019-12-17, kommunstyrelsens presidium    
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§ 9 Dnr 2021-000130  

Fråga angående snöröjning av vägsamfälligheter 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut   

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun snöröjer kommunala gator, vägsamfälligheter med 

statsbidrag och hundrametersvägar. 

Vägsamfälligheter som av Trafikverket är registrerade i Uppvidinge 

kommun snöröjs enligt kommunens regler. Om vägsamfälligheten går in i 

annan kommun, snöröjs vägen enligt Uppvidinge kommuns regler. 

Vägsamfälligheten Kosta-Bergdala 1, Trafikverkets vägnummer 18000, är 

registrerad i Uppvidinge kommun och snöröjs enligt kommunens regler. er. 

Vägsamfälligheten Kosta-Bergdala 2, Trafikverkets vägnummer 18089, är 

registrerad i Lessebo kommun. Vägen snöröjs således inte av Uppvidinge 

kommun. I det fall vägsamfälligheten Kosta-Bergdala 2 önskar få snöröjning 

utförd hänvisas till Lessebo kommun. Hänvisning till Lessebo kommun har 

gjorts muntligen och skriftligen.  

Konsekvenser 

Information.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan besluta i 

enlighet med tekniska avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelses tekniska utskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Trafikverkets information om vägsamfällighet Kosta-Bergdala 1, väg 18000, 

2017-11-28 

Trafikverkets information om vägsamfällighet Kosta-Bergdala 2, väg 18089, 

2017-11-28 

Vinterväghållning vägsamfälligheter Kosta-Bergdala-1 och -2, 2018-03-28 

Vinterväghållning vägsamfälligheter Kosta-Bergdala-1 och -2, information 

till Lessebo kommun, 2018-03-28 
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Vinterväghållning vägsamfällighet Kosta-Bergdala-2, 2021-01-20 

Tjänsteskrivelse 2021-02-17  

Beslutet skickas till 

Berörd vägsamfällighet 
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§ 10 Dnr 2021-000141  

Avfallsplan för Kretslopp Sydost - Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet Kretslopp Sydost bildades 1 januari 2021. I Kretslopp 

Sydost är kommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Oskarshamn, Sävsjö, 

Torsås, Uppvidinge och Vetlanda medlemmar. 

Kretslopp Sydost ansvarar för insamling och behandling av kommunalt 

avfall inom de åtta medlemskommunerna. 

För kommunalförbundet Kretslopp Sydost måste en ny avfallsplan arbetas 

fram som är gemensam för de åtta kommunerna. Avfallsplanen är en del av 

kommunalförbundets renhållningsordning och innehåller avsnitt som 

respektive medlemskommun ansvarar för.  

Kretslopp Sydost ansvarar för målsättningar för: 

- Avfallsminimering hushåll 

- Avfallsminimering återbruk 

- Öka återvinning 

- Minska farligheten 

- Användarfocus 

Medlemskommunerna ansvarar för målsättningar för: 

- Avfallsminimering inom de kommunala verksamheterna 

- Förbygga och begränsa nedskräpningen 

- Fysisk planering 

Ambitionen är att medlemskommunerna formulerar förslag till 

kommungemensamma mål samt måluppföljningar. Målen kan sedan 

kopplas till aktiviteter vilka kan vara specifika för respektive kommun.  

Workshops kommer att hållas med en rad funktioner inom kommunens 

förvaltningar och bolag för en gemensam diskussion omkring målen och 

målens inriktning och formulering. Det är angeläget att nå acceptans för 
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arbetet med målen på ett tidigt stadie i hela den kommunala 

organisationen.  

När samtliga medlemskommuner enats om formuleringen av de 

kommungemensamma målen, ges det möjlighet till politisk förankring i 

respektive kommun.  

Därefter sammanställs avfallsplanen och planen ställas ut i sin helhet för 

samråd. Inkomna synpunkter implementeras och tillsammans med 

avfallsföreskrifterna utgör de sedan den renhållningsordning som styrelsen 

i Kretslopp Sydost och därefter medlemskommunernas respektive 

kommunfullmäktige antar.  

Renhållningsordningen utgör sedan medlemskommunernas styrdokument 

för avfallshanteringen. 

Konsekvenser 

Information           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott kan godkänna 

informationen och finner att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-02-15    
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§ 11 Dnr 2021-000007  

Samhällsservicechef informerar 

Kommunstyrelsens tekniska utskotts beslut 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutar att   

- godkänna informationen. 

- uppdrar samhällsservicechefen att informera om 

kostnadssituationen kring vägporten under 23:an på nästkommande 

kommunstyrelses sammanträde.             

Sammanfattning av ärendet 

Patrik Ivarsson, samhällsservicechef, informerar på sammanträdet om:  

- Plan kring kommunens fastighetsunderhåll. 

- Ny kostpolicy.  

- Kartläggning av lokalbehov från förvaltningar 2021.  

- Kostnadssituationen med vägporten under 23:an. 

- Sjukfrånvaro inom samhällsserviceförvaltningen.   

- Information om det nedre dämmet närmast industriområdet i 

Klavreström.  

- Vattenreglering och överprövning av dämmet i Klavreströms.  

Följande frågor diskuteras och besvaras under punkten:  

- Bemanningen i köket i Norrhult.  

- Hantering av medborgarförslag kring hastighetssänkning, 

diarienummer 2018-000359.  

- Arbetet med slingan runt Lenhovdasjön. 

- Fråga kring ärendet kring Soludden som ligger hos miljö- och 

byggnadsförvaltningen och Länsstyrelsen.  

- Utlåning av färskvatten, vattenslangar och vattenposter.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C) yrkar att kommunstyrelsens tekniska utskott 

uppdrar åt samhällsservicechefen att informera om kostnadssituationen 
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kring vägporten under 23:an på kommunstyrelsens nästkommande 

sammanträde.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens tekniska utskott godkänner 

informationen med tillägg för Viktoria Birgerssons (C) yrkande och finner 

att kommunstyrelsens tekniska utskott beslutat så.                  

Beslutet skickas till 

Samhällsservicechef 

     


