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ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 
Måndagen den 7 november 2016, kl. 08.30 - 12.05. Ajournering mellan 
ld. 10.05-10.45. 

Mikael Jeansson (S), ordf. 
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Lennart Fohlin (C) 
Kenneth Görtz (M) §§ 326-328, 331-334 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 322 

Meddelanden 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot följande meddelanden: 

1. Valmyndigheten, nyhetsbrev 

2. Energikontor Sydost, nyhetsbrev 

3. Barn- och utbildningsnämnden, protokoll 2016-10-19 

I Dtdragsbestyrkande 

2 (18) 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

2016/71 002 

2016/73 002 

Justerare 

§ 323 

Delegations beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner nedanstående förteckning av fattade 
delegations beslut: 

Ärende 

A vtalsförlängning - Litteratur 
Adlibris Aktiebolag 
BokusAB 
BTJ Sverige AB 
FörlagEtt AB 

A vtalsförlängning - Pensionsadministration 
Skandikon Administration Aktiebolag 

Leasingavtal gällande bilar Renault Captur 
5 st 
Liljas Bil 

I Otdragsbestyrkande 

Delegat 

Mikael Jeansson 

Daniel Gustafsson 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11 -07 

Justerare 

§ 324 

Planstrategiska rådet 
Dnr 2016/36 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar tillsammans med 
samhällbyggnadsutskottet emot information om följande justeringar 
i de prioriterade planerna: 

- Översiktsplan. Bygg- och miljöavdelningen ska skriva fram 
samrådsredo görelse. 

- Detaljplan för V-plast i Väckelsång är överklagad. 
- Fastigheten Näckrosen 1. Kontakt tas med Tingsrydsbostäder för hur 

man ska gå vidare. 
- Detaljplan för del av kv. Staren och del av kv. Stjärnan har vunnit laga 

kraft. 
- Justering av detaljplan för sågverket utgår. Kommunicering har skett. 
- Beslutet om samrådsförslag för Mårslycke 1 :29 är tillbakadraget. Nytt 

förslag tas fram. 
- Detaljplan för fastigheten Väckelsång 9:68 har vunnit laga kraft. 
- Beslut om samråd för Ryd 6:21 är taget i samhällsbyggnadsnämnden 

2016-08-23. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt 
sarnhällsbyggnadsförvaltningen att iordningsställa och inleda 
marknadsföring av kommunens lediga tomter för bostadsändamål, 
innan januari månads utgång. 

Beskrivning av ärendet 

Planstrategiska rådet går igenom prioriterade planer och tar emot 
information om justeringar enligt ovan samt bilaga. 

Beslutsunderlag 

Prioriterade planer, november 2016 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadschef Jonas Weidenmark 

I Otdragsbestyrkande 
2016-11-09 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 325 

Information om detaljplan för fastigheten Sånnahult 2:3 
samt markundersökning 
2015/459 213 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsut~kott tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt bygg och miljöavdelning 
att göra en komplett utredning, vilken redovisas för arbetsutskottet 
den 21 november. 

3. Arbetsutskottet tar vid den tidpunkten ställning till eventuell 
fortsättning av planuppdraget för fastigheten. 

Beskrivning av ärendet 

Bygg- och miljöchef Camilla Norrman återger en konsultfirmas 
sammanfattande bedömning om fortsatta åtgärder vid den aktuella 
fastigheten. Firman menar att man inte kan utesluta att gifter i marken kan 
påverka människors hälsa och förordar därför en sanering av marken innan 
försäljning. 

Bygg- och miljöavdelningen delar inte konsultfirmans bedömning. 
Avdelningen ska ha en dialog med länsstyrelsen om innehållet i rapporten 
och eventuellt behov av sanering. 

Patrick Ståhlgren (M) yrkar: 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt bygg och miljöavdelning 
att göra en komplett utredning, vilken redovisas för arbetsutskottet 
den 21 november. 

2. Arbetsutskottet tar vid den tidpunkten ställning till eventuell 
fortsättning av planuppdraget för fastigheten. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M) 
yrkande. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöchef Camilla Norrman 

I Utdragsbest;yrkande 201 6-11-09 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 326 

Åtgärder för att ställa i ordning och skapa ökad säkerhet vid 
Kyrkö Mosse 
Dnr 2016/432 829 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen godkänner reviderad plan för att iordningställa 
och höja säkerheten vid Kyrkö mosse i enlighet med ingånget avtal 
från 2001-06-21 . 

2. Kommunledningsförvaltningen ansöker om kostnader motsvarande 
40 000 kr till iordningställandet av området från TUF AB:s 
ramprojekt Näringsliv i Utveckling. 

3. Rörliga kostnader om 21 700kr/år arbetas in i årsbudget 2018. 

4. Ett uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att upprätta en 
plan för finansiering av iordningsställande och sanering inför 
kontraktstidens utgång. 

Beskrivning av ärendet 

Turismsamordnare Johan Söderlund har författat en skrivelse med förslag 
om åtgärder för att ställa i ordning och skapa ökad säkerhet vid Kyrkö 
Mosse. De är framtagna i samverkan med tjänstemän på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Sammanfattningsvis föreslås följande: 

En punktinsats för att säkra, troligtvis riva, ladan. Hus och verkstad 
kan vara kvar men en plan för hur dessa inte ska få förfalla så som 
ladan bör tas fram. Dessa bör också rensas på överflödigt skräp som 
"blåst" in i detta museum. 

En röjning för att ta hand om de fallna träd som finns på platsen bör 
göras. Därtill bör gran och sly utmed gångstigen också tas bort. 

Skyltningen bör ses över och kompletteras. Information om platsen 
och historien kan med fördel sättas vid huset eller vid parkeringen. 
Information om att området beträds med stor försiktighet, med 
uppsikt över barn, med bra skor på fötterna, och på eget ansvar bör 
sättas upp vid början på stigen, samt vid de hus som man bestämmer 
ska vara kvar. 

Parkeringen och stigen bör ses över kontinuerligt för att säkerställa 
tillgängligheten. 

I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

lA ... _ 

§ 326 forts. Dm 2016/432 829 

Budgetera för en löpande skötsel av området inklusive sophantering 
och tillsyn. 

Arbetsutskottet samtalar om den föreliggande planen och föreslår 
revideringar, i huvudsak att rivning av ladan inte görs. 

Arbetsutskottet poängterar även vikten av att turismsamordnaren har en 
dialog med den guide som verkar vid Kyrkö Mosse. 

Besluts underlag 

Skrivelse från turismsamordnare Johan Söderlund, 2016-10-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår följande beslut för 
kommunstyrelsen: 

1. Kommunstyrelsen godkänner reviderad plan för att iordningställa 
och höja säkerheten vid Kyrkö mosse i enlighet med ingånget avtal 
från 2001-06-21. 

2. Kommunledningsförvaltningen ansöker om kostnader motsvarande 
40 000 kr till iordningställandet av området från TUFAB:s 
ramprojekt Näringsliv i Utveckling. 

3. Rörliga kostnader om 21 700kr/år arbetas in i årsbudget 2018. 

4. Ett uppdrag ges till kommunledningsförvaltningen att upprätta en 
plan för finansiering av iordningsställande och sanering inför 
kontraktstidens utgång 2050. 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Anna Johanssons (C) yrkande. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 327 

Nyttjanderättsavtal för fastigheter vid planerad 400 kV 
ledning mellan Nybro och Hemsjö 
Dnr 2014/340 379 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen avslår de nyttjanderättsavtal som Svenska kraftnät har 
föreslagit. 

Beskrivning av ärendet 

Svenska Kraftnät har i skrivelse 2016-10-18 informerat Tingsryds kommun 
om att Affärsverket Svenska kraftnät har behov av att nyttja befintliga 
anslutningsvägar under den tid som inventeringar och markundersökningar 
sker samt vidare för byggnation och underhåll. I skrivelsen anger Svenska 
kraftnät att man därför redan nu önskar att teckna nyttjanderättsavtal med 
berörda väghållare. 

Med anledning av det ovan redovisade har Svenska kraftnät tillsammans 
med skrivelsen översänt tre exemplar av nämnda avtal med karta utvisande 
aktuell vägsträcka för varje avtal. 

Svenska kraftnät ber om Tingsryds kommuns underskrift på två av dessa 
avtal samt att dessa skickas i retur till Svenska kraftnät senast 2016-11-14. 
Under olika punkter i de förslagna avtalen regleras Bakgrund, Upplåtelsens 
omfattning, Vägens skick, Snöröjning, Ersättning, Tillfälliga skador samt 
Villkor. 

I respektive avtal redovisar Svenska kraftnät det ersättningsbelopp som 
affärsverket har räknat fram. Enligt skrivelsen kommer Svenska kraftnät 
snarast efter Svenska laaftnäts underskrift att utbetala ersättningsbeloppen 
samtidigt som ett exemplar av avtalen skickas åter till Tingsryds kommun. 
Enligt Svenska kraftnät kommer även en minimiersättning om 1000 kronor 
att utgå per fastighet/vägsamfällighetsförening. 

Aktuella avtalsförslag som berör Tingsryds kommun 
Svenska kraftnät har i anslutning till ovannämnda skrivelse översänt 
sammanlagt 11 st avtal som berör Tingsryds kommun som väghållare. 
Följande sammanställning redovisar vilka samfälligheter/vägar som 
Svenska kraftnät vill nyttja, väglängd samt av Svenska kraftnät framräknad 
engångsersättning: 

I CTtdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 327 forts. Dnr 2014/340 379 

Samfällighet/väg Vägnummer Väglängd Engångsersättning 
Blötan V3006 c:a 850 8 500:-

m 
Illareboda V2680 c:a 3700 37 000:-

m 
Kavsjömåla V2720 c:a 3400 34 000:-

m 
Genesmåla V2945 c:a 1200 12 000:-

m 
Kållebo V2840 c:a 1500 15 000:-

m 
Tattamåla V2980 c:a 1000 10 000:-

m 
Grönvik V3007, c:a 5650 44 300:-

V3060 m 
Långasjömåla östra V3180 c:a2950 29 500:-

m 
Rävemåla Estamåla V2800 c:a 7250 44 300:-

m 
Gummagölsmåla V3170 c:a 1100 11 000:-

m 
Ekelund V3360 c:a 2300 23 000:-

m 
Totalt c:a 30900 268 600:-

m 

Analys 
I nedanstående punkter anges omständigheter som bör ligga till grund för 
Tingsryds kommuns ställningstagande till de aktuella avtalsförbindelserna 
med Svenska kraftnät: 

1. Enligt avtalsförslagen är Svenska kraftnäts avsikter att lämna en 
engångsersättning för allt nyttjande av vägarna från tiden för planeringsstart 
och därefter en för dagen oförutsägbar framtida tidpunkt. 
För 9 av de 11 samfälligheterna/vägarna vill Svenska kraftnät enligt 
avtalsförslagen utbetala en engångsersättning på 10 kronor per meter väg. 
För de båda längsta vägarna-Grönvik och Rävemåla Estamåla - uppgår 
engångsersättningen till 7,84 respektive 6,11 kronor per meter väg. Dessa 
belopp kan jämföras med de statsbidrag som Tingsryds kommun får årligen 
för driften av de enskilda vägarna i Tingsryds kommun. Det genomsnittliga 
statsbidraget för samtliga 226 enskilda vägar/vägdelar oavsett vägkategori 
uppgår till 8,75 kronor per meter under innevarande år 2016. Det årliga 
statsbidraget uppgår således nästan till den engångsersättning som Svenska 
kraftnät erbjuder och för vissa vägar (vägarna Grönvik och Rävemåla 
Estamåla i ovanstående tabell) är till och med det årliga statsbidraget högre 
än engångsersättningen. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Dnr 2014/340 379 

Justerare 

§ 327 forts. 

2.Tunga transporter ökar vägslitaget och kan orsaka en utmattningseffekt på 
vägarna. Även klimatfaktorer inverkar så att vägarna får en kortare 
livslängd. 

3. Det ter sig tveksamt om en väghållare för enskilda vägar kan stå som 
avtalspart i ett nyttj anderättsförhållande. Denna fråga utreds för närvarande 
av mark- och exploateringsingenjör Filip Storm. 

4. Avtalen saknar hänvisning till lagstiftning som reglerar nyttjanderätts
och arrendeavtal. 

5. I avtalen anges inte någon tid för avtalsupplåtelserna och avtalen 
innehåller inte heller någon uppsägelseklausul. Svenska kraftnäts 
handläggare har vid telefonsamtal 2016-11-03 muntligt dock förtydligat 
Svenska kraftnäts avsikter att nyttjanderättsavtalen ligger på en 49-årig 
avtalstid. 

6. Vad gäller frågan om kraftledningarnas livslängd kan följande fakta 
konstateras beträffande den befintliga 400 kV-ledningen Kimstad-Sege
Arrie som delvis går parallellt med den kraftledning som Svenska kraftnät 
nu planlägger: 
Kraftledningen erhöll tillstånd och byggdes år 1963. Enligt regeringens 
beslut 2016-09-22 har Svenska kraftnät erhållit förlängd koncession tills 
vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år. Med andra ord har den 
befintliga 400 kV-ledningen en giltig tillståndsperiod på minst 93 år - från 
år 1963 till år 2056. 
Av dessa uppgifter kan konstateras att även den av Svenska kraftnät 
planerade kraftledningen sannolikt kommer att få en mycket lång livslängd. 
Dessa tidshorisonter måste således vägas in i bedömningar kring innehållet i 
de nu föreliggande förslagen till nyttjanderättsavtal. 

7. Vidare kan konstateras att Tingsryds kommun och Svenska kraftnät är 
oense om hur den nya kraftledningen skall byggas - Tingsryds kommun har 
i samtliga samrådsyttranden vidhållit att luftledning med växelström inte 
godtas i Tingsryds kommun samt att alternativet med nergrävd 
likströmskabel förordas. 

8. I dagsläget finns inte heller några beslut om nätkoncession för den 
ledning som Svenska kraftnät vill bygga. Svenska kraftnät har ännu inte 
inlämnat någon tillståndsansökan till Energimarknadsinspektionen. 

Slutsats 
Tingsryds kommun bör med hänvisning till ovan redovisade omständigheter 
ej godkänna de från Svenska kraftnät översända nyttjanderättsavtalen. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

-

§ 328 

Miljö målslöfte 
Dnr 2016/398 403 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar över ärendet för beslut i 
kommunstyrelsen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunstyrelsens 
ordförande att tillsammans med tjänstemän vid 
kommunledningsförvaltningen, ta fram målformulering för socialt 
företagande. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen i Kronobergs län har framfört önskemål om att samtliga 
kommuner i länet skall skriva under miljömålslöften med lokala miljömål 
att genomföra fram till 2020. I praktiken går det ut på att kommunerna väljer 
ut 5-10 av de 142 regionala miljömålen som brutits ut från det regionala 
miljömålsprogrammet från 2013 och lovar att genomföra dessa i kommunen 
fram till och med 2020. 

Länsstyrelsen planerar att hålla en miljömålskonferens 31 januari 2017, och 
tanken är att kommunerna skall skriva under miljömålslöftena då under 
högtidliga former. 

Under tidigare KSAU diskuterades möjliga miljömålslöften för Tingsryds 
kommun och man enades då om de förslag som lagts med tillägg om att 
utveckla återbrukskoncept kopplat till socialt företagande. 

De 142 regionala miljömålen har delats upp i fyra teman: hållbar 
konsumtion, klimat och energi, hållbart landskap och hälsa. Förutom 
kommunerna så berör genomförandet av miljömålen bland annat 
Länsstyrelsen, Region Kronoberg, Linneuniversitetet och privata aktörer 
inom näringslivet m.fl. Många av miljömålen berör flera aktörer. 

För att hitta en fungerande och begriplig struktur för kommunens 
miljömålslöften har de delats in fyra andra grupper, Socialt företagande, 
kemikalier, vatten och avlopp och energi och klimat. 

Länsstyrelsen önskar nu en utveckling av beskrivande text angående hur 
kommunens arbete med miljömålslöftena skall gå till. Denna text skall 
sedan lyftas in i länsstyrelsens mall för miljömålslöftenas utformning. 

I förslaget saknas text under rubriken socialt företagande, då handläggaren 
inte är insatt i denna fråga. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 328 forts. Dnr 2016/398 403 

Miljömålslöfte Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun har valt att dela in de miljömål vi särskilt vill arbeta 
med i fyra grupper: Socialt företagande, Kemikalier, Vatten och avlopp samt 
Energi och klimat. 

Socialt företagande 

Tingsryds kommun har för avsikt att arbeta mer aktivt med socialt 
företagande och återbrukskoncept genom ... 

Kemikalier 

Vi kommer att fortsätta arbetet med att minska mängden kemikalier barn 
utsätts för i förskolan och skolan genom handlingsplan för en giftfri skola 
och förskola. I samband med kemikaliearbetet i skola finns också möjlighet 
att nå ut till vårdnadshavarna och allmänhet. Fokus på miljö- och kemikalier 
skall ställas i upphandling, särskilt av produkter som skall användas inom 
skola och barnomsorg. 

Vatten och avlopp 

Skyddet av de kommunala dricksvattentäktema skall ses över och till 2020 
skall samtliga kommunala dricksvattentäkter ha ett fastställt och fullgott 
vattenskyddsområde. Kommunen skall under perioden även fastställa en 
VA-plan och en dricksvattenförsörjningsplan för att säkerställa 
dricksvattenförsörjningen och rening av avloppsvatten även i framtiden. 

Arbetet med att ställa krav på enskilda avloppsanordningar som inte 
uppfyller naturvårdsverkets krav på rening fortgår och fram till 2020 
beräknas ytterligare minst 600 enskilda avlopp ha nyanlagts i kommunen. 

Energi och klimat 

Genom medverkan i Borgmästaravtalet kommer Tingsryds kommun att 
arbeta aktivt med klimatanpassningsplan och energibesparingar fram till 
2020. Minst 5 miljoner kronor årligen planeras att användas för 
energieffektiviseringar i kommunens fastighetsbestånd. 

Kommunen skall arbeta aktivt med energitillsyn och rådgivning till 
privatpersoner och företag för att minska energiförbrukningen i kommunen. 

Hållbara val för tjänsteresor skall underlättas genom framtagande av 
miljöpolicy för tjänsteresor och vid behov styrmedel för att uppnå större 
effekt. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikael Jeansson (S) yrkar: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt kommunstyrelsens ordförande 
att tillsammans med tjänstemän vid kommunledningsförvaltningen, ta fram 
målformulering för socialt företagande. 

I Utdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 329 

Affärsplan 2016-2020 och borgensram 2017 Stiftelsen 
Tingsryds bostäder 
Dnr 2016/380 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 

1. Kommunfullmäktige godkänner affärsplan 2016-2020 för stiftelsen 
Tingsryds bostäder. 

2. Kommunfullmäktige beviljar borgensram 2017 om 268,1 mkr för 
stiftelsen Tingsrydsbostäder. 

3. Tingsryds kommun ingår därmed såsom för egen skuld borgen för 
stiftelsen Tingsrydsbostäder samtliga låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 268,1 miljoner kronor jämte därpå 

löpande ränta och kostnader. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder redovisar affärsplan 2016-2020 och 
borgensram 2017. 

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Tingsrydsbostäder §§ 34-35, 2016-10-31 

I Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (18) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 330 

Ansökan om bidrag till Tingsryds civilförsvarsförening 
verksamhetsåret 2016 
Dnr 2016/380 107 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen beviljar Tingsryds Civilförsvarsförening 
verksamhetsbidrag för år 2016 om 20 000 kr. 

2. Beloppet anvisas från kontot för administrativt säk:erhetsarbete 
(27521). 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds Civilförsvarsförening har för 2016 års verksamhet sökt ett bidrag 
på 20 000 kronor. Föreningen utför på ideell basis viktiga uppgifter inom 
totalförsvaret som ytterst är kommunala ansvarsområden. Härigenom står 
Civilförsvarsföreningen i en särställning i förhållande till annan ideell 
föreningsverksamhet inom kommunen. Civilförsvarsföreningen har bland 
annat hand om utbildning och samordning av den Frivilliga resursgruppen 
(FRG), och de ska också köpa in viss utrustning till de personer som ingår i 
FRG. 

Kansliavdelningen föreslår att Tingsryds Civilförsvarsförening erhåller det 
sökta bidraget på 20 000 kronor för 2016 års verksamhet samt att pengarna 
anvisas från kontot för administrativt säkerhetsarbete (27521). Pengar för 
detta ändamål finns anslagna i budgeten för 2016. 

Beslutsunderlag 

Tingsryds Civilförsvarsförenings ansökan om kommunalt bidrag samt 
budget 2016. 
Årsmötesprotokoll 2016 från Civilförsvarsförbundet Tingsryd (=Tingsryds 
Civilförsvarsförening). 

I Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 331 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2016/5 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att låta Anna Johansson 
representera Tingsryds kommun vid möte om Agenda 2030 i Växjö 
den 6 december 2016. 

Beskrivning av ärendet 

Möte om Agenda 2030 hålls i Växjö den 6 december. 

Mikael Jeansson (S) informerar om en upphandling som region Halland gör 
i syfte att 90 % av alla invånare ska vara anslutna till bredband till 2020. 
Upphandlingen uppgår till 1,2 miljarder kr. 

En gemensam bostadsupphandling för flera kommuner i länet kommer 
eventuellt att göras. Syftet är att få ned kostnaderna. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 332 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr 2016/6 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunchef Lalia J eppsson informerar: 

Projektet Welcome Center Älmhult kommer inte att inrättas enligt 
ursprunglig tanke. Älmhults kommun inriktar sig nu på omkringliggande 
kommuners intresse för att driva en mindre omfattande verksamhet. 

Migrationsverket gör en tolkning gällande kommunplacering. Myndigheten 
kan belägga plats för s.k. släktbarn i familjehem i kommunen. 

Fullmäktige behöver ta ställning till arvode för ordförande i Korröstiftelsen. 
Kommunstyrelsens ordförande avser att föra upp ärendet direkt till 
kommunstyrelsen den 14 november. 

I Otdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 333 

Ansökan om kameraövervakning från Lars-Göran Linder 
AB 
Dnr 2016/439 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Tingsryds kommun har inget att erinra mot rubricerad ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Till Länsstyrelsen i Kronobergs län har inkommit ansökan om tillstånd för 
kameraövervakning, från Lars-Göran Linder Aluminiumbåtar AB. 
Länsstyrelsen har i enlighet med 18 § kameraövervakningslagen (2013 :460) 
erbjudit kommunen att yttra sig i ärendet. 

Linder Aluminiumbåtar bedriver sin försäljning via återförsäljare varför 
allmänheten inte bedöms påverkas av att företaget har kameraövervakning 
kring sin anläggning. 

Tingsryds kommun har därför inget att erinra mot ansökan. 

Beslutsunderlag 
Inkommen handling från Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Lars-Göran Linder Aluminiumbåtar AB 

l~ I I Otdragsbestyrkande 2016-11-09 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-11-07 

Justerare 

§ 334 

Ansökan om kameraövervakning från Trackoptic AB 
Dm 2016/440 140 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Tingsryds kommun har inget att erima mot rubricerad ansökan. 

Beskrivning av ärendet 

Till Länsstyrelsen i Kronobergs län har inkommit ansökan om tillstånd för 
kameraövervakning från Trackoptic Sweden AB. Länsstyrelsen har i 
enlighet med 18 § kameraövervakningslagen (2013 :460) erbjudit 
kommunen att yttra sig i ärendet. 

Trackoptic Sweden AB planerar utrusta ordinarie tåg med kameror för att 
kontinuerligt filma Trafikverkets järnvägsanläggningar. Syftet är att 
dokumentera olyckor och tillbud så att dessa bättre kan analyseras och 
förhindras i framtiden. Syftet är också att ge Trafikverket kontinuerlig 
uppdaterad information om banan status för att säkerställa ett bättre 
underhåll och reducera risken för olyckor och större skador. 

I Tingsryds kommun finns inga jämvägsanläggningar. Kommunen har inget 
att erinra mot ansökan. 

Beslutsunderlag 
Inkommen handling från Länsstyrelsen i Kronobergs län. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen i Kronobergs län 
Trackoptic Sweden AB 
Kansliavdelningen 

I tr I 

I Otdragsbestyrkande 2016-11-09 


