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Under-
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

ANSLAG/BEVIS 

Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Måndagen den 20:e november 2017, kl. 08.30-12.00. 16.20- 16.35 

Patrick Ståhlgren (M), ordf 
Åke Gummesson (S) 
Barbro Svensson (S) 
Anna Johansson (C) 
Lennart Fohlin (C) 

Jörgen Wijk (Kommunsekreterare) 
Laila J eppsson (Kommunchef) 
Johanna Lindqvist (Planarkitekt) § 248 

Camilla Norrman (Miljö- och byggnadschef) § 

248 
Carl-Henrik Renmalm (M), §§ 248-249 

Marie-Louise Hilmersson (C), §§ 248-249 

Håkan Karlsson (S) § 248 
Jonas Weidenmark (Teknisk chef)§ 249 
Karin Berggren (Fastighetsstrateg) § 249 

Daniel Gustafsson (Ekonomichef)§§ 250-251, 

268 
Jan-Henrik Lothigius (Ekonom)§ 250 

Anna Johansson (C) 

Kansliavdelningen, måndagen den 27 november 2017 
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Anna Johansso 

Paragraf §§ 248-270 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ 

Sammanträdesdatum 

Datum då 

anslaget sätts upp 
Förvarings plats 

för protokollet 

Underskrift 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

2017-11-20 

Datum då 

2017-11-28 anslaget tas ned 

Kommunkansliet i Tingsryd 

2017-12-20 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

~ . -__.,,, 

§ 248 

Planstrategiska rådet 
Dnr 2017/53 214 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 

protokollsbilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Planarkitekten och miljö- och byggnadschefen samtalar med arbetsutskottet 

och sarnhällsbyggnadsutskottet om de pågående arbetena med översiktsplan, 

detaljplaner och gestaltningsprogram. Av bilagan framgår status för de olika 

planerna. 

Beslutsunderlag 

Pågående planer november 2017 

Beslutet skickas till 
Miljö-och byggnadschefen 

I Otdragsbestyrkande 



Ti.ngseydls 
kommun 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Datum Prio 
till 
listan 

Översiktsplaner 

Klf. 

20130930 

20130930 

Detaljplaner 

20151109 

20140428 

20150902 1 

1 

c:T5!V 

Diarienr/nam n 

2013/165 212 
(2011-0042-212) 

2010-2027-211 

2014-0627-211 

2015-1315-213 

2015-1828-211 

1(2) 

PÅGÅENDE PLANER 201711, prioriterade 

Beskrivning Status Uppdrag Process läge Handläggare 

Översiktsplan för Pågående KS 20130417 Skriva samrådsredogörelse Laila J eppsson 
Tingsryd kommun (Ksau 20110131 och göra ändringar i ÖP § 31) 

ochlv.lKB. 

FÖP Urshult Vilande SBU20130930 Vilande i avvaktan på färdig BH 
ÖP. 

FÖP Rävemåla Vilande SBU20130930 Vilande i avvaktan på färdig EW 
ÖP. 

Näckrosen 1 Återupptaget SBU 20151109 Vilande. Kontakt med BH 
Au 110103 § 7 Tingsryds bostäder ang. hur vi 

ska gå vidare. 
Gestaltningsprogram Planuppdrag SBU 2014-04-15 Vilande. EW/(BH) 

Vilande 

Sånnahult 2:3 Planuppdrag SBN 2015-08-25 Vilande i avvaktan på EW 
(Kurrebo) Vilande försälining av mark. 
Linneryd (JGA) Vilande Vilande pga beslut hur vi ska EW 

gå vidare. 
Mårslycke 1 :29 Planuppdrag SBU 2015-12-os Vilande i avvaktan på BH 

Vilande markvärdering. Nvtt förslag 



Tingsryds 
ko~mum. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

1 

1 

Övriga planer 

~ ,w 

2016-1281-211 

2017-0008-211 

2017-0812-211 

2017-0737-211 

2017-0256-211 

Del av Tingsryd 14:1 Planuppdrag 
och del av Örnen 13 Pågående 
mfl 

Tåget 1:2 Planuppdrag 
Pågående 

Mårslycke del av 1: Planuppdrag 
29 Pågående 

Linneryd 5:54 Planuppdrag 
Pågående 

I Väckelsång 4:33 I Planuppdrag 
· Pågående 

2(2) 

måste tas fram. 

KS 2016-08- Planavtal är framtaget, behov JL 
15/20 16-09-12 av utredningar har 

identifierats. Inväntar 
ramavtal. 

SBU 2011-02-06 Planavtal är framtaget, behov 
av utredningar har 
identifierats. Inväntar 
ramavtal. 

SBN 2017-06-20 Vilande i avvaktan på beslut CN 
om upprättande av 
planprogram/detaljplan istället 
för områdesbestämmelser. 

KS 2017-05-12 Beslut att skicka planen på JL 
granskning tas i nämnden 
21/11. Inväntar material från 
E.ON. 

I I Missionshus till bostad C till I BH 
B. Samrådsskede. 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 249 

Information från lokalförsörjningsutskottet 
Dnr2017/556 011 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen enligt 

protokollsbilaga. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt teknisk chef att till nästa 

sammanträde ta fram en lista på tomma lokaler. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade (KF § 104, 2017-08-28): 

1. Lokalförsörjningsgruppen redogör regelbundet var tredje månad för 

KSAU vilka ärenden som är aktuella gällande lokaler (sker i 

februari, maj, september, november). 

2 . I lokalfrågor av större omfattning och som kan bedömas ha 

principiell betydelse samråder lokalförsörjningsgruppen med KSAU. 

Vid dagens sammanträde tydliggörs att de tjänstemän som under centrala 

chefsgruppen (CCG) fattar beslut i fastighetsfrågor heter 

lokalförsörjningsutskottet. 

Teknisk chef och fastighetsstrateg informerar arbetsutskottet om aktuella 

frågor i arbetet med lokalförsörjning enligt protokollsbilaga. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från teknisk chef, 2017-11-15 

2. Kommunfullmäktige§ 104, 2017-08-28 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar: 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar åt teknisk chef att till nästa 

sammanträde ta fram en lista på tomma lokaler. 

Beslutsgång 

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

I Utdragsbestyrkande 
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Karin Berggren 
0477 44217 

karin.berggren@tingsryd.se 

2017-11-15 

Rapportering gällande lokalförsörjning till Kommunsty
relsen (KS) 

Efter önskemål kommer Lokalförsörjningsgruppen att redovisa sitt löpande ar
bete för Kommunstyrelsen (KS) var tredje månad. 
Lokalförsörjningsgruppen består av tjänstemän från de olika förvaltningarna och 
lokalförsörjningsutskottet består av delar av CCG, centrala chefsgruppen. 

Den första redovisningen redovisades på KS under september månad och detta 
är den andra redovisningen som visar ärenden från september och fram till 
dags dato. 

Lindegården, Linneryd 5:54, Linneryd 
2017-10-30 På Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-10-30 beslutades föl
jande; 

1. Köpekontrakt avseende fastigheten Tingsryd Linneryd 5:54, (Lindegår
den) godkänns enligt protokollsbilaga. 

2. Samnhällsbyggnadsnämnden och Tingsrydsbostäder AB ges i uppdrag 
att verkställa överlåtelsen. 

3. Kommunstyrelsens ordförande ges i uppdrag att underteckna köpekon
traktet för kommunens räkning. 

4. Finansiering av reaförlust om ca 930 trk i 2017 års redovisning sker inom 
ramen för prognostiserat överskott avseende anslaget för finansiella 
kostnader i 2017 års budget. 

5. Tingsrydsbostäder AB får ej försälja fastigheten utan kommunfullmäkti-
ges godkännande. 

Enligt köpekontraktet så säljs ovanstående fastighet för en köpesumma om 1 kr 
och tillträdesdag är 1 december 2017. Köpekontraktet är ännu ej undertecknad 
av berörda. 

Gruppboenden inom fastigheten Saxagård i Väckelsång hos 
fastighetsägaren HSB 
Vård- och omsorgsförvaltningen hyr idag lokaler för 3 st gruppboenden i rubri
cerad fastighet i Väckelsång av HSB. Dessa hyresavtal har sagts upp för om
förhandling avseende uppsägningstid och förlängningstid. Idag gäller 24 måna
ders uppsägningstid och förlängningstiden är 5 år. Vi har nu kommit överens 
med HSB om att vi ändrar uppsägningstiden till 9 månader samt att förläng
ningstiden ändras till 1 år, vilket gör att vi blir mer flexibla beroende på behov 
och önskemål från framtida omsorgstagaren gällande bostadsort. Nya avtal är 
undertecknade och klara och gäller 2017-01-01-2019-12-31 med 9 månaders 
uppsägningstid och 1 års förlängningstid. 

1(3) 
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Nytt gruppboende LSS. Tingsryd 
Vård- och omsorgsförvaltningen har lämnat in en lokalbehovsspecifikation för 
nytt gruppboende LSS med 6 st lägenheter, där ansvarig chef redogör för att 
förvaltningen har kartlagt de behov som finns av bostäder för perioden 2017-
2030. Denna kartläggning visar att det idag finns ca 8 ungdomar som väntas 
inneha behov av boende inom gruppbostad under denna period. Socialnämn
den har gett vård- och omsorgsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag hur 
detta behov ska kunna mötas. I det uppdraget ligger också att hänsyn ska tas 
till omsorgstagares önskemål om bostadsort. LSS handläggare har kontaktat de 
aktuella ungdomarnas föräldrar samt företrädare och samtliga har uppgivit öns
kemål om Tingsryds tätort som placering för nytt gruppboende. 

På grund av ärendet innehåller frågor av principiell art så har lokalförsörjnings
utskottet lämnatfrågan " Utredning Lokalbehov nytt gruppboende LSS" daterad 
2017-08-29 för samråd i KsAu måndag 4/9 och där beslutades att en förfrågan 
om intresse skulle ut på marknaden. En RFI (Request for lnterest), som ses 
som en tidig dialog med byggherrar har varit ute på Tend Sign (upphandlings
verktyg), men ingen intressent har hört av sig. På lokalförsörjningsutskottet per 
2017-10-25 beslutades att Tingsrydsbostäder AB tar fram en kostnadskalkyl 
efter beskrivna förutsättningar och att frågan skall behandlas i Vård- och om
sorgsnämnden. 

Ersättningslokaler till personal på Dackegatan 12, fd Socialför
valtningen kontor 
Lokalen på Dackegatan 12 är uppsagd hos fastighetsägaren och avtalet löper 
t.o.m. 2018-05-31, men efter förhandling med fastighetsägaren så går vi ur 
dessa lokaler per 2017-12-31 och erlägger hyra för första kvartalet 2018. Fas
tighetsägaren har planer på att uppföra 5 st lägenheter i denna fastighet. Delar 
av personalen kommer under december att flytta till plan 3 inom Torggatan 10 
samt att annan personalgrupp flyttar in i Tingsryds Industristiftelses lokaler på 
Dackegatan 40 (fd Skogsstyrelsens lokaler). 

Hyres avtal Torgatan 10 och 12 
På Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 2017-05-22 beslutades att god
känna de föreslagna 10-åriga hyresavtalen för Torggatan 10 respektive 12 med 
hyresvärden Stiftelsen Tingsrydsbostäder. Nu finns planer för underhållsåtgär
der inom Torggatan 10 som planeras att utföras under kvartal 1,2 och 3 2018. 

Tingsryds kommun 
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Försälining av fastigheten Korrö 
Efter avstämning med Länsstyrelsen Kronoberg så rekommenderar de oss att 
ta fram en detaljplan med skyddsbestämmelser samt en tillgänglighetsplan och 
en vård- och underhållsplan för byggnaderna inom Korrö innan försäljning ska 
bli aktuellt. 

Riktlinier fastighetsförsälining 
Det finns ett förslag på dokument avseende "Riktlinjer vid verkställande av poli
tiskt beslutad fastighetsförsäljning" som skall tas politiskt. Tanken är att inför 
varje unik försäljning sätta ramarna kring just den specifika försäljningen som 
t.ex. skall objektet säljas på öppna marknaden eller säljas till dedikerad köpare 
eller skall objektet säljas till högstbjudande eller till bokfört värde osv. 

Bollhallen, Tingsryd 
Det pågår en utredning betr. eventuellt kommunalt övertagande av Bollhallen 
från Bollhallen Tingsryd ekonomisk förening. 

Lokaler vid bildandet av Hemtiänst Östra Tingsryd 
En utredning betr. önskemål om hemtjänstlokaler för Hemtjänst Östra där Lin
neryd, Konga och Rävemåla ingår har inkommit för utredning. 

Tekniska avdelningen ingen 

Jonas Weidenmark Karin Berg n 
Chef Tekniska avdelningen F astig hetsstrateg 

~ N 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 253 

Information om utredning gällande pappersarkiv 

Dnr 2017 /667 004 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Sammanfattning 

Oskarshamns kommun skickade i juni 2017 ut en förfrågan till samtliga 

medlemmar i kommunalförbundet Sydarkivera rörande intresse av att utreda 

frågan om samordning av pappersarkiv. Tingsryds kommun anmälde sitt 

intresse. Efter en sammanställning per den 30 september hade även Alvesta 

kommun, Lessebo kommun, Markaryds kommun, Osby kommun, 

Oskarshamns kommun, Vellinge kommun, Östra Göinge kommun samt 

Räddningstjänsten Östra Blekinge anmält intresse. 

Dessa medlemmar har med bifogad skrivelse bett Sydarkivera att initiera ett 

arbete med att ta fram en uppdragsbeskrivning för ett utredningsuppdrag, i 

samråd med intresserade medlemmar. Uppdragsbeskrivningen ska också 

adressera finansieringen av en utredning och bör därefter gå ut till samtliga 

medlemmar med en förfrågan om de önskar delta i utredningen. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Oskarshamns kommun, 2017-10-17 

Skrivelse från kanslichefen, 2017-11-20 

Beslutet skickas till 
Kommunlednings förvaltningen 

I Utdrags bestyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 259 

Förslag till nationell plan för Transportsystemet 2018-2029 

Dnr 2017/550 510 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts yttrande 

Vi ser att det finns starka skäl för att utveckla en sammanhållen funktionell 

region i sydöstra Sverige. Kronobergs läns, Kalmar läns, Blekinge läns 

arbetsmarknadsregioner har idag närmare 400 000 invånare. Befolknings

och näringslivsutvecklingen är god. En akilleshäl, framlyft inte minst av 

OECD, är brister i infrastrukturen, både mellan residensstäderna, inom 

regionen som helhet och till övriga marknader i Sverige och Europa. 

Sydöstra Sveriges attraktionskraft är stor och vi ser en trend att den 

fortsätter att öka. Linneuniversitetet med bas i Växjö och Kalmar är en del i 

denna ökning. Höstterminen 2017 kom universitetet på femte plats vad 

gäller antalet antagna studenter. Tillsammans med Blekinge Tekniska 

Högskola hade Linneuniversitetet enligt den senaste nationella statistiken 

det näst högsta antalet förstaårsstudenter av alla svenska universitet och 

högskolor. 

Tillsammans med övriga kommuner inom våra arbetsmarknadsregioner är 

vi beredda att bygga 30 000 nya bostäder de närmaste 25 till 30 åren. Med 

en infrastruktur som ger förutsättningar för bra kommunikationer bör en 

bostad som byggs i sydöstra Sverige vara lika viktig för staten som en 

bostad som byggs i Stockholm eller övriga storstadsregioner. 

Därför förväntar vi oss samma typ av uppgörelse som nåtts i samband med 

Sverigeförhandlingen. Med andra ord att kommunala investeringar i nya 

bostäder kan växlas upp mot statliga investeringar för bättre 

kommunikationer även för vår del av landet. Det skulle innebära en statlig 

medfinansiering motsvarande ett flertal miljarder kronor för vår region 

precis på samma sätt som för Stockholmsregionen. 

För Tingsryds kommun är vägnäten den helt avgörande infrastrukturen för 

transporter inom samt till och från kommunen. Inom kommunens yta saknas 

tillgång på j ämväg och flyg. Av denna anledning är vägtransportsystemets 

framtida utformning av särskilt stor betydelse för Tingsryds kommun 

Tingsryds kommun har i yttranden som gäller 

transportinfrastrukturplaneringen vid flera tillfällen framhållit att europaväg 

22 sannolikt utgör det viktigaste nationella vägstråket för Tingsryds 

kommuns invånare, företag och besökare i samband med vägtransporter från 

och till Öresundsregionen. Vid dessa tillfällen har kommunen framhållit det 

angelägna i att vägförbättringar på sträckan från Karlshamn och söder ut 

genomförs snarast möjligt. 

I Utdragsbescyrkande 
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Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

~( 

§ 259 forts. 

Riksväg 27/29 
Tingsryds kommun har tidigare i olika yttranden över 

infrastrukturplaneringen påtalat att väg 27 /29 bör ingå i det nationella 

stamvägnätet. Tingsryds kommun vidhåller denna inriktning av den 

anledningen att Väg 27/29 utgör ett sydöstligt-nordvästligt stråk med 

strategiskt läge och med stor betydelse för berörda regioner samt landets 

ekonomiska tillväxt och välfärdsutveckling. Nätverket för Baltic-Link 

Association har genom EU-projekten SEBTrans och SEB-Trans-Link 

· arbetat med och drivit frågor avseende transporter 

i Östersjöområdet. Föreningen är ett nätverk av kommuner, regioner och 

länsstyrelser utmed transportstråket Baltic Link (riksväg 27 /29 samt Kust

till-kustbanan). I takt med den kraftigt ökande transportvolymen i 

Östersjöområdet har väg 27/29 fått ökad betydelse som transportled. Leden 

har också fått en förstärkning genom att väg 27 har givits en enhetlig 

vägnurnmerskyltning. 

Drift- och underhållsbehoven 

Eftersom anslagsnivån för drift-och underhållsproduktionen varit 

otillräcklig är det angeläget att det under de närmaste åren ges rejäla 

resurstillskott för att återställa de eftersläpade drift- och underhållsbehoven 

för det statliga vägnätet. Det är särskilt viktigt att drift- och underhållsmedel 

också anslås till de regionala vägarna via den nationella planen. 

Strategin för bärighet 

Satsningarna på bärighetsåtgärder är mycket viktiga för att förbättra 

transportförutsättningarna på det äldre vägnätet. Tingsryds kommun vill nu 

liksom tidigare framhålla de goda synergieffekterna mellan 

bärighetsåtgärder, andra investeringsåtgärder och underhållsåtgärder. 

Vägarnas livslängd ökas avsevärt efter det att bärighetsförstärkningar 

utförts. Satsningarna på bärighetsåtgärder behöver ges en central position i 

den nya transportinfrastrukturplanen. 

Statsbidraget till enskilda vägar 

I väglängd räknat är det enskilda vägnätet större än det statliga vägnätet i 

Kronobergs län. Dessa omständigheter visar ett direkt samband med den 

utspridda bebyggelsestruktur som finns i länet. I Tingsryds kommun är 

längden på de statsbidragsberättigade enskilda vägarna 550 km. Den 

sammanlagda längden allmänna (statliga) vägar i Tingsryds kommun är 

cirka 510 km. Dessa jämförelser klargör vilken betydelse de enskilda 

vägarna har för att tillvarata landsbygdens resurser och tillväxtmöjligheter. 

Tingsryds kommun finner det därför av största vikt att nuvarande 

statsbidragsnivåer bibehålls och helst ökas samt att de statliga 

ansvarstagandena långsiktigt tryggas i samband med statens fortsatta 

behandling av den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 

I Otdragsbestyrkande 
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Justerare 

§ 259 forts. 

Tingsryds kommun hade önskat att planen hade en betydligt större koppling 

till hur de nationella miljökvalitetsmålen skall uppnås. Tingsryds kommun 

kan inte se att de åtgärder som föreslås kan räcka för att ställa om 

transportsystemet till ett hållbart transportsystem i enlighet med Agenda 

2030 eller de nationella miljökvalitetsmålen. 

Beskrivning av ärendet 

Arbetet har skett på uppdrag av och enligt direktiv från regeringen och 

omfattar åtgärder för att underhålla vår statliga infrastruktur och utveckla 

våra statliga vägar och järnvägar samt sjöfart och luftfart. De åtgärder som 

föreslås ska bidra till att skapa ett effektivt och hållbart transportsystem i 

dag och för framtiden, och förbättra möjligheterna för individer och företag 

att möta dagens och morgondagens utmaningar. 

Den statliga planeringsramen för åtgärder i transportinfrastrukturen för 

perioden 2018-2029 är beslutad av riksdagen och uppgår till 622,5 miljarder 

kronor. Det är en ökning med 100 miljarder kronor jämfört med befintlig 

plan. 

Av direktiven framgår att planeringsramen ska fördelas på följande sätt: 

• 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, 

varav 36,6 miljarder avser medel till länsplaner. 

• 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar 

av statligajärnvägar. 

• 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av 

statliga vägar 
inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medfinansiering till 

enskilda vägar. 

Järnvägens underhåll prioriteras 

De kraftigt ökade finansiella ramarna innebär att dagens funktion kan 

upprätthållas och att en förbättrad funktion kan levereras på delar av 

järnvägsnätet under planperioden. Det skapar ett mer tillförlitligt och robust 

järnvägssystem med färre störningar. I södra Sverige sker större satsningar 

genom flera projekt mellan Ängelholm och Helsingborg och mellan Lund 

och Hässleholm. Det blir även en modernisering av järnvägen mellan 

Värnamo, Nässjö och Jönköping. Underhålls- och reinvesteringsåtgärder 

genomförs för att säkra att medborgarna kan genomföra sina dagliga 

transporter och att näringslivets transportbehov tillgodoses. 

Vägunderhållet bidrar också till miljökvalitet i hela vägsystemet genom att 

säkerställa anläggningens funktion. För att säkerställa vägsystemets 

robusthet, kapacitet och framkomlighet behöver mer förebyggande 

underhållsåtgärder genomföras i högre utsträckning. 

På följande vägar kommer insatser i form av rekonstruktion, bro- och 

beläggningsunderhåll, avvattning med mera att prioriteras: 
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Justerare 

§ 259 forts. 

• högtrafikerade vägar i storstadsregionerna 

• stam.vägnätet (Sveriges Europavägar och vissa riksvägar) för långväga 

person- och 
Godstransporter. Några exempel på större investeringar för att förbättra 

säkerheten på det nationella vägnätet 

är mötesseparering av flertalet av återstående sträckor på E4 mellan 

Hudiksvall och 

Luleå samt på E20 mellan Örebro och Göteborg. Det beräknas vara klart vid 

planperiodens 
slut. Det gäller även flera delsträckor på El0 i Norrbotten, E14 i 

Västernorrland och 

• vägar av betydelse för dagliga resor, arbetspendling, kollektivtrafik och 

resor mellan 
regioncentrum 

• övriga vägar av betydelse för näringslivets tyngre transporter. Jämtland, 

E45 i Västra Götaland, Värmland, Dalarna och Jämtland, väg 56 mellan 

Gävle och Katrineholm och väg 70/E16 upp mot Dalarna och fjällvärlden. 

Ytterligare exempel är flera sträckor på väg 25 i Kronobergs län, väg 26 i 

Jönköpings län, väg 40 i Jönköpings län och E65 i Skåne. 

Största delen cykelvägar ligger längs regional och kommunal infrastruktur. 

Den nationella planen omfattar investeringsåtgärder för cykling längs det 

nationella vägnätet medan medel för underhåll omfattar både statliga 

cykelvägar längs nationellt stam.vägnät och övrigt statligt vägnät. 

Potentialen för ökad säker cykling ligger framför allt hos kommunerna. 

· Förutom medel till investeringar i det nationella vägnätet omfattar planen 

statlig medfinansiering till cykelåtgärder i annan infrastruktur. Sådan 

medfinansiering till cykelvägar eller andra anläggningar för cykeltrafik i 

kommunerna möjliggörs inom ramen för stadsmilj öavtalen och 

storstadsförhandlingarna. Upprätthållandet av en grundläggande standard i 

det lågtrafikerade vägnätet på landsbygden, där vägen ofta är enda 

alternativet, sker främst inom ramen för anslaget för vidmakthållande. 

Anslaget omfattar underhållsåtgärder på både det regionala och nationella 

vägnätet. Vägar som är viktiga för dagliga resor, för tillgång till viktig 

samhällsservice och som har särskild betydelse för näringslivet på 

landsbygderna är centrala ur ett landsbygdsperspektiv. Det finns samtidigt 

historiska landskapsbrister i transportinfrastrukturen som behöver 

åtgärdas för att Sveriges miljömål ska vara möjliga att uppnå. Planförslaget 

innehåller 3,3 miljarder kronor i utpekade medel för landskapsåtgärder i 

befintlig statlig infrastruktur, en ökning jämfört med nu gällande plan. 

Samtidigt införs högre krav på landskapsanpassning av nya vägar och 

järnvägar. På det mindre trafikerade vägnätet finns det däremot en risk för 

att skötseln försämras av viktiga miljöer för landskapets funktion, 

exempelvis vägkanter, alleer och kulturbroar. För att åstadkomma minskad 

klimatpåverkan från transportsystemet krävs styrmedel och åtgärder som 

främjar energieffektivisering, elektrifiering, ökad andel biodrivmedel 
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Justerare 

~e~ 

§ 259 forts. 

samt ett transporteffektivt samhälle. Det handlar främst om åtgärder och 

styrmedel som ligger utanför den nationella planen. Planen bidrar med det 

som ryms inom nationella infrastrukturåtgärder. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från miljö-och byggnadschefen, 2017-11-20 

Förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029 

Beslutet skickas till 
Näringsdepartementet 
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Justerare 

§ 261 

Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om bidrag till 

Nattpatrullen i Väckelsång 2017 
Dnr2017/621 118 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Björkeborgs 

Byggnadsförening det sökta bidraget på 5 000 kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Björkeborgs Byggnadsförening har i skrivelse 2017-10-04 ansökt om 5 000 

kronor i kommunalt bidrag för de omkostnader som uppkommer för att 

genomföra Nattpatrullens verksamhet i kommundelen Väckelsång under 

2017. 

Tingsryds kommuns avsikt from 2010 är att aktiva Nattvakter/Nattpatruller 

skall stödjas årligen för det värdefulla arbete som 

Nattvaktema/Nattpatrullema gör. Bidragsnivån 5 000 kronor är oförändrad 

gentemot föregående år så länge budgetramen medger. 

I en redovisning har framkommit att Nattpatrullen i Väckelsång 2017-10-11 

har genomfört en träff med resurspersoner som är engagerade i 

bevakningen. 35 personer deltog när Länsförsäkringar var på plats och 

informerade. Träffen resulterade i att 6 nyanmälda personer tillkom för att 

medverka i N attpatrullens kommande bevakningsverksamheter. 

Beslutsunderlag 

Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om bidrag till Nattpatrullen i 

Väckelsång 2017 

Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-10-18 

Beslutet skickas till 
Björkeborgs Byggnadsförening 

Landsbygdsutvecklaren 

~( 
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Justerare 

§ 262 

Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om 

verksamhetsbidrag 2017 
Dnr 2017/624 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Björkeborgs 

Byggnadsförening bidrag för verksamhetsåret 2017 med 7000 

kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Björkeborgs Byggnadsförening har i skrivelse 2017-10-04 ansökt om 7000 

kronor i bidrag för innevarande års verksamhet. Björkeborgs 

Byggnadsförening höll sitt årsmöte 2017-03-16. 

Björkeborgs Byggnadsföreing har sedan 2010 rollen som lokal 

utvecklingsgrupp i kommundelen Väckelsångs socken. I bidragsansökan 

redovisas ett ökat bygdeutvecklingsengagemang genom att den lokala 

sockenrådskommitten har bildats. Sockenrådskommitten, som är en del i 

Björkeborgs Byggnadsförening, har i uppdrag att arbeta och verka för lokal 

utveckling i Väckelsång med omnejd. Kommunen ser detta som positivt och 

värdefullt för det lokala utvecklingsarbetet i kommundelen Väckelsång. 

Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat årligt verksamhetsbidrag 

till lokala utvecklingsgrupper med utgångspunkt från följande 

fördelnings grunder: 
Sockentäckande utvecklingsgrupp - 7 000 kronor 

Utvecklingsgrupp inom del av socken/socknar - 5 000 kronor 

Dessa kommunala bidragsnivåer gäller även för år 201 7 så länge 

budgetramen medger. 

Beslutsunderlag 

Björkeborgs byggnadsförenings ansökan om verksamhetsbidrag 2017 

Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-10-18 

Beslutet skickas till 
Björkeborgs Byggnadsförening 

Landsbygdsutvecklaren 
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§ 263 

Nattvakten i Älmeboda sockens ansökan om bidrag 2017 

Dnr 2017/527 118 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Nattvakten i Älmeboda 

socken det sökta bidraget på 5 000 kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Nattvakten i Älmeboda socken har i skrivelse 2017-08-16 ansökt om 5 000 

kronor i kommunalt bidrag för de omkostnader som uppkommer för att 

genomföra Nattvaktens verksamhet i kommundelen Älmeboda socken under 

2017. 

Tingsryds kommuns avsikt from 2010 är att aktiva Nattvakter/Nattpatruller 

skall stödjas årligen för det värdefulla arbete som 

Nattvaktema/Nattpatrullema gör. Bidragsnivån 5 000 kronor är oförändrad 

gentemot föregående år så länge budgetramen medger. 

Beslutsunderlag 

Nattvakten i Älmeboda sockens ansökan om bidrag 2017 

Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-11-07 

Beslutet skickas till 
Älmeboda sockenkommitte 

Landsbygdsutvecklaren 
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Justerare 

§ 264 

Linneryds sockenråds ansökan om verksamhetsbidrag 2017 

Dnr 2017/644 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Linneryds Sockenråd det 

sökta verksamhetsbidraget på 7 000 kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Linneryds Sockenråd har i skrivelse 2017-10-11 ansökt om årligt 

verksamhetsbidrag på 7 000 kronor. 

Linneryds Sockenråd arbetar aktivt och målmedvetet med 

bygdeutvecklingen i kommundelen Linneryd. Detta har ett stort värde för att 

skapa trivsel och gemenskap bland boende och besökande i bygden, för 

marknadsföring samt för att rekrytera återvändare och nyinflyttade till 

Tingsryds kommun i allmänhet och kommundelen Linneryds församling i 

synnerhet. Linneryds Sockenråd uppfyller väl kraven för att erhålla det 

årliga verksamhetsbidraget. 

Beslutsunderlag 

1. Linneryds sockenråds ansökan om verksamhetsbidrag 2017 

A( 

2. Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-11-09 

Beslutet skickas till 

Linneryds Sockenråd 

Landsbygdsutvecklaren 
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Justerare 

§ 265 

Linneryds sockenråds ansökan om bidrag till Nattvakten 
2017 
Dnr 2017/651 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bevilja Linneryds 
Sockenråd det sökta bidraget på 5 000 kronor 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Linneryds Sockenråd har i skrivelse 2017-10-11 ansökt om 5 000 kronor i 
kommunalt bidrag för de omkostnader som uppkommer för att genomföra 
nattvakten och grannsamverkan i Linnerydsområdet 2017. 

Tingsryds kommuns avsikt from 2010 är att aktiva Nattvakter/Nattpatruller 
skall stödjas årligen för det värdefulla arbete som 
Nattvaktema/Nattpatrullema gör. Bidragsnivån 5 000 kronor är oförändrad 
gentemot föregående år så länge budgetramen medger. 

Beslutsunderlag 

1. Linneryds sockenråds ansökan om bidrag till Nattvakten 2017 
2. Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-11-06 

Beslutet skickas till 
Linneryds Sockenråd 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
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Justerare 

§ 266 

Linneryds sockenråds ansökan om aktivitetsbidrag 2017 
Dnr2017/650 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Linneryds sockenråd det 

sökta aktivitetsbidraget om 10 000 kr. 
2. Medlen anvisas från kontot för näringslivsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Linneryds sockenråd har i skrivelse 2017-11-06 ansökt om aktivitets bidrag 

på 10 000 kr för firandet av dagligvarubutikens 5-års jubileum samt 

genomförandet av julmarknaden 2017. 

Linneryds sockenråd arbetar aktivt och målmedvetet med 
bygdeutvecklingen i kommundelen Linneryd. Detta har ett stort värde för att 

skapa trivsel och gemenskap bland boende och besökande i bygden, för 

marknadsföring samt för att rekrytera återvändare och nyinflyttade till 

Tingsryds kommun i allmänhet och kommundelen Linneryd i synnerhet. 

Linneryds sockenråd uppfyller väl kraven för att erhålla aktivitetsbidraget. 

Beslutsunderlag 

Linneryds sockenråds ansökan om aktivitets bidrag 2017 
Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-11-06 

Beslutet skickas till 
Linneryds Sockenråd 
Landsbygdsutvecklare Jörgen Larsson 
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§ 267 

Miengruppens ansökan verksamhetsbidrag 2017 
Dnr2017/701 804 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar Miengruppen det sökta 
verksamhetsbidraget på 5 000 kronor. 

2. Medlen anvisas från kontot för landsbygdsutveckling. 

Beskrivning av ärendet 

Miengruppen har i skrivelse 2017-11-09 ansökt om årligt 
verksamhetsbidrag på 5 000 kronor. 

Miengruppen arbetar aktivt med bygdeutvecklingen i Mienområdet ( delar av 
Tingsås och Urshults församlingar). En viktig del i detta är 
hemsidan/bloggen www.miengruppen.se 

Under en rad av år har Tingsryds kommun beviljat årligt verksamhets bidrag 
till lokala utvecklingsgrupper med utgångspunkt från följande 
fördelnings grunder: 
- Sockentäckande utvecklingsgrupp-7 000 kronor 
- Utvecklingsgrupp inom del av socken/socknar - 5 000 kronor 
Dessa kommunala bi dragsnivåer gäller även för år 2017 så länge 
budgetramen medger. 
Miengruppen tillhör den utvecklingsgrupp som har verksamhet inom del av 
socken/ socknar. 

Beslutsunderlag 
Miengruppens ansökan verksamhets bidrag 2017 
Skrivelse från landsbygdsutvecklaren, 2017-11-09 

Beslutet skickas till 
Miengruppen 
Landsbygdsutvecklare 
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§ 268 

Upplevelsebaserade lekplatser i Konga och Urshult 
Dnr 2017/724 332 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

1. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag ta 
fram förslag på att centralisera lekplatser i Konga och göra en större 

och upplevelsebaserad lekplats i Konga. 

2. Kommunstyrelsens arbetsutskott ger kommunchefen i uppdrag ta 

fram förslag på att centralisera lekplatser i Urshult och göra en större 

och upplevelsebaserad lekplats i Konga. 

3. Arbetet sker i samråd med lokala intressenter. 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds kommun har ett stort antal små lekplatser med en gungställning 

och en rutschkana. Vid besiktning av dessa finns behov av nyanskaffning 

och restaurering. Förslag ges att i Konga och Urshult istället centralisera 

lekplatserna till ett ställe, där man kan göra en upplevelsebaserad lekplats 

för barn och unga. Att förlägga ortens lekplatser till ett ställe ger ett mer 

kostnadseffektivt underhåll. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från kommunchefen, 2017-11-16 inkl. kartor 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Barbro Svensson (S) yrkar att arbetet sker i samråd med lokala intressenter. 

Beslutsgång 

Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Barbro Svenssons (S) yrkande. 

Beslutet skickas till 
Kommunchefen 
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Laila Jeppsson 
0477 441 21 

laila.jeppsson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2017-11-16 

Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Upplevelsebaserade lekplatser Konga och Urshult 

Förslag till beslut' 
Ge kommunchefen i uppdrag att: 
Ta fram förslag på att centralisera de lekplatser som :finns i K.onga och göra en större 
upplevelsebaserad lekplats i Konga 
Ta fram förslag på att centralisera de lekplatser som :finns i Urshult och göra en större 
upplevelsebaserad lekplats i Urshult 

Sammanfattning 
Tingsryds kommun har ett sto1t antal små lekplatser med en gungställning och en 
mtschkana. Vid besiktning av dessa så finns bep.ov av nyanskaffning och restaurering. 
Att i Konga och Urshult istället centralisera lekplatsema till ett ställe, där man kan göra 
en upplevelsebaserade lekplats för barn och unga. Att förlägga ortens lekplatser till ett 
ställe ger ett mer kostnadseffektiv underhåll. 

Ärendets beredning 
Kommunledningsförvaltningen har i samråd med tekniska avdelningen tagit fram för
slag till beslut. · 

Beslutsunderlag 
Karta med befintliga kommunala lekplatser (ej skolor) 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
kommunc efen 

1 (1) 

{f;T;"9~ ds kom 
BoxBB 
362 22 Tingsryd 

besöksadress telefon fax 
Torggatan 12 0471441 00 (vx) 0477 313 00 
Tingsryd 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Justerare 

§ 269 

Återrapportering av samt beslut om kurser och konferenser 
Dnr 2017/9 101 

Inga ärendet finns att rapportera under punkten. 

I Utdragi,bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (32) 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-11-20 

Justerare 

§ 270 

Kommunledningsförvaltningen informerar 
Dnr2017/10 101 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet. 

Kommunchefen delger arbetsutskottet kommunens organisationsskisser. 

Hon informerar vidare om att måltidschefen har sagt upp sig. 

I Otdragsbestyrkande 


