
PLAN- OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET 

Tid: Tisdagen den 23 januari 2017 kl.08.30 

Plats: Sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd 

Ärende 

1. Mötets öppnande och upprop 

2. Val av justerare 

3. Fastställande av dagordning 

4. Uppstart 

5. Information från miljö- och byggnadsförvaltningen 
och utvecklingsavdelningen 

6. Information om plan- och näringslivsutskottets 
budget 

7. Information om ny nämndprocess 

8. Sammanträdestider 2018 

9. Pågående planer 

10. Planuppdrag angående Tingsryd Östrabo 5 och 11 

11. Information om näringslivsstrategi för Tingsryds 
kommun 

KALLELSE/ 
FÖREDRAGNINGSLISTA 

Ledamöter kallas 
Ersättare underrättas 

Föredragande Anteckningar 

Utskottets 
ordförande 

Utskottets Enligt 
ordförande reglemente: 

oppositions-
ledamot 

Utskottets 
ordförande 

Miljö- och Inga handlingar 
byggnadschef och 
utvecklingschef 

Miljö- och Inga handlingar 
byggnadschef och 
utvecklingschef 

Ekonomichef Besök kl.09.00 
Inga handlingar 

Kanslichef Besök kl.09.20 

Kanslichef Besök kl.09.30 

Miljö- och Besök kl. 09 .40 
byggnadschef och 
planarkitekt JL 

Miljö- och Besök kl.I 0.00 
byggnadschef och 
planarkitekt BH 

Utvecklingschef 



12. Information om överenskommelse gällande 
nätverket Näringslivschefer 

13. Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser och politikerbesök 

Tingsryd 2018-01-15 

@JJ~ 
Åke Nyberg 
Ordförande 

Utvecklingschef 

Utskottets 
ordförande 

Elisabet Ekberg 
Sekreterare 
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r.lTingsryds 
\:!:}kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se 

Ny nämndprocess - Information 

Förslag till beslut 

Dnr: 2018/29 149 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Datum 2018-01-12 

Till plan- och näringslivsutskottet 

Plan- och näringslivsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 
2018-01-01 infördes den sista delen av den nya politiska organisationen. Som en konse

kvens har även förvaltningsorganisationen förändrats, bl a har den politiska administrat

ionen samlats under kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

I förbindelse med omorganisationen och inför upphandling av nytt diarie- och 

ärendehanteringssystem, har en omfattande processka1tläggning av kommu
nens ärendehantering genomfö1ts. Kaitläggningen har resulterat i ett förslag till 

ny nämndprocess (bilaga) i syfte att säkerställa att kommunens ärendehantering 

genomförs på ett konsekvent och ko1Tekt sätt. Arbetet kommer att leda till en

klare, smidigare och mer effektiva arbetsprocesser men vägen dit kräver tid, 

kontinuitet, tydliga processer, omfattande utbildningsinsatser och nya rntiner i 

många led. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningens kansliavdelning 

Beslutsunderlag 
Förslag gemensam nämndprocess 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningens kansliavdelning 

Eva Palmer 
Kanslichef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-posUhemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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i'.iTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Nämnd process 

2017-11-28 

Förslag till ny nämndprocess finns dels som beskrivande text nedan, dels i form av ett flödes

schema. Processen gäller kommunfullmäktige och samtliga politiska nämnder och utskott. 

I flödesschemat beskrivs själva nämndprocessen i ett antal steg 

• Delprocess 
• Aktivitet 
• Ansvar 
• Rutiner 

o som finns idag 
o som är identifierade men inte implementerade 

o som inte är identifierade - ännu ... 

• Varje steg i nämndprocessen har ett riktmärke avseende tidsåtgång 

• Mallar för tjänsteskrivelser mm ska ensas, vissa så snart som möjligt, andra i förbindelse med 

implementering av nytt dokument- och ärendehanteringssystem (diarium). 

Steg 1 -Ärende anmäls till nämnden 

• Ärenden anmäls till respektive nämnd/utskotts lista så snart som möjligt efter att det initierats 

o Gemensam rutin utarbetas 

• Handlingar ska vara diarieförda och kompletta innan de i god tid lämnas till sekretariatet 

• Handlingar till ett ärende ska lämnas till sekretariatet i god tid innan beredning 

o Tjänsteskrivelser enligt gemensam mall undertecknas alltid av ansvarig chef 

• Handlingar som inte är kompletta och diarieförda eller lämnas för sent tas inte emot 

o Stopptider framgår av respektive nämnd/utskotts kalendarium/årshjul 

Ansvar 
• Ansvarig chef 
• Nämndsekreterare 
Riktvärde tid 
• Löpande 

Steg 2 -Avstämning med förvaltningschef 

• Inkomna ärenden/rubriker sammanställs till ärendelista 

• Stäms av med förvaltningschef 
o Handläggare kallas av chef vid behov 

Ansvar 
• Förvaltningschef 
• Nämndsekreterare 
• Handläggare kallas av chef vid behov 

Riktmärke tid 
• 5-30 min 

Steg 3 - Stopptid för anmälan och inlämning av handlingar 

• Upprättande av preliminär föredragningslista 

Ansvar 
• Sekreterare 
Riktmärke tid 
• Enligt kalendarium 

Steg 4-Avstämning med chef och ordförande 

• Beredning inför beredningskallelse vid beredning med presidium 

o Kan hoppas över vid beredning med enbart ordförande 

Ansvar 
• Förvaltningschef 
• Ordförande 
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I _, 

• Sekreterare 
Riktmärke tid 
• 5- 45 min 

Steg 5 - Beredningska/lelse 
• Utskick (digitalt) av alla handlingar, inklusive förslag till beslut 

Ansvar 
• Sekreterare 
Riktmärke tid 
• 4 h 

Steg 6 - Beredning 
• Fastställande av dagordning 
• Tidssättning 
Ansvar 
• Förvaltningschef 
• Presidium (nämnder) alt. Ordförande (utskott) 

• (evt. sekreterare) 
Riktmärke tid 
• 0,5-1 h 

Steg 7 - Efter beredning 
• Efter beredning kan endast förvaltningschef initiera extraärenden till ordförande. 

• Ordförande beslutar om extraärende. 
Ansvar 
• Ordförande 
Riktmärke tid 
• Minimal 

Steg 8 - Kallelse 
• Utskick av kallelse 
• Publicering på hemsida 
Ansvar 
• Sekreterare 
Riktmärke tid 
• 4 h 

Steg 9 - Sammanträde 
• Utkast till protokoll 
• Närvarolista 
Ansvar 
• Sekreterare 
Riktmärke tid 
• 2 h + sammanträdestid 

Steg 10 - Protokoll 
• Justering 
• Anslag 
• Expediering samtliga protokoll till Kommunstyrelsen (uppsiktsplikt) 

• Enskilda ärenden lämnas till KS nästa lista (sekreterarens ansvar) 

Ansvar 
• Ordförande 
• Justerare 
• Sekreterare 
Riktmärke tid 
• 5 h 

Steg 11- Expediering av protokoll 

• Nästa instans 

2(3) 
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• Annan nämnd 
• Handläggare 
• Sökande 
• Andra ... 
Ansvar 
• Sekreterare 
• Registrator 
• Handläggare 
Riktmärke tid 
• 1 h-1 dag 

Steg 12- Aterkoppling till nämnden 
• Aterrapportering 
• Uppföljning 
• Information 
Ansvar 
• Sekreterare 
Riktmärke tid 
• 1-4 h 

Steg 13-Ärendet avslutas i diariet 
• Diarieföring 
Ansvar 
• Registrator 
Riktmärke tid 
• 5 min -1 h 

Steg 14 - Arkiv 
• Arkivering 
Ansvar 
• Registrator 
Riktmärke tid 
• 5 min-1 h 

3(3) 
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Dnr: 2018/28 006 

r.lTingsryds 
~kommun 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunlednings
förvaltningen Datum 2018-01-12 

Eva Palmer 
0477 441 52 

eva.palmer@tingsryd.se Till plan- och näringslivsutskottet 

Sammanträdestider 2018 - Information och fastställande 

Förslag till beslut 
Plan- och näringslivsutskottet tar emot informationen och fastställer sammanträdesti

derna i enlighet med kommunfullmäktiges beslut. 

Sammanfattning 
Sammanträdestiderna 2018 beslutades av kommunfullmäktige 2017-11-27 och ska där

efter fastställas av respektive styrelse, nämnd och utskott. Samtliga sammanträdestider 

har synkroniseras centralt för att den politiska administrationen och politikernas upp

drag ska kunna koordineras 

I den nya organisationen finns hela den politiska administrationen samlad på kommun

ledningsförvaltningens kansliavdelning. I förslag till nytt reglemente för nämnder och 

styrelser i Tingsryds kommun, framgår att: "Nämndernas sammanträdestider ska syn

kroniseras centralt för att administration och politikernas uppdrag ska kunna koordine

ras. Kansliavdelningen ansvarar va1je år för framtagande av förslag till schema". 

Sammanträdestiderna är koordinerade med planerad budgetprocess för 2018. 

Ärendets beredning 
Ärendet är berett av kommunledningsförvaltningens kansliavdelning. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdestider 2018 för respektive nämnd/utskott. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Kommunledningsförvaltningens kansliavdelning 

telefon fax e-posUhemsida 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

0477 441 00 (vx) 0477 313 00 komm unen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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111:'iC~ 
Miljö- och byggnadsförvallnlngen 

Johanna Lindqvist 
0477-442 20 

Johanna.lindqvist2@tingsryd.se 

Dnr: 2018/24 212 

TJÄNSTESKRIVELSE 

1 ( 1) 

PLAN- OCH NÄRINGSLIVSUTSKOTTET 

Prioriteringslista 

Förslag till beslut 

1. Plan- och nä.ringslivsutskottet beslutar att anta prioriteringslistan. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö- och byggnadsförvaltningen har i samråd med planstrategiska rådet tagit fram 

en planlista där beslutade planuppdrag, planernas status och dess prioritering lyfts 
fram. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 
Prioriteringslista planer - 201801 

Plan- och näringslivsutskottets beslut ska skickas till 
Anne-Marie Fransson, Kansliet 
Johanna Lindqvist, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Johanna Lindqvist 
Planarkitekt 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöks adress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

eaposUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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TIJD88rYds, 
·kommun 
Miljö~ och byggnadsförvaltningeni 

Datum Prio Diarienr/namn 
till 
listan 

Översiktsplaner 

2013/165 212 
(201 1-0042-212) 

2013 0930 

20130930 

Detaljplaner 

20151109 2010-2027-211 

20140428 2014-0627-211 

20150902 1 2015-1315-213 

2015-164-211 

1 2015-1828-211 

1(2) 

PÅGÅENDE PLANER 201801, prioriterade 

Beskrivning Status Uppdrag 

Översiktsplan.för Pågående KS 20130417 

Tingsryd kommun (Ksau20110131 
§ 31) 

FÖPUrshult Vilande SBU 20130930 

FÖP Rävemåla Vilande SBU 20130930 

Näckrosen 1 Återupptaget SBU 20151109 

Au 110103 § 7 

Gestaltningsprogram Planuppdrag SBU 2014-04-15 

Vilande 

Sånnahult 2:3 Planuppdrag SBN 2015-08-25 

(Kurrebo) Vilande 

Linneryd 5:77 (JGA) Planuppdrag 
Vilande 

Mårslycke 1 :29 Planuppdrag SBU 2015-12-08 

20/&/2~ 212 

Process läge Handläggare 

Granskningshandling Laila J eppsson 
framtagen. lv1KB under 
justering. Beslut om utskick i 
mars . 

Vilande i avvaktan på färdig BH 
ÖP. 

Vilande i avvaktan på färdig JL 
ÖP. 

Tingsrydsbostäder ska höra av BH 
sig ang. hur vi ska gå vidare. 

Vilande. BH 

Vilande i avvaktan på JL 
stiftelsens avveckling/ 
försäljning av mark. 

Vilande i avvaktan på JL 
lantmäteriförrättning. 

Oberoende markvärdering har BH 
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2(2) 

Vilande gjorts. Marken värderades 
högre. Inväntar beslut om hur 
vi ska gå vidare. 1 2016-1281-211 Del av Tingsryd 14:1 Planuppdrag KS 2016-08- Planavtal är :framtaget, plan- JL och del av Örnen 13 Pågående 15/2016-09-12 och genomförandebeskrivning mfl 
är påbörjad, behov av 
utredningar har identifierats. 
Inväntar ramavtal. 1 2017-0008-211 Del av Tåget 1 :2 Planuppdrag SBU 2011-02-06 Planavtal är :framtaget, plan- JL Pågående och genomförandebeskrivning 
är påbörjad, behov av 
utredningar har identifierats. 
Inväntar ramavtal. 2010-1927-219 Områdes bestämmelse Planuppdrag SBN 2011-06-20 SBN har beslutat att upphäva CN r för del av Mårslycke Avslutat beslutet. 1:29 

2017-0812-211 Planprogram Planuppdrag SBN 2011-12-19 Finns ett påbörjat utkast som CN Mårslyckeområdet Pågående behöver utvecklas och 
omarbetas. 1 2017-0737-211 Linneryd 5:54 m.fl . Planuppdrag KS 2017-05-12 Beslut att skicka planen på JL Pågående granskning 21/11. Inväntar 
material från E.ON. 1 2017-0256-211 Väckelsång 4:33 Planuppdrag Vinner förhoppningsvis laga BH Pågående kraft 2018-01 -12. 
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1=ir= 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Birgitta Holgersson 
0477-44 171 

birgitta.holgersson@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-01-12 
Dnr: 2017-1434-211/2 

Plan- och näringslivsutskottet 

Planuppdrag angående Tingsryd Östrabo 5 och 11 

Förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
Att Plan- och näringslivsutskottet beslutar ge Plan- och MBKavdelningen i uppdrag att 
upprätta detaljplan för Tingsryd Östrabo 5 och 11 

Sammanfattning 

1 (1) 

Tingsrydsbostäder AB har 2017-11-27 lämnat in ansökan om planändring för fastigheterna 
till Plan- och MBKavdelningen. 

Planavtal ska upprättas. 

Beskrivning av ärendet 
Tingsrydsbostäder AB har för avsikt att låta slå samman fastigheterna Tingsryd Östrabo 5 
och 11 genom fastighetsreglering. För att detta ska vara möjligt Iaävs en ny detaljplan pga 
de ingår i två olika detaljplaner där den ena fastigheten är planlagd för flerbostadshus och 
den andra för enbostadshus. 

Ärendets beredning 
Plan- och MBKavdelningen har berett ärendet. 

Beslutsunderlag 
Gällande detaljplanskartor, ansökan jämte kartskiss över fastigheterna bifogas. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 

Tingsryds kommun 
Box 88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 441 77 

e-post/hemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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l:m~ 
Miljö- och byggnadsförvaltning·en 

~TINGSRYDS l(ÖM~UN . 
~ SAMHÄlLSBYGGNAOSNAMNDEN 

2017 -11- 2 7 

Tingsryds kommun 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Box 88 . 
362 22 Tingsryd 

Ansökan om planändring för fastighet 

Fastighetsnamn Beteckning 

Tingsryd östrabo 5 och 11 Östrabo 5 och östrabo 11 
Beskrivning/otsak 

Fastighetsreglering av fastigheten östrabo 11 som ska fastighetsregleras till 
Östrabo 5 

Sökande Organisationsnummer/ Perso1mummer 

Tingsrydsbostäder AB 556872-6938 
Adtess 

Box 140 
Postnummer Ort 

362 22 Tingsryd 
Tel dagtid Tel kvällstid 

0703-24 41 80 0703-24 41 80 
E-post 

victoria.magnesson@tingsryd.se 

01i datum 

Tingsryd 2017-11-23 

Namnförtydligande 

Victoria Magnesson 

I Beslut tillsty,kesl avslag 

postadress 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon 
0477 441 00 (vx) 

fax 
0477 44177 

e-posUhemsida 
mbf@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 

1 (1) 

' 
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Förslag till ändring av STADSPLAN FÖR TINGSRYDS KÖPING, 
ändringen avser fastigheten Östrabo 5 i 
Tingsryd samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län 

Tillägg till 

PLANKARTA OCH 
PLAN BESTÄMMELSER 

TILLÄGG/ÄNDRING 
Gränsbeteckningar: 
- -·--·:~ ·-

Markanvändning: 
f 

ADMINISTRATIVA 
BESTÄMMELSER 
Genomförandetid: 

MEDVERKANDE 

TINGSRYDS KOMMUN 
Plan- och miljökontoret 

AnnikaSäw 
Planarkitekt 

Kartan visar gällande detaljplan och ändringen av planen, 
vilken gäller inom hela avgränsade området. Underliggande 
Stadsplan för Tingsryds köping, 07-TIK-127 laga kraft 
1958-01-17 gäller jämsides. 
~ 

Gräns för område där ändring av planbestämmelser skall gälla. 

Beteckningen F, fristående hus skall utgå. 

Högsta totala exploateringsgrad i byggnadsarea per 
fastighets area 

För den ändring i bestämmelserna som nu görs gäller 
genomförandetid 2015-12-31. 

Medverkande tjänstemän Annika Säw, planarkitekt. 
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Dnr: 2017/836 141 
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TK mail Kommun 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Till diariet/Christina 

Från: Rydberg Roger 

Gutierrez Malmbom Christina 
den 27 december 2017 16:24 
TK mail Kommun 
VB: ang. närningslivsstrategi 

Skickat: den 27 december 2017 15:45 
Till: Gutierrez Malmbom Christina <Christina.GutierrezMalmbom@tingsryd.se> 
Ämne: ang. närningslivsstrategi 

Hej 

Jag instämmer till fullo till förslaget. 

Mvh Roger Rydberg {SD} Tingsryd 

1 
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Kidell Ella 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

TK Mail Utveckling 
den 12 januari 2018 11:34 
Kidell Ella 
VB: Remiss näringslivsstrategi 

Från: info@tingsrydresort.se [mailto:info@tingsrydresort.se] 

Skickat: den 22 december 2017 12:44 

Till: TK Mail Utveckling <utveckling@tingsryd.se> 

Ämne: SV: Remiss näringslivsstrategi 

Grattis Christina, 

Dnr: 2017/836 141 

En så bra näringslivsstrategi du har tagit fram den är verkligen välformulerad, som företagare blir man riktigt glad, 

framtidsutsikterna för 
Tingsryds Kommun är gynnsamma och får företagen bättre uppbackning från Kommunen kommer det att ha stor 

betydelse för 
att Kommunens företag utvecklas på ett bra sätt samt locka nya företagare till kommunen 

God Jul och Gott Nytt År 
önskar 

Ladda och Jan-Olof 

Från: TK Mail Utveckling [mailto:utveckling@tingsryd.se] 

Skickat: den 21 december 2017 15:28 

Till: TK Mail Utveckling <utveckling@tingsryd.se>; Pettersson Rose-Marie <Rose-Marie.Pettersson@tingsryd.se> 

Ämne: Remiss näringslivsstrategi 

Hej 

Skickar utkast på ny näringslivsstrategi för Tingsryds kommun. Visa gärna upp den för era styrelser och 

organisationer. 
Strategin kommer att komma upp för beslut under våren 2018. Undertecknad tar i detta skede tacksamt emot alla 

synpunkter senast den 15 januari 2018. 

Med vänlig hälsning, 

Christina Gutierrez Malmbom 

Utvecklingschef 

Tingsryd Kommun 
Box88 
362 22 TINGSRYD 
Besöksadress: Torggatan 12, TINGSRYD 

Tel. direkt 076-774 4114 
Tel växel: 0477-441 00 
christina.gutierrezmalmbom@tingsryd.se 

www.tingsryd .se 

1 
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Dnr: 2017/836 

Kommentarer till "Näringslivsstrategi i Tingsryds kommun 2018. 

En kommun kan inte skapa några arbetstillfällen, utom möjligtvis i den offentliga verksamheten. 

Däremot kan en kommun skapa förutsättningar för ett bra företagsklimat genom att se till att det 

finns bostäder och fungerande skolor i alla kommundelarna. 

141 

Ett snabbt sätt att öka rörligheten på bostadsmarknaden kan uppnås genom boväxling. Vi är många 

äldre i kommunen som i dag bor i villor och fastigheter och som på lite sikt behöver ett alternativt 

boende. 

FÖRSLAG: Bygg seniorbostäder i alla kommundelar. Då finns förutsättning för boväxling och våra ofta 

barnvänliga villor blir till salu. Exempelvis i linneryd, med dess närhet till Växjö, är våra villor mycket 

attraktiva. Vi måste bara ha tillgång till alternativa boenden. lindegården kan bli ett bra 

seniorboende för oss i linneryd. I centralorten skulle det vara lämpligt att bygga seniorboende i 

närheten av Örnen. All service finns i närheten Finns säkert bra platser för seniorboende även i de 

andra kommundelarna. 

Någon typ av matservering bör finnas i varje kommundel. 

FÖRSLAG: Öppna köket och matsalen på lindegården och gör den tillgänglig för allmänheten. Förr åt 

t.ex. de anställda på JGA där. Finns förmodligen samma möjlighet i alla kommundelar. 

För att en kommun ska vara attraktiv för unga människor fordras möjlighet till kulturell verksamhet i 

alla kommundelar. Ett minimum är bibliotek i samtliga kommundelar. 

FÖRSLAG: Påskynda renoveringen av huvudbiblioteket samt öppna i någon form de nedstängda 

filialbiblioteken. (Gör gärna ett studiebesök i Lessebo:s utmärkta huvudbibliotek). 

FÖRSLAG: Undersök möjligheten att bredda kulturskolans verksamhet. Exempelvis fanns det förr 

möjlighet att lära sig spela vissa instrument i linnerydskolans regi. 

Politikernas besparingsprogram "Hållbar ekonomi" kan tyvärr visa sig ha motsatt effekt och bromsa 

utvecklingen i kommun. Framförallt har genomförandet av "Hållbar ekonomi" varit under all kritik 

och medfört kostnader för tomma lokaler och dyra mattransporter. 

Tvärtemot var politikerna har påstått är befolkningsutvecklingen i kommunen positiv och politikerna 

borde se ljusare på framtiden. 

I en liten kommun som vår, borde det byråkratiska krånglet kunna minimeras. Det om något skulle 

gynna näringslivet och kunna bli ett bra "försäljningsargument" i förhållande till större kommuner. 

(Ett verkligt skräckexempel på tafatthet och byråkratiskt krångel är hanteringen av lindegården). 

Det gäller också att kommunen i sin iver att förbättra företagsklimatet inte utökar 

tjänstemannastaben. Då kan de eventuella vinsterna i "Hållbar ekonomi" snabbt försvinna. 

Kommunen bör också vara försiktig med att uppmuntra ungt entreprenörskap. Det fordras en hel del 

yrkes- och livserfarenhet innan man blir egen företagare. 

I en liten och utsträckt kommun som vår bör lokal upphandling prioriteras. Kommunen bör träffa 

avtal med lokala företag i de olika kommundelarna. 

SLUTLIGEN. 

Om man gör det attraktivt för kommuninvånare att bo i våran kommun kommer med automatik 

handel och näringsliv att växa i vår kommun. 
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Med vänlig hälsning 

~~~ 
Kenneth Enelund 

Rönnvägen 34 

36024 Linneryd 
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Dnr: 2017/836 

Näringslivsstratiegi lingsryds kommun 

"Tinlgsryd ... Där livet är härligt!" 

Utgångspunkten är att T\ll;tgsryds kommun tiUsamr:nans med näringslivet J Tingsryds kommun 
och dess olika oi:ganlsat!Mer, sk 2 ch regionen tar ett gemensamt ansvar ffir att EITPl¼tlrlTlld 
att ha stfl~l<t P.cll vtxfWle närln 

Närililgslfv€lt llim9sl'yds k<i>lililJJ'lUrI är själva motorn och~tsättnlngen för kömmmlill t 
e:idstel'ils od1 frarin'lllda flnansieriing, lSdf 

Följand.e omtåden som s~U ha .särskild prloii,tedng I arbetet i Tlngseyds kon'UllJ·-sv.u ---• 

• lnfr~tr111Ktur, k.bmmw,tkaktlomer och bostäder 

• Skob1, utbildning och ko)'Jilpetensf&rsörjnlng samt samverkan mellan .skdla 

och 111ärln1,gsliv 

• Företagsservtce och mymdig'hetsutövnir-ig 

• Entreprenörskc\p, nyföretagant11t och affärsutvec:kling av befinl!lig,a företag 

• lnnmiatlon oah utvedkllng av ett diversifierat näringsliv där®esöksnärlngen 6 

utgör en p~ioriteraå l'läring 

Handlingsplalil 'för strategins förverklig;;tnde 

• Se till att hela kommunens service ska präglas av gott bemötande, hög tillgängllghe.t 

och snabl>het I kontakterna med nä~ingsJivet.'nännetecken ska vara en utmärkt 

servicenivå på alla nivåer. ~ 
Arl!ieta för br:edbanclsutl;>yg!!)nad, etablering av företag, wtvecklililg av besöksnärlng9a 

ökade attraktiva boendemöjllgllleter i såväl tätort som på la111dsbygd 

• Aktivt arrangera komtaktytor rmellam besJutsfattare i närlngs11v och kommun som 

ger fflrutsä1il!All'ilgar f&r ett bria för,etagsklimat, 

• tillwara ta mänfliskors företagsalilllhet och särskilt så att de ungas insikter I 

företagaridets vrllkor stän._åigt utvatklas, t ex inom skolan. 

• Ha efil god framförhållnihg oth attr,al;iera nvetable~imgar gemom god plam- oah 

ma~l<be11edskap od1 tillgänglige} komtor,s- och ir.ie:h.1strlloltaler. 

• I dialog med r.iäfrililg;slivet verka för att både uli19d01il'i\ars och vwxnas l!ltbildnJngsnivå 

och kompeteJils speglar behovet i närrlrigsllvet både på kort och lång sikt. 

• Meclve11ka i alika samverkar,isforum där alttörer arbetar med att stimulera mär-lngsli~ets 

• 'letka för att arbetsintegrel'aAde sedala företag etrabler,as octni utvecklas I ifin!1)sryg. 

141 
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Sammanfattning av kommentarer till Utkast näringslivsstrategi 
(002).pdf 
Sida: 1 
[!jNummer: 1 Författare: laijep Ämne: Markering Datum: 2018-01-1111:45:57 

~ Nummer: 2 Författare: laijep 
Skolan är också en organisation 

Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1111:46:36 

'iF Nummer: 3 Författare: laijep Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1111:53:41 
vi står inte och faller med näringslivet. Annan formulering 

~ Nummer: 4 Författare: laijep 
Tingsryds mål, övergripande 

Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1111:56:22 

[!jNummer: 5 Författare: laijep Ämne: Markering Datum: 2018-01-1111:57:00 

~ Nummer: 6 Författare: laijep 
Landsbygdsnäringarna 

Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1111:57:23 

[I]Nummer:7 Författare: laijep Ämne: Markering Datum: 2018-01-1112:04:24 

~ Nummer: 8 Författare: laijep Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1112:04:44 
är inte föregående mening samma sak? 

~ Nummer: 9 Författare: laijep Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1112:05:ll 
landsbygdsnäningarna 

~ Nummer: 10 Författare: laijep Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1112:05:54 
Nya svenskars insikter 

[!j Nummer: 11 Författare: laijep Ämne: Markering Datum: 2018-01-1112:07:00 

~ Nummer: 12 Författare: laijep Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1112:07:29 
Vem bestämmer om byggande .... Ta bort 
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Atbetsför.delning 

Kommunstyrelsen ska se 1!111 a~ fiimms mar,k och planer för företagems u~byggnad eller 
etableringar odh att det finns ~nfrast~uktur s0m stödjer näriing,slivets utbyggnad ecli1 

verksamhet, 

mtveckllngsavdelnlngen ska forma och driva kommunens allmänt företagsfrämJande 

arbete och utveckla nätverk och mötesplatser för och med näringslivet samt att understödja 

företagens kompetensförsörJnlng och utveckla samarbetet mellan arbetsliv och utbildning, 

VI Företagare liksom andra närlngsllvsorganlsatloner är viktiga samarbetsparter I arbetet. 

Kommunens upphar:rdlirig ska vara trar:isj!>arent, kolil1petent och affärsl!lilässig och ökad 

kenkurrensutsättnir.ig av komr.numal vetksamhet ska bidra trII ett växalllde näringsliv i ·-nn_gsr 

Uppföljming 

Arbetet med märingsJivsl!}oJtcyn skall följas l!lpp regelbundet ocltl riedmtisas för 

kmnrmunstyrielser.i minst två gång.Qr ~er, i\r. 

Utfa1let i S~enskt Nä~lm;sJivs lllAklr,ig s1fäll varia eri indikatoli tiU:salll'ilmarns rmed ~eswltatetvid 

erikäteJi till rnärrimgsidkarre SeliJI söke~ lWg9ley, ocm andra mymdlgl'letsbesJ111t fr~llillil11411len, 

:S>rsselsåtJJAhilge\:f a"lt>etsl6shet1m sk,a11 var.a andtra lnll!llkatol!ef sem redovisas 

Tillväite felim ijM en t,Jld ijV, lllurfl3,rretfiger.i i alika brans.efuer utvecklas, antal r.iyetablecimt\lt11l, 

tasfriam. 

st~ate§Jslta 1t1'11vec~Ji111gs6frlill'å'Clen ~ft\)ltusofT:lrådem~ odn lililål ff>t dessa. 

4 
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Sida: 2 
~Nummer:1 

formulera om 

[!]Nummer: 2 

[!]Nummer: 3 

tpNummer:4 
lägg in lou 

1pNummer:S 
Insiktsmätningen 

Författare: laljep 

Författare: laijep 

Författare: laijep 

Författare: laijep 

Författare: laljep 

{p Nummer: 6 Författare: laijep 
För alla samt ungdomsarbetslösheten 

Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1112:0B:11 

Ämne: Markering Datum: 2018-01-1112:0B:56 

Ämne: Markering Datum: 2018-01-1112:09:23 

Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1112:10:13 

Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1112:10:36 

Ämne: Anteckning Datum: 2018-01-1112:11:04 
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Dnr: 2017/836 141 

V FÖRETAGARE 
i Tingsryds kommun 

Remissvar 

Näringslivsstrategi Tingsryds kommun 

Vi Företagare uppskattar att den kommande näringslivsstrategin har skickats ut på remiss 

och att man i strategin konstaterar att "Näringslivet i Tingsryds kommun är själva motorn och 

förutsättningen för kommunens existens och framtida finansiering". 

Vi ser strategin som övergripande och utan den detaljnivå som tillkommer i handlingsplanen -

och kommenterar utifrån detta. 

Utgångspunkten att man ska ta ett "gemensamt ansvar" innebär den risk att ingen tar ett 

ansvar. Näringslivsstrategin är Tingsryds kommuns ansvar, men kommunen kan och bör 

samarbete med näringslivet och regionen . 

Under Följande områden som ska ha särskild prioritering anser Vi Företagare att: 

• Bostäder bör stå som en egen punkt 

• Att "samverkan mellan skola och näringsliv" bör ändras till "samverkan mellan 

utbildningsaktörer och näringsliv" 

• "Företagsservice och myndighetsutövning" ändras till "Företagsservice och 

rådgivande myndighetsutövning". Detta är fullt möjligt enligt det lagrum som finns och 

en viktig faktor för företagen. 

• Att sista punkten ändras till "Innovation och utveckling av ett diversifierat näringsliv, 

där vi i allmänhet prioriterar tillväxt i hela näringslivet men i besöksnäringen i 

synnerhet". 

• Att följande läggs till som en ny punkt: Möten mellan företagare och kommunen med 

fokus på kommunikation, förståelse, samverkan och dialog. 

Under Handlingsplan anser Vi Företagare att: 

• Meningen "Kännetecken ska vara en utmärkt servicenivå på alla nivåer" bör ändras 

till "Kännetecken ska vara en utmärkt service på alla nivåer". 

• Att bostadsdelen i "punkt 2" flyttas till "punkt 8" och man därmed får en bostadspunkt. 

• Att man i "punkt 7" lägger till "affärsutveckling" 

• Att följande läggs till som nya punkter: 

• Upphandlingar förenklas och förtydligas. (Gärna i linje med Boden kommun . 

Ökad dialog ger flera anbud i Boden ) 

• Löpande kommunikation och information som lyfter positiva nyheter och tilltag 

- och visar på att "Livet är Härligt" 
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Under Arbetsfördelning anser Vi Företagare att: 

Första punkten bör vara "Kommunstyrelsen tar ansvar för att näringslivsstrategin 

implementeras och upprätthålls i samtliga nämnder och förvaltningar'' 

Att man i punkten "Utvecklingsavdelningen ska forma" lägger till att "tillsammans med 

bildningsnämnden" understödja företagens kompetensförsörjning. 

Att man i punkten "Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden" läggar till "rådgivande" 

samt att "företagens ansökningar om bygglov prioriteras över privata i de fall man inte har 

kapacitet att handlägga båda direkt". Denna prioritering görs redan i övriga kommuner i länet. 

Under Uppföljning anser Vi Företagare att: 

Näringslivs"Policy" bör ändras till "strategi" 

Att följanda indikatorer läggs till: 

• Att politiker, förvaltningar och nämnder redovisar närvaro på näringslivsträffar 

• Antalet lokala företag som deltar i kommunens upphandlingar 

• Antalet unga företag inom UF 

Under Ärendets beredning anser Vi Företagare att: 

Näringslivs"Policy" bör ändras till "strategi" 

Avslutande vill Vi Företagare poängtera att uppföljningen på näringslivsstrategin är oerhört 

viktig. Genom ett bra ärandehanteringssystem är det enkelt att följa upp, se möjligheter och 

ge incitament. Samtidigt kan uppföljningen tillsammans med ett tydligt ledarskap bidra till en 

klar förståelse i hela organisationen av att "Näringslivet i Tingsryds kommun är själva motorn 

och förutsättningen för kommunens existens och framtida finansiering". 

På vägnar av styrelsen i Vi Företagare 

Birgitta Johansson 

Ordförande 

15 januari 2018 

2 
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J1Rk.Jö81- / 
Dnr: 2018/25 141 

REGION 
KRONOBERG 

Överenskommelse gällande nätverket Näringslivschefer 

Syfte och uppdrag 
Nätverkets syfte: 

• att genom samverkan och gemensamma insatser underlätta och stärka möjligheterna för 

företagare i Kronoberg att starta, utveckla och driva företag 

• att samverka och nå samsyn i olika frågor 

• höja kompetensen hos deltagarna 

• driva gemensamma utvecklingsftågor tillsammans med nätingslivet men även tillsammans 

med LNU och andra organisationer. 

• att ha en beredskap för att snabbt kunna mobilisera och agera vid kris 

Ambitionen är att tillsammans öka atttaktionskraften i regionen, behålla befintliga företag och 

invånare och att attrahera nya. 

Agendan 
Exempel på frågor som tas upp är en ständigt uppdaterad nulägesanalys men också vilka projekt 

man ska medverka i, vilka tjänster soin är lämpliga att använda och eventuellt köpas in. 

Nulägesanalysen ät grunden för nätverkets gemensamma regionala arbete. 

Genomförandet av Gröna Kronoberg 
Arbetet ska bidra till genomförandet av Gröna Kronoberg, med fokus på målområde Leva av och 

i synnerhet prioritering 3, "utveckla diversifiering och innovationsförmåga" och har bäring på de 

flesta av satnhandlingspunkterna inom prioriteringen. Nätverket präglas av det regionala 

perspektivet, inte det kommunala. · 

Nätverket är beredande inför Kommunalt forum. Uppdrag till nätverket kan ges av 

kommunchefsnätverket vid behov. 

Arbetsgrupper 
Nätverket tillsätter arbetsgrupper vid behov. Aktuella arbetsgiupper är "Kompetensgruppen" och 

1 
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"Processgruppen". Kompetensgrnppen arbetar med att forma ett gemensamt projekt kring 
kompetensförsörjning/kompetensutveckling i företagen och Processgrnppen arbetar med att 
vidareutveckla konceptet Småland Business Region. 

Deltagare och mandat 
Nätverket består av näringslivschefer/näringslivsutvecklare i Kronobergs län, regionala 
utvecklingsdirektören samt en näringslivssamordnare från Region Kronoberg. Varje deltagare har 
mandat från sin organisation Qmmmunchef) att delta i nätverket. Aterrapportering sker vid behov 
och till dem det berör i den egna organisationen 

Möten 
Nätverket träffas 1 gång per månad. Region I<ronobergs samordnare är sammankallande, 
ordförande och sekreterare. Agendan sätts av samordnaren med hjälp av in.spel från nätverket. 
Kontakt inom nätverket sker spontant vid behov mellan mötena kring frågor som varit uppe på 
agendan. 

Överenskommelsen 
Denna överenskommelse har tagits fram gemensamt av nätverkets medlemmar 2016-12-16. 
Överenskommelsen gäller tills vidare med årlig uppföljning . 

. ?!~~"~ -~-...... . 
Lillemor Ka11nenstad, Lessebo ko_9)-lnun 

, 

/ ' 

I ,,t_~----=----7·· ··1/,;~/~~ 
~ ' . /" / ~- - -.-,-, .. .-................ , ........ .......... ... .............. . 

· Ben}l-',-.tåri.. Söderlind, Markaryds kommun 

.,,{'7)111111, (jf ft:u/L o.?.) ... ............ .. .......... .. ........ ....... ...... . ~~':.~ .. !<~ .............. . 
Jimmi Olsson, Uppvidinge kommun Thomas Karlsson, Växjö kommun 

/ / ce? / ~ ~ 
~~if:2:==··· 

<:~ ... ~~ ........................... . 
Christel Gustafsson, Region I<ronoberg Karin Palmer, Region I<ronoberg 

2 



34

Utmaning Insats SBR Resurs Förväntat resultat Målbild samt koppling till Gröna Kronobergs 
prioriteringar och samhandlingsområden 

Kompetensförsörjning Gemensamt projekt Nätverket utgör styrgrupp Gemensam kartläggningsmetod Bättre matchning av kompetens 
och förbättrad matchning Kompetensförsörjningsprojekt efter Coachning/stöd strategisk 

Ljungbymodellen och ASF i Ljungby, Växjö och Lessebo avsätter kompetensförsörjning i företagen Gl(1 prio 4: Utveckla livslång lärande och jamlik hälsa 
Kronoberg resurser i Kompetensgruppen Konkreta 
171115 - 200115 (projektgruppen) kompetensutvecklingsinsatser SHO2 : Kompetensutveckla sysselsatta under hela 

Mer jämställd arbetsmarknad, ffa fler arbetslivet och utveckla lärande och 
kvinnor inom tekniska yrken kompetensöverföring på arbetspl<1ts_er _ 

Representation Kompetensforum - Samordnade aktiviteter 
sprida/återge info 

Stärka befintliga företag Genom RKs bolag, F4, Resurs för samordnad Fler företag nyttjar möjligheter till . Behålla företagen i regionen 
- generationsväxling, upp projektmedel, RKs företagsstöd, utmaningsdriven dialog med olika former av stöd och samverkan Framgångsrik gen växling Ökad innovation 
i värdekedjan IConsulttimmen, "Jämställd regional företagsfrämjarna Fler kvinnor och utrikesfödda i Uppåt i värdekedjan Diversifiering 

tillväxt" - Växarena m fl aktiviteter ledande positioner Minskad sårbarhet 

Regelbundna möten med Almi och 
Bredare och geografiskt större arbetsmarknad i hela 

Destination Småland 
regionen 

Återkoppling även från 
GK prio 3 Utveckla diversifiering och 

Företagsfabriken 
innovationsförmåga 

SHO: Främja nyföretagande och etablering som breddar 
regionens näringsliv 
Utveckla insatser som höjer kunskapsinnehållet inom 

industrin 

ASF i l(ronoberg Referensgrupp ASF Kronoberg Gemensam organisation för ASF 
Policy för socialt företagande i alla 
kommuner 
ökad kunskap om ASF 

Visa regional helhetsbild Gemensam regional, sökbar sajt Resurs för att ta fram upplägg Samordnad helhetsbild för regionens Näringslivsfrågorna blir tydligare exponerade 

industritomter, lokaler, Sida på Gröna Kronoberg? (CG} Sammankoppling av kommunala attraktivitet, boende och inflyttning Potentiella etableringar/inflyttare får samordnad 

nuläget i regionen systemen Gemensam/samordnad information 

gällande infrastruktur, Underhåll marknadsföring av regionen 

kompetens Landa fler etableringsförfrågningar i 
Kronoberg 

1 Gröna Kronoberg 
2 Samhandlingsområde 

1 



35

Material Kronoberg som attraktiv plats Fler inflyttare/rekryteringar 
Marknadsföring via Destination Samordning exponeras vid många tillfällen 

Småland ur ett inflyttarperspektiv GK: prio 2: Utveckla mifjöer där människor känner sig 

och ur perspektivet från de välkomna och delaktiga 
framtida invånarna SHO: 

Utveckla orterna utifrån sina geografiska förutsättningar, 
funktioner och kvaliteter 

Utveckla värdskapet lokalt och regionalt 

Utveckla strategier för inflyttning som riktar sig till 
kvinnor och mä·n i olika livsstadier 

GK prio 3: Utveckla diversifiering och 
innovationsförmåga 

SHO: Utveckla utmaningsdriven innovation och 
samverkan i nya gränssnitt 

Strategiskt regionalt Utveckla och driva SBR processen Dedikerad samordnare RK Framgångsrika gemensamma Attraktivt Kronoberg med tillväxt 

näringslivsarbete Prioritera strategiska Prioritera pågående processer i aktiviteter med bäring på det 

samarbetsområden kommunerna - utbyte, lärdom strategiska arbetet GK prio 3: Utveckla diversifiering och innovationsförmåga 

Omvärldsbevakning Resurserna samlas 
Effektivare SHO: Utveckla utmaningsdriven innovation och 

Tydlig bild av regionalt samverkan i nya gränssnitt 
närings livsarbete 

Stimulera nyföretagande Genom Rl<s bolag, F4, Fler nya företag Behålla företagen i regionen 

projektmedel, RI<s företagsstöd Fler kvinnor som startar företag Framgångsrik gen växling Ökad innovation 
Nyföretagarmiljonen 2017 Fler utrikesfödda som startar företag Uppåt i värdekedjan Diversifiering 
Regelbundna möten med Almi och Fler starka branscher Minskad sårbarhet 
Destination Småland Bredare och geografiskt större arbetsmarknad i hela 
Gemensamt projekt ASF regionen 

Referensgrupp ASF 

GK prio 3: Utveckla diversifiering och 

innovationsförmåga 
SHO: Samordna och tillgängliggör ett företags- och 

innovationsstödsystem som kvinnor och män kan ta del 

av på lika villkor 

Bredda befintligt Genom RKs bolag, F4, Samordning Etablering av nya branscher Diversifiering av näringslivet 

näringsli_v i hela regionen projektmedel, RKs företagsstöd, Minskad sårbarhet 

Konsulttimmen 

2 
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Attrahera nya att etablera sig GK prio 3: Utveckla diversifiering och 

Stimulera socialt företagande Referensgrupp ASF innovationsförmåga 

Medverkan RIS arbetsgrupp 
SHO: 
Främja nyföretagande och etablering som breddar 
regionens näringsliv 
Utveckla insatser som höjer kunskapsinnehållet inom 

industrin 

Beredskap vid tex stora Beredskap att mobilisera Samordning Snabbt agerande och minskad Enkel och snabb omställning 

varsel eller stora tex vid varsel eller stora Uppdatera· Kronobergs-modellen sårbarhet 

etableringar etableringar Utvärdera och dokumentera Kunna ta tillvara och behålla GK prio 3: Utveckla diversifiering och 

"Batterifabriksmodellen" kompetensen inom regionen innovationsförmåga 
Sätta press på arbetsgivare att de 
lämnar något på plats. SHO: Utveckla innovationsfrämjande ledarskap, 

arbetskulturer och former för samverkan 

Få upp Struktur för inspel till Samordning Tydlig bild av regionalt Tydlig bild av måluppfyllelsen av Gröna Kronoberg genom 

näringslivsfrågorna på regionledningen Inom Christels ordinarie uppdrag näringslivsarbete SBR arbetet. 

Rl<:s agenda. RK mer 
aktiv spelare. 

3 
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Uppdaterad 171214 
Att göra När Utvärderas/följs upp Vem/vilka Kommentar 

Ql 2018 
1 Förankra på hemmaplan - modell, arbetstid Start nov-17 Maj/junimötet 2017 Alla i nätverket, Karin Gemensamt och särskilt 

samordnar upp I ägg/ strategi. 
Christel Strategi för varje kommun 

arbetas fram vid Karins 
kommunbesök. 
Steg 1 är förankring i RUNs 
presidium. 

2 Beskriva RK:s resurs/insats SBR (Karin, Christel) Beskrivning Maj/junimötet 2017 Karin,?? 
Beskriva kommunernas resurs/insats i SBR påbörjas nov-17 

3 Få upp näringslivsfrågorna på RK:s politiska agenda Start RUN 14/3 Marsmötet Christel utifrån Stående punkt på nätverket 
nätverkets vad Christel ska/kan ta vidare? 
gemensamma inspel 

4 Verksamhets-/handlings-/årsplan inkl. Påbörjas Nov-17 Marsmötet? Karin,?? Karin tar hjälp av Robin för att 
avstämning/utvärdering/uppföljning se hur resultaten bör följas 
(indikatorer, jämställdhet, mångfald) upp och vilka indikatorer som 

är möjliga/rimliga sam vilka 
tidsintervaller som är lämpliga. 

5 Formulera win -win RK- kommunerna= förväntade Ql 2018 Maj/junimötet 2017 Karin, Ola, Christina 
resultat/mål samt koppling till Gröna Kronoberg 

6 Arbetssätt/metoder/sortera "laget runt" utifrån våra Oktober 2017 November 2017 Karin tar fram förslag Första utkast presenteras 
rubriksatta insatser= direkt uppföljning April 2018 171027. Utveckla tillsammans 

efter hand. 
7 Uppdatera Kronobergs-modellen Ql 2018 Maj/junimötet 2018 Bengt-Göran, Jimmi, Utgöra handlingsplan vid 

Karin större varsel 
8 Utvärdera och dokumentera arbetet med Ql 2018 September 2018 Thomas(Björn?), Ola, Utgöra handlingsplan för 

"Batterifabriksmodellen" Magnus, Karin framtida större etableringar. 
9 Skola - arbetsliv- insats på gång inom 2018 -02-01 - I samband med RUN Christina, Karin, Nätverkets roll 

kompetensförsörjningsstrategins handlingsplan-vilken 17 oktober 2018 Magnus, Christopher 
roll tar SBR? 

10 Refer~nsgrupp Kompetens i Kronoberg 171115 - 202,0115 Inför Nätverket Efte~ projektets avslut fortsatt 
lägesrapporteringarna arbete, utveckling av 

4 
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till TVV kartläggn.modell mm. 

11 Konkret arbete Kompetens i Kronoberg 171115 - 200115 Varje nätverksträff Alla i nätverket - Följa, vara delaktiga i 

Kartläggningsarbete samordnat av att driva och följa upp 

projektledaren projektet 
- Nätverket 

informationskanal till 
företagen i 
startskedet 

- Ambassadörer för 
projektet 

- Kontakt för 
projektledaren 

- Rekryteringen av fler 
företag (Växjö, 
Älmhult, Uppvidinge, 

Tingsryd, Markaryd) 
- Genomföra ett 

överenskommet antal 
intervjuer 

12 Kompetensgruppen (projektgruppen) Kompetens i Pågående Varje nätverksträff Karin, Lillemor, 

Kronoberg Inför Charlotte(Växjö) och 

lägesrapporteringarna Pernilla(Ljungby) + 
till ESF och RK projektledare 

13 Referensgrupp ASF i Kronoberg 170501 -181031 Varje nätverksträff Alla i nätverket 

I samband med 
lägesrapportering till 

TVV 

14 Konkret arbete ASF i Kronoberg 170501-181031 Varje nätverksträff Eddie och Bengt- Nätverket utgör referensgrupp 

Göran lite av och kommer att vara 

"dragare'1, rapporterar behjälpliga med kontakter mm 

om konkreta vid framtagandet av 

processerna i sina kommunal policy. 

kommuner. Projektledaren ASF såmordnar 

Samtliga håller sig arbetet. 

uppdaterade om och 

5 
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rapporterar om läget 
gällande policyarbetet 
i sin kommun. 

Q3 
15 Underlag för gemensam digital plattform Q3-4 2018 Karin, NN Kräver förankring hos politiken 

10 Referensgrupp Kompetens i Kronoberg 171115 - 2020115 Inför Nätverket 
lägesrapporteringarna 
tillTVV 

11 Konkret arbete Kompetens i Kronoberg 171115 - 2020115 Varje nätverksträff Se ovan Se ovan 
12 Kompetensgruppen Kompetens i Kronoberg Pågående Varje nätverksträff och Se ovan 

i samband med 
rekvisition 

13 Referensgrupp ASF i Kronoberg 170501 - 181031 Varje nätverksträff Se ovan Se ovan 
14 Konkret arbete ASF i Kronoberg 170501-181031 Varje nätverksträff Se ovan Se ovan 

Q4 
16 Gemensam prospektering, prioritera lämpliga objekt, Q4 2018? 2019? Thomas, NN, Karin Strategisk val byggda på 

framtidsspana analyser och prognoser vilket 
Kartlägga underleverantörer. kräver politisk förankring 

delegering. 
17 lnflyttarsatsning tillsammans med DS. Ligger inte i Q 4 2018 (Tidigast) Ola, NN, Karin ; 

ägardirektiven idag 
10 Referensgrupp Kompetens i Kronoberg 171115 - 2020115 Inför Nätverket 

lägesrapporteringarna 
tillTVV 

11 Konkret arbete Kompetens i Kronoberg 171115 - 2020115 Varje nätverksträff Se ovan Se ovan 
12 Kompetensgruppen Kompetens i Kronoberg Pågående Varje nätverksträff och Se ovan 

i samband med 
rekvisition 

13 Referensgrupp ASF i Kronoberg 170501-181031 Varje nätverksträff Se ovan Se ovan 

14 Konkret arbete ASF i Kronoberg 170501-181031 Varje nätverksträff Se ovan Se ovan 

Rullande ·aktiviteter och processer 
18 RK:s/kommunernas roll i varje aktivitet Pågående maj och december Karin, Christel Summering och analys 

varje år 
19 Avstämning.Almi, DS, Företagsfabriken? April och oktober I samband med Alla Dialog kring verksamheterna, 

6 
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(, 

uppföljning av års- dess resultat, utfall i 

/verksamhetsplanen kommunerna. lnspel 
gemensamma projekt. 

20 Medverkan Kompetensforum Pågående Inför och efter varje KF Eddie + ersättare. Medverkan Kompetensforum. 

Rapporterar Kanal in och ut för nätverket. 

21 Medverkan RIS arbetsgrupp Pågående Inför och efter varje Christoph er. Medverkan RIS arbetsgrupp. 

RIS-möte Rapporterar Kanal in och ut för nätverket. 

22 Medverkan Konsulttimmens styrgrupp Inför och efter varje Ola 

styrgruppsmöte 

7 
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0 08.30- 09.30 Fika och registrering 

09.30-10.00 Kommuner står inför stora utmaningar, vi lyfter blicken och ser lösningar 

10.00- 10.30 GIS-plattform och verksamhetssystem, så kompletterar de varandra 

10.30- 10.50 Trender, regelverk och produktnyheter som påverkar dig inom kommun 

11.00- 11.30 

11.30- 12.00 

Stockholm Vatten och Avfall 
- Dagvatten i staden 

Stöd för inventeringar 
kopplade till VA 

G) 12.00- 13.00 Lunch 

13.00-13.30 • Kontroll på nya 
servisanslutningar 

13.30- 14.00 , GEOSECMA Ledning VA 
för nybörjare 

I.--. --
0 14.00- 14.10 Förflyttning mellan salar 

14.10- 14.40 ! Rätt ana lys gör din 
VA-förnyelseplanering lättare 

---· ----------
Svenskt Vatten - Förslag 

14.40-15.10 I till underlag för ny standard 
inom driftstörningsdata till 

VA-databaser 

0 15.10- 15.40 Fika 

15.40- 16.10 Tips & Trix i Ledning VA 

16.10- 16.40 Under utveckling 

G) 19.00- Middag med underhållning 

.. Analyser till 
Oversiktsplan 

Boverk~_ts nya ÖP-modell 
samt OP i GEOSECMA 

Sollentuna - Digitalisering 
av detaljplaner och analys 

Metria - Plankonsulter 
levererar i GEOSECMA 

Visualisering 
av översiktspla 

Nyheter i GEOSECMA 
Fysisk planering 

Workshop 
- Digitalisering 
av detaljplaner 

SLU - Trädinventering 
i övriga världen och dess 

nytta i samhället 

Trädinventera utifrån 
dina behov i GEOSECMA 

Från fält till färdig karta 

Handfasta tips i att 
hantera mätdata 

Höganäs 
- Ett digitaliserat Höganäs 

GIS-samordning 
- Integration med 

GEDSECMA 

Vilka effekter får du av 
att använda GEDSECMA 

Park och grönyta 

Långsiktig 
underhållsplanering för 
kommunal grönstruktur 

Det digitala gaturummet 
- GEOSECMA knyter ihop 

alla områden 

Ta kontroll över 
dagvattenbrunnarna 

med hjälp av Collector 
.__ ... -

- A ' 

Tjänstebaserat utbyte 
medNVDB 

Trafikverket informerar 
- Vad är på gång i NVDB? 

Transportstyrelsen 
- På gång inom regelområdet, 

trafikförördningen och 
vägmärkesförordningen 

Transportstyrelsen 
- Myndighetsföreskrifter och 

intressanta avgöranden, 
utgångspunkt i lokala 

trafikföreskrifter 

r') GEOSECMA-spår ArcGIS-spår 

ArcGIS - Nyckeln till den smarta staden 

Vad ingår i ArcGIS-plattformen? 

ArcGIS - Nyheter, 
och vad är på gång? 

Kom igång med 
appar i ArcGIS 

Helsingborg 
- Staden i 3D 

Helsingborg 
- Händelsekarta för 

en tryggare stad 

Helsingborg- Hur får vi 
kommunikationsavdelningen 

att tänka kartor? 

Innovativa 
Story Maps 

Upplands Bro 
-Appar för medborgardialog 

och felanmälan 

3D - Vad är det, och hur 
kan det skapa värde? 

Börja använda ArcGIS Pro 
- Så kommer du igång 

Introduktion 
- Så gör du din första 

kartberättelse 

lnsight for ArcGIS 
- Visuell statistik på 

ett helt nytt sätt 

Lär dig konfigurera 
en webbapp med 
Web AppBuilder 
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Inbjudan till 
lnspirationsdagarna 
2018 SVENSKT NÄR.f NGSUV 

Vi vill gärna bjuda in dig till vår populära lnspirationsdag för ett bättre företagsklimat. Nytt för 2018 är 

att den hålls vid fyra olika tillfällen så att du kan välja den dag och plats som passar dig bäst; 6 mars i 

Göteborg, 13 mars i Stockholm, 15 mars i Umeå och 22 mars i Hässleholm. 

Du får bland annat lyssna till Per Mosseby, tidigare ansvarig för digitaliseringsfrågorna på SKL, som 

beskriver hur företagsklimatet kan förbättras genom nya digitala lösningar. Markus Svensson och 

Martin Clarstedt från Tillväxt & Tillsyn ger sina bilder av vilka åtgärder som är viktigast för att förbättra 

företagsklimatet. 

Eftermiddagen ägnas åt fördjupning i olika frågor, i din anmälan har du möjlighet att välja mellan tre 

olika workshops. 

Dagarna kommer att ledas av Fredrik Berling. 

Han är för de flesta känd som programledare på 

TV-sporten och Hjärnkontoret som han var med 

och startade. Numera lägger han större delen av 

arbetstiden på uppdrag som moderator och 

konferencier. 

I fjol var han nominerad till Arets Moderator. 

Det finns ett begränsat antal platser till varje tillfälle så anmäl dig gärna i god tid. Inbjudan riktar sig 

främst till kommunalråd, ledande oppositionsråd , kommunchef samt näringslivschef eller 

motsvarande. Deltagandet är kostnadsfritt och det kommer att bjudas på lunch och fika under dagen. 
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Varmt välkommen! 

Vid frågor kontakta Jenny Stiernstrand, ansvarig för lnspirationsdagarna 

jenny.stiernstrand@svensktnaringsliv.se 

Göteborg 6 mars 

Workshop 1: En fördjupning av Tillväxt & Tillsyns arbete 

Kommunens roll är att hjälpa företagare att göra rätt. Våga tro på företagen . 

Workshop 2: Att sätta rätt mål för kommunens företagsklimat 

Det som mäts blir gjort. Genom att mäta, analysera och åtgärda så sker utveckling . 

Kommunföreträdare berättar och ger tips på hur de gör i sina kommuner. 

Workshop 3: Ledarskapets betydelse för företagsklimatet 

Hur får man alla att dra åt samma håll? Munkfors kommun delar med sig av sina erfarenheter. 

Stockholm 13 mars 

Workshop 1: En fördjupning av Tillväxt & Tillsyns arbete 

Kommunens roll är att hjälpa företagare att göra rätt. Våga tro på företagen . 

Workshop 2: Hur blir företagsklimatet en del av kommunens DNA? 

En diskussion om hur kommunen bygger en företagarvänlig kultur och vad det innebär i praktiken. 

Vilken roll politiken och organisationen har i detta. Hur mål och måluppföljning kan stödja 

utvecklingen. 

Workshop 3: Ledarskapets betydelse för företagsklimatet 

Hur ett engagerat ledarskap kan ta med sig organisationen i önskad riktning. När samtalet om 

företagsklimatet i mötesrummet följs upp av samtal i korridorer och fikarum . 

Umeå 15 mars 

Workshop 1: Att sätta rätt mål för kommunens företagsklimat 

Nordmalings kommun har med Madelaine Jakobsson i spetsen gått från klarhet till klarhet när det 
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gäller företagsklimat. Inställningen "Vi gör, inte bara pratar" är uppenbart framgångsrikt och har 

tagit kommunen från plats 267 till 44 på fyra år. 

Workshop 2: En fördjupning av Tillväxt & Tillsyns arbete 

Kommunens roll är att hjälpa företagare att göra rätt. Våga tro på företagen. 

Workshop 3: Att bygga en företagsklimatsvänlig kultur - Timrå berättar 

Hur bygger du en kultur för ett bra företagsklimat och hur får vi med alla på tåget? Lär av 

topplacerade Timrå kommun! Välkommen att lyssna på Ewa Lindstrand, KSO, Andreaz 

Strömgren, kommunchef och Christian Söderberg, näringslivschef, om hur du vässar laget och 

bygger en företagsvänlig kultur. 

Hässleholm 22 mars 

Workshop 1: Företags besökens betydelse. Vad ska man tänka på? 

I möten skapas relationer och frågeställningar diskuteras. Men hur tar man insikten och frågorna 

vidare i kommunen och vilka ska delta på företagsbesöken? Kommunföreträdare berättar och ger 

tips på hur de gör i sina kommuner. 

Workshop 2: Att sätta rätt mål för kommunens företagsklimat 

Det som mäts blir gjort. Genom att mäta, analysera och åtgärda så sker utveckling. 

Kommunföreträdare berättar och ger tips på hur de gör i sina kommuner. 

Workshop 3: Att göra en resa från botten till toppen - Markaryd berättar 

Vi får höra om hur man gemensamt i en kommun skapar ett bra företagsklimat. Bengt 

Germundsson, KSO, och Bengt Göran Söderlind, näringslivschef, ger oss Markaryds recept som 

fört dem till toppen. 
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