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§ 275

Fastställande av måltidsprogram Förskola och skola samt
Äldreomsorgen
Dnr 2017/790

622

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut

1. Punkten 4 i stycket om hållbar utveckling och minimal
miljöpåverkan stryks i de båda måltidsprogrammen och ersätts med:
"En ökad andel kyckling och vegetabilier ska eftersträvas."
2. Med ovanstående ändring fastställer kommunstyrelsen
måltidsprogram Förskola och skola samt Äldreomsorgen.
Beskrivning av ärendet

Arbetet med vision, policy och program för måltider ledde farm till
fullmäktigebeslut om Vision och Policy 160620. Styrgruppen i frågan har
arbetat fram en ett grundförslag på tolkning av Vision och policy som efter
remissrunda i berörda nämnder resulterat i två bifogade Måltidsprogram
unika för respektive nämnd och förvaltning, Styrgruppen har föreslagit att
Måltidsprogrammet motsvarar samarbetet mellan Måltidsservice och
respektive grupp av gäster och skall kunna revideras på nämndnivå. Därför
skall Måltidsprogrammen därmed fastställas på nämndnivå.
Vision och Policy berör all måltidsservice och dessa två Program berör de
specifika grupperna av måltidsgäster i förskola, skola och äldreomsorg.
Beslutsunderlag

1. Fastställd (KF 2016-06-20) Måltidsvision och Måltidspolicy samt
remissvar ifrån Bildningsnämnd och Vård- och omsorgsnämnd
utifrån arbetsdokumentet grundförslag Måltidsprogram
2. Samhällsbyggnadsnämnden§ 181, 2017-11-21
Förslag till beslut på sammanträdet

Mikael Jeansson (S) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och
Cecilia Cato (C):
Punkten 4 i stycket om hållbar utveckling och minimal miljöpåverkan stryks
i de båda måltidsprogrammen och ersätts med:
"En ökad andel kyckling och vegetabilier ska eftersträvas."
Utdrags bestyrkande

Justerare
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§ 275 forts.
Besluts gång
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande.
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§ 181

Fastställande av måltidsprogram Förskola och skola
samt Åldreomsorgen
Dnr 2012-0924-469
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner måltidsprogram Förskola och
Skola samt måltidsprogram Äldreomsorgen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet för fastställande i
kommunstyrelsen.
Beskrivning av ärendet
Arbetet med vision, policy och program för måltider ledde farm till
fullmäktigebeslut om Vision och Policy 160620. Styrgruppen i frågan har
arbetat fram en ett grund.förslag på tolkning av Vision och policy som efter
remissrunda i berörda nämnder resulterat i två bifogade Måltidsprogram
unika för respektive nämnd och förvaltning, Styrgruppen har föreslagit att
Måltidsprogrammet motsvarar samarbetet mellan Måltidsservice och
respektive grupp av gäster och skall kunna revideras på nämndnivå. Därför
skall Måltidsprogrammen därmed fastställas på nämndnivå.
Vision och Policy berör all måltidsservice och dessa två Program berör de
specifika grupperna av måltidsgäster i förskola, skola och äldreomsorg.
Beslutsunderlag
Fastställd (160620) Måltidsvision och Måltidspolicy samt remissvar ifrån
Bildningsnämnd och Vård- och omsorgsnämnd utifrån arbetsdokumentet
grundförslag Måltidsprogram
Förslag till beslut på sammanträdet
Carl-Henrik Henmalm (M) yrkar:
1. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner måltidsprogram Förskola och
Skola samt måltidsprogram Äldreomsorgen.
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar ärendet för fastställande i
kommunstyrelsen.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

IUtdragsbestyrkande

Justerare
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Måltidsprogram
Förskola och skola
Ska serveras i en trygg och trivsam miljö.
Innebär att:
måltiden ska vara ett tillfälle för social gemenskap och samtal.
pedagogiska måltider i förskolan och skolan finns och vad d~ innebli-r hålls ~ ~llt
kan
barnen/eleverna skall ha tillräckligt med tid på sig att äta, en rekomine,ndatidn_
'
. .
- -~~vara att kunna sitta i skolrestaurangen minst 20 minuter
-~dukningen är trevlig och buller och spring undviks
._ _
maten skall vara trevligt serverad och presenterad
samarbete sker mellan alla verksamheter som är inblan1lade i måltiåen.

·"°
årets högtider kan uppmärksammas.
regelbundet återkommande matråd genomföts-s~mt utv}!rderar måltidsmiljön.

ade och smakli a.

Ska bestå av rätter som är säkra
Innebär att:
·,

arbete med livsmedelssäk~r]iet e~ijgt HACCP vilket är en standardiserad arbetsmetod
ti~ld kartlägger, bedömer och kontrollerar faror i
som beskriver hur,;1J:läi:i-~yst ~irrn._
måltidsverksamhelfl;l. med ~y:ffe' att servera säkra måltider till gästen.
all mat som S:erver~s· i skolän skall vara helt fri ifrån nötter, jordnötter och mandel på
födöämne~alkrg;I viket även innefattar skolans kafäverksamhet, utifrån
grund _av
t
medhavd matsäQk eller fika.
även gäller för icke skoltid fört.ex. hyresgäster.
- ·att-gQtförbudet
·. ""s-=- ,_
s!i:,ä vi e~ er hög egen förädlingsgrad och mat lagad med omsorg på bra råvaror utan
tillsiltser. -- _,
ta ~åia på sensoriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende och konsistens samt
näringsinnehåll.
arbeta för att servera nylagad mat och för att minimera varmhållningstider och
transporter.
pedagogiska måltider är en arbetsuppgift i verksamheten där personal aktivt verkar för
att skapa goda matvanor och vara en god förebild.
måltiderna ska planeras enigt tallriksmodellen, och barn och elever skall kunna äta en
komplett måltid enligt denna.
vi följer nationella lagar och rekommendationer för näringsriktiga måltider Bland
annat enligt skollagen, livsmedelslagen, NNR (nordiska näringsrekommendationer) ,
r·

- -

0

•
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förskolans, skolans och gymnasieskolans läroplan samt skrifterna Bra måltider i
förskolan och Bra mat i skolan (SLV).
kafäutbudet i skolan skall vara hälsofrämjande och grundlägga till goda prestationer i
skolan.
vi utvärderar måltidens kvalitet och gästernas nöjdhet genom enkäter, matråd m.m.
Ska bestå av ett utbud som tillfredsställer så många som möjligt
Innebär att:
minst två rätter varav minst en lakto-ovo-vegetarisk i skolrestaurangens om alla får ta
utav.
till lunchmåltidema på buffä erbjuds ett varierat salladsbord, bröd, mjölk och vatten.
förskolor erbjuds beställa av två olika rätter varav :minst en lakto-ovo-vegetar isk
vi erbjuder MER-kost (Medicinsk-Etisk-Religiös) med hänsyn tillmedi~inska, etiska
och religiösa skäl inom ramen för måltids- och upphandlingspolicy,•dock ej kött
slaktat och märkt med religiösa förtecken.
i samråd med verksamheterna och matgästemaskall måltidsutbudet till viss del kunna
påverkas lokalt med t.ex. temaveckor, aktiviteter och önslcedagar.
mervärden och kvaliteer i verksamheten skall marknadsföras, t.ex. lokalt, svenskt,
ekologiskt.
vi har dialog om och utvärderar utbudet på matråd.

Ska tillagas och serveras av kunniga och serviceinriktade medarbetare i en god
arbetsmiljö.
Innebär att:
Vid nyrekrytering värderas yrkesutbildning inom gastronomi och service.
All måltidspersonal ska ha goda kunskaper om MER-kost.
Alla medarbetare skall kontinuerligt erbjudas inspiration och fortbildning.
J\.ll personal skaföira·enhetliga arbetskläder avsedda för kök.
Målticisservi~e personal skall ha en bra arbetsmiljö och en hög trivsel i rätt
dimensionerade lokaler med avstamp i arbetsmiljöpolicy.
Attskapa en stolthet och servicekänsla hos kockar och måltids biträden är viktig.
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Ska ses som en resurs och vara en del av helheten i den verksamhet där den erbjuds.
Innebär att:
personal ska samverka med måltidspersonal i syfte att få barn/elever att förstå matens
betydelse för god hälsa och utveckling.
barn/elever ska kunna vara med i måltidsverksamhe ten vilket kan ske genom
kökslektion och pedagogisk matlagning ute på avdelningarna eller i nära anslutning till
dessa
personal skall kunna beställa råvaror och råvarupaket för matlagning på avdelning,
som en extra tjänst eller som en ersättning av ordinarie måltid.
verksamheten inom förskolan och skolan ska ha som mål att använda ihålt_iden som
pedagogiskt verktyg, för att öka förståelsen för vilken mat som serv~ra§, vat-,c).en
·
.,
kommer ifrån och hur den tillagas.
ett
finils
det
tt
i
varje förskolechef/rekto r ansvarar tillsammans med måltidss~rvice'för
råd som kan påverka menyn och måltidsmiljön. Matråd håll~ rp.inst två~~~ng_er per år.

Ska vara en del av en hållbar utveckling och verka .för miiiimal m!ljöpåverkan.
Innebär att:
måltidsservice skall följa politiska lokala o~h nationella mål för användning av
-., ·
ekologiska livsmedel.
valen av ekologiska och närprodµ~erady livsfu$del skall göras i ett helhetsperspektiv
där den största totala miljö- o___ch s~äll~nyttan skall eftersträvas.
vi serverar ej av WWF._ rödlit'fad fisl<o_ch pr1.oriterar MSC-märkt fisk.
minskning av mängden rött Rött bla.tid drinat till fördel för kyckling och vegetabilier
·L"'"
skall eftersträvas.
En ökad andel kyckling och vegetabilier ska eftersträvas (AU:s förslag).
vi ska ha GMO-fritt i ~llå led. · - ·
vi minimerar majsvinnet i ~iia led och har regelbundna mätningar och kampanjer.
vi verkar för minimal niilJöbelastning vid produktion, förädling och transporter av
livsm~del, t.ex. ge~Qm närproducerade livsmedel levererade inom
·. :_samlastnjngslogis tjk
- ·· flera nyck'elta) för .hållbarhet skall följas upp bl.a. Eko-andel, C02-avtryck, matsvinn
-0~~ franspo[ter.

,_'>~ · '

Skall uppfylla de krav som ställs i svensk djurskydds-, miljö- och livsmedelslagstiftning

Innebär att:
all upphandling av livsmedel skall ske i enlighet med kommunens inköps- och
upphandlingspolic y, dess riktlinjer och rutiner.
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Måltidsprogram Äldreomsorgen

Ska serveras i en trygg och trivsam miljö.
Innebär att:
Måltiden skall vara ett tillfälle för social gemenskap och samtal.
Man skall ha tillräckligt med tid påsig att äta.
Att dukningen är trevlig och att buller och spring undviks.
Maten skall vara trevligt serverad och presenterad
Samarbete mellan alla verksamheter som är inblandade i måltiden.
På äldreboenden skall olika typer av måltidsmiljö kunna erbjudas efter önskemål.
Årets högtider såsom jul och påsk uppmärksammas och på äldreboende även t.ex.
midsommar, advent och trettondagsafton
Utvärderar miljön och har återkommande kostmöten

Ska bestå av rätter som är säkra, näringsriktiga, vällagade och smakliga.
Innebär att:
Arbete med livsmedelssäkerhet enligt HACCP med system för egenkontroll.
Sträva efter hög egen förädlingsgrad och mat lagad med omsorg på bra råvaror utan
tillsatser
Ta vara på sep.soriska kvalitetsvärden som doft, smak, utseende och konsistens samt
närings:innehåll
Arbeta för att servera nylagad mat och för att minimera varmhållningstiderna och
transporter.·
Vi följer nationella lagar och rekommendationer för näringsriktiga måltider för s.k.
homogena grupper med friska personer bland annat enligt Livsmedelslagen,
SOSFS2014:10, Bra måltider i äldreomsorgen (SLV) och de nordiska
näringsrekommendationerna (NNR).
Vi utvärderar måltidens kvalitet och gästernas nöjdhet.
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Ska bestå av ett utbud som tillfredsställer så många som möjligt
Innebär att:
Till lunchbuffän erbjuds ett varierat salladsbord, bröd, mjölk, måltidsdryck och vatten.
En veckans alternativrätt som varierar skall finnas utöver veckomatsedeln.
I äldreomsorgen eftersträvas individanpassning av måltiderna.
För äldre med konstaterad risk för undernäring kan önskekost erbjudas.
Vi erbjuder MER-kost med hänsyn till medicinska, etiska och religiösa skäl och inom
ramen för måltids- och upphandlingspolicy, dock inte kött slaktat och n:iärkt med
religiösa förtecken.
I samråd med verksamheterna och matgästerna skall till viss.del måltidsutbud etkunna
påverkas lokalt med t.ex. temaveckor, aktiviteter och önskedagar:
Mervärden och kvaliteer i verksamheten skall marknadsföras, tex. lokalt, svenskt,
ekologiskt.
Vi har dialog om och utvärderar utbudet på kostmöte.

Ska tillagas och serveras av kunniga och serviceinriktade medarbetare i en god
arbetsmiljö.
Innebär att:
Vid nyrekrytering värderas yrkesutbildning inom gastronomi och service.
All måltidspersonal ska ha goda kunskaper om MER-kost.
Kontinuerligt skall fortbildning och inspiration erbjudas till alla måltidspersonal
All personal ska b.ära ephetliga arbetskläder avsedda för kök.
Måltidsservice personal·skall ha en bra arbetsmiljö och en hög trivsel i rätt
dimensio11era.de lokaler med avstamp i arbetsmiljöpolicy
Skapa en stolthet och servicekänsla hos kockar och måltidsbiträden
Alla medarbetare in.o:m äldreomsorgens vårdboenden och hemtjänst ska ha kännedom
om vad g9d näringsstatus innebär.
Ska ses som en resurs och vara en del av helheten i den verksamhet där den erbjuds.
Innebär att:
Personal ska samverka med måltidspersonal i syfte att få gäster att förstå måltidernas
betydelse för god hälsa och utveckling.
Man ska kunna beställa råvaror och råvarupaket för matlagning på avdelning som en
extra tjänst eller som en ersättning av ordinarie måltid.
Enkätundersökning genomförs
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Ska vara en del av en hållbar utveckling och verka för minimal miljöpåverkan.
Innebär att:
Måltidsservice skall följa politiska lokala och nationella mål för användning av
ekologiska livsmedel.
Valen av ekologiska livsmedel skall göras i ett helhetsperspektiv där den största totala
miljö- och samhällsnyttan skall eftersträvas.
Vi serverar ej rödlistad fisk och prioriterar MSC-märkt fisk
~finska mängden rött kött bland annat till fördel för kyckling och 11egetabilier.
En ökad andel kyckling och vegetabilier ska eftersträvas (AU:s förslag) . .
GMO-fritt i alla led
Vi minimierar matsvinnet i alla led och har regelbundna mätningai;,och kampanjer.
Vi verkar för minimal miljöbelastning vid produktion, förädiihg och transporter av
'
livsmedel, t.ex. genom närproducerade livsmedel levererade ) gom
-~
~
~
~
·
samlastningslogistik
Flera nyckeltal för hållbarhet skall följas upp bl.a. Ekq-andel;:-QQ2-avt:ryck, matsvinn
· ~
·
och transporter.

Ska uppfylla de krav som ställs i svensk diursktdd~-~ mHjö;;. och livsmedelslagstiftning

Innebär att:
All upphandling av livsmedel skall ske i enlighet med kommunens inköps- och
upphandlingspolicy: dess ri!ctlinjer och rutiner.
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§ 18

Företagarfrukost 2018
Dnr 2017/843

141

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen beslutar att följande ledamöter representerar
kommunstyrelsen på Vi företagares frukost/lunchmöten under 2018 med
kommunalt arvode (ordinarie ledamöter, ingen ersättare).

( __

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ord i kommunstyrelsen samt
enligt nedan:

Datum

Namn

Namn

Namn

Namn

2018-01-24
2018-03-14
2018-05-30
2018-08-29
2018-10-24
2018-12-05

Patrik S
ÅkeN
PatrikA
Patrik S
ÅkeN
PatrikA

Barbro
Tomas
ÅkeG
Barbro
Tomas
ÅkeG

Cecilia
Lennart
Cecilia
Lennart
Cecilia
Lennart

Göran
Gunnar
Leon
Göran
Gunnar
Leon

Sammanfattning
Det är av vikt att kommunstyrelsens representanter genomför
medborgardialog med kommunens företagare och det kan ske vid bl.a.
företagsfrukostar/luncher. Att i dialog med företagen utveckla kommunen
mot kommunens vision och kommunens mål.
Beslutsunderlag
Skrivelse från kommunchefen, 2017-12-05

usterare
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§ 278

Verksamhetsövergång av fastighetsskötsel och vaktmästeri i
den s.k. Ishallsgruppen från Tekniska avdelningen inom
Tingsryds kommun till Tingsrydsbostäder
Dnr 2017/787

012

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut
Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige besluta:

\

Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsövergång.

Beskrivning av ärendet
År 2013 gjordes en sammanslagning av dåvarande Stiftelsen kommunhus
och Tingsryds kommuns fastighetsavdelning, men man valde då att vänta
med de vaktmästare som ingick i den s.k. Ishallsgruppen. Inriktningen för
den sammanslagningen var att föra ihop organisationerna för att öka
samverkan och ge ett utökat utbyte av kunskap och kompetensutveckling
samt samla fastighetskunskapen inom en organisation. Tanken är nu att ta
nästa steg och fullgöra samgåendet genom att inkludera berörda fastigheter
och den s.k. Ishallsgruppen i det nya förvaltningsavtalet.
I det reviderade förvaltningsavtalet mellan Tingsryds kommun och
Tingsrydsbostäder AB som gäller fr.o.m. 2018-01-01 så finns berörda
fastighetsobjekt och denna verksamhetsövergång av personal med under
förutsättning att detta godkännes i MBL-förhandlingar med berörda
fackförbund.
Dialog och träffar har skett där både Kommunals representant, nuvarande
arbetsledning och kommande arbetsledning har träffats.

Ärendets beredning
Denna process har följt den tidplan som finns med som en bilaga till denna
skrivelse och avstämning har skett med personalavdelningen gällande att
medarbetarnas lön, anställningsår, semester, annan ledighet m.m. överflyttas
till nya arbetsgivaren.
MBL §19 Information genomfördes 2017-11-30 och enligt MBL§l 1
Förhandling per 2017-12-06 så beslutades att övergången sker per 2018-0401. Förvaltningsavtalet gäller fr.o.m. 2018-01-01.
Berörda anställda kommer nu att få fylla i en blankett "Val av
verksamhetsövergång" där de fyller i och skriver på om man tackar ja eller
nej till den erbjudna verksamhetsövergången.
utctragsbestyr.kand.e

IJusterare
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§ 278 forts.
Arvodet till Tingsrydsbostäder AB avseende den s.k. Ishallsgruppen finns
fastställt i det nya förvaltningsavtalet och detta arvode är parterna överens
om och det linjerar med den kostnad som Tekniska avdelningen idag har för
denna verksamhet.

Beslutsunderlag
Skrivelse från teknisk chef och fastighetsstrateg, 2017-12-06 inkl. bilaga
Samhällsbyggnadsnämnden§ 268, 2017-10-17

IOtdra!l"bestyrkande

Justerare
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kommun

Kommunledningsförvaltningen

TJÄNSTESKRIVELSE

1(2)

Karin Berggren

0477 442 17

2017-12-06

karin.berggren@tingsryd.se

Till Kommunstyrelsens Arbetsutskott
(KsAu)

Verksamhetsövergång av fastighetsskötsel och vaktmästeri i den s.k.
lshallsgruppen från Tekniska avdelningen inom Tingsryds kommun till
Tingsrydsbostäder AB
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till verksamhetsövergång.
Beskrivning av ärendet
År 2013 gjordes en sammanslagning av dåvarande Stiftelsen kommunhus och Tingsryds
kommuns fastighetsavdelning, men man valde då att vänta med de vaktmästare som
ingick i den s.k. Ishallsgruppen. Imiktningen för den sammanslagningen var att föra
ihop organisationerna för att öka samverkan och ge ett utökat utbyte av kunskap och
kompetensutveclding samt samla fastighetskunskapen inom en organisation. Tanken är
nu att ta nästa steg och fullgöra samgåendet genom att inkludera berörda fastigheter och
den s.k. Ishallsgruppen i det nya förvaltningsavtalet.
I det reviderade förvaltningsavtalet mellan Tingsryds kommun och Tings1ydsbostäder
AB som gäller fr.o.m. 2018-01-01 så finns berörda fastighetsobjekt och denna verksamhetsövergång av personal med under förutsättning att detta godkännes i MBLförhandlingar med berörda fackförbund.
Dialog och träffar har skett där både Kommunals representant, nuvarande arbetsledning
och kommande arbetsledning har träffats.
Ärendets beredning
Denna process har följt den tidplan som finns med som en bilaga till denna skrivelse
och avstämning har skett med personalavdelningen gällande att medarbetarnas lön, anställningsår, semester, annan ledighet m.m. överflyttas till nya arbetsgivaren.
MBL §19 Info1mation genomfördes 2017-11-30 och enligt MBL§l 1 Förhandling per
2017-12-06 så beslutades att övergången sker per 2018-04-01. Förvaltningsavtalet gäller
fr.o.m. 2018-01-01.
Berörda anställda kommer nu att få fylla i en blankett "Val av verksamhetsövergång"
där de fyller i och skriver på om man tackar ja eller nej till den erbjudna verksamhetsövergången.

Tingsryds kommun
Box88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 10
Tingsryd

telefon

fax

0477 441 00 (vx)

0477 441 77
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2017-12-06

Beslutsunderlag
Arvodet till Tingsrydsbostäder AB avseende den s.k. Ishallsgruppen finns fastställt i det
nya förvaltningsavtalet och detta arvode är parterna överens om och det linjerar med
den kostnad som Tekniska avdelningen idag har för dem1a verksamhet.
Utskottets beslut ska skickas till
Laila J eppsson, Kommunchef, Kommunledningsförvaltningen
Jonas Weidenmark, Chef Tekniska avdelningen, Kommunledningsförvaltningen
Karin Berggren, Tekniska avdelningen, Kommunledningsförvaltnin

Jonas Weidenmark
Chef Tekniska Förvaltningen

Bilaga: Tidplan Verksamhetsövergång daterad 2017-09-14, rev. 2017-11-30.

Tingsryds kommun

Box88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 1 0
Tingsryd

telefon

fax

0477 441 00 (vx)

0477 441 77
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2017-09-14, rev. 2017-11-30

Karin Berggren
0477-442 17
karin.berggren@tingsryd.se

Verksamhetsövergång personal s.k. "lshallsgruppen" från Tingsryds
kommun till Tingsrydsbostäder AB - tidplan och beslutsgång

(

Vad
Kartläggning
- förvaltnings avtal
- tidigare övergång
Arbetsrättsligt - vad gäller
- semester
- godkännande övergång
Analys, skriftlig
- riskbedömning verksamhetsövergång
SBN information

När
2017-06

Vem
Jonas, Peråke, Karin

2017-09

Jonas, Karin, Helena

2017-09

Jonas, Karin,Peråke

Tingsrydsbostäders styrelse

2017-09-25

KSAU information

2017-10-02

MBL § 19 information

2017-11-30

CCG information

2017-11-30

MBL § 11 förhandling

2017-12-06

Förhandling klar

SBU

2017-10-02

Utskick 25/9

SBN

2017-10-17

KSAU

2017-12-11

KS

2018-01-22

KF

2018-02-05

Tingsryds kommun

Box88
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

2017-09-19

telefon
0477-441 00 (vx)
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fax
0477-313 00

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

••

Arende 18
Avsiktsförklaring
--1
bred b.andsutbyggnad
.
.
län
Kronobergs
.

•

•

-~

I
•

I

•

I

•

L

.

\

I

I

1

I

•

165

•

~Tingsry ds

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-08

29 (36)

~kommu n

§ 19

Avsiktsförklaring bredbandsutbyggnad Kronobergs län
Dnr2017/572

093

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen uttalar att kommunstyrelsens ordförande i nuläget inte
skriver under avsiktsförklaringen.
[

\

--

Beskrivning av ärendet
Region Kronoberg har fastställt en avsiktsförklaring för
bredbandsutbyggnad. Syftet är att stimulera investeringar i digital
infrastruktur i Kronobergs län. A vsiktsförklaringen anger Region
Kronobergs roll och kommunernas roll i samverkan. Den är nu överlämnad
till länets kommuner för ställningstagande.
I samma ärende besökte regionens företrädare Lena Carlborg arbetsutskottet
2017-12-11. Regionen har också vid ett par tillfällen under hösten samlat
kommunala företrädare.

Beslutsunderlag
Regionstyrelsen§ 252, 2017-12-19
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 271, 2017-12-11
Mötesanteckningar Kommunalt forum, 2017-11-10
\,

usterare
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-20

REGION
KRONOBERG

§252

Avsiktsförklaring Bredbandsutbyggnad i Kronobergs
län (17RK281)

Beslut

Regionstyrelsen beslutar
att godkänna avsiktsförklaring för Bredbandsutbyggnad i I<:ronobergs län,
att överlämna avsiktsförldaringen till länets kommunstyrelser för eget ställningstagande

samt
att delegera till regionstyrelsens ordförande att i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande

föra den fortsatta dialogen med kommunerna avseende avsiktsförklaringen och
eventuellt revidera densamma om dialogen skulle föranleda det.
Sammanfattning

Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för I<:ronobergs
län där målet är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband
om minst 100 Mbit/ s. Täckning för mobila samtal och mobilt internet ska vara god över
hela länets yta och huvuddelen av de mobila tjänster som används ska inte hindras av
geografiska tekniska begränsningar. Syftet med Bredbandsstrategin är att ge direktiv,
stöd och vägledning i det strategiska och långsfä:tiga arbetet med att förverldiga det
beslutade bredbandsmålet.
I november 2016 kom länets kommunstyrelsepresidier och regionstyrelsens presidium
överens om att Region I<:ronoberg ska ta fram en modell för bredbandsutbyggnad i
I<:ronobergs län. Regionfullmäktige fastställde i juni 2017 Budget för Region I<:ronoberg
där medel anslås för bredbandsutbyggnad.
Denna avsiktsförklaring syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera
investeringar i digital infrastruktur i I<:ronobergs län. Avsiktsförklaringen anger Region
I<:ronobergs roll och kommunernas roll i samverkan. Kommuner i I<:ronobergs län kan
om de så önskar ansluta sig till denna avsiktsförklaring och genom detta aktivt delta i
dialogen avseende områden som är särskilt intressanta för kommersiell utbyggnad samt i
dialogen avseende erfarenhetsutbyte.
Förslag till avsiktsförklaring är beredd i samverkan med företrädare för länets
kommuner och kommer att tillsändas länets kommunstyrelser för ställningstagande.

Yttra11de
Under ärendet yttrar sig Yngve Filipsson (L).
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Protokollsutdrag
Utskriftsdatum: 2017-12-20

REGION
KRONOBERG

Förslag till beslut
Regionstyrelsens arbetsutskott föreslår regionstyrelsen besluta
att godkänna avsiktsförldaring för Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län,
att överlämna avsiktsförldaringen till länets kommunstyrelser för eget ställningstagande
samt

till regionstyrelsens ordförande att i samråd med 1:e och 2:e vice ordförande
föra den fortsatta dialogen med kommunerna avseende avsiktsförldaringen och
eventuellt revidera densamma om dialogen skulle föranleda det.

att delegera

Expedieras till
Regional utvecldingsdirektör

Bredbandssamordnare
Beslutsunderlag

• §336 RSAU Avsiktsförldaring - Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län
• Avsiktsförklaring- Samverkan kring Bredbandsutbyggnad i Kronobergs län.
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2017-09-25
Regional Utveckling
Hållbar Tillväxt
Lena Carlborg

REGION
KRONOBERG

Avsiktsförklaring - Samverkan kring
Bredbandsutbyggnad i Region Kronoberg
1

Bakgrund

För utvecklingen i Kronobergs län är medborgarnas tillgång till ett välfungerande
bredband en nyckelfråga. Var man än bor i länet och vilken verksamhet man än
ägnar sig åt så ökar utvecklingsmöjligheterna för de som är uppkopplade.
Regionen behöver därför en bred uppslutning och gemensam kraftsamling för att
både nu och i framtiden säkerställa att vi har tillgång till en heltäckande
bredbandsinfrastruktur av god kvalite.
Regionfullmäktige fastställde i juni 2016 en regional bredbandsstrategi för
Kronobergs län där målet är att år 2020 ska 98 % av alla hushåll och företag ha
tillgång till bredband om minst 100 Mbit/ s. Täckning för mobila samtal och
mobilt internet ska vara god över hela länets yta och huvuddelen av de mobila
tjänster som används ska inte hindras av geografiska tekniska begränsningar.
Syftet med Bredbandsstrategin är att ge direktiv, stöd och vägledning i det
strategiska och långsiktiga arbetet med att förverkliga det beslutade
bredbandsmålet.

2

Syfte

Denna avsiktsförklaring syftar till att genom strukturerad samverkan stimulera
investeringar i digital infrastruktur i Kronobergs län.

3

Allmänt

Länsstyrelsen fördelar idag statliga stöd-medel till aktörer och
bredbandsföreningar i Kronobergs län enligt stödregelverket i
Landsbygds programmet.
Länets kommuner har tagit ett stort ansvar för utbyggnaden i tätorter.
Kommunerna har en viktig lokal roll för samordning och överblick över de lokala
bredbandsnäten. Offentliga stöd för bredbandsinvesteringar brukar kräva
samordning med kommunala planer. Kommunerna har tagit på sig att bygga ut
stamnät på lokal nivå.
Kommunerna har, dels genom egna beslut och i vissa fall via ett eget bolag,
samverkat med lokala utvecklingsgrupper för att starta/initiera
planeringsprocesser för utbyggnad av lokala bredbandsnät. Kommunerna har ofta
nära samarbete med byanätsföreningarna och erbjuder ofta olika typer av
information till de föreningar som startas upp.
Fördelningen 2016-10-01 när det gäller nätägare i Kronobergs län är ca 69 %
kommunala bredbands- och energibolag och 31 % privata aktörer såsom
Avsiktsförklaring för
bredbandsutbvaanad i Kronoberas
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byanätsföreningar och större privata bredbandsaktörer (Källa: PTS
mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2016).
I den nationella bredbandsstrategin är man tydlig med att utbyggnaden av
bredband ska och förväntas ske på marknadsmässiga grunder vilket innebär rent
ekonomiskt att marknaden, det vill säga nätägare, tjänsteleverantörer, operatörer
och kunder ska finansiera den största delen av utbyggnaden.

4

Region Kronobergs roll

I november 2016 kom länets kommunstyrelsepresidier och regionstyrelsens
presidium överens om att Region I<:.ronoberg ska ta fram en modell för
bredbandsutbyggnad i I<:.ronobergs län. Regionfullmäktige fastställde i juni 2017
Budget för Region I<:.ronoberg där medel anslås för bredbandsutbyggnad.
Region I<:.ronoberg ansvarar för att ta fram modellen i dialog med länets
kommuner. Region I<:.ronoberg driver processen tillsammans med länets
kommuner, länsstyrelsen och aktörer på bredbandsmarknaden. Region
I<:.ronoberg ansvarar för att ta genomföra upphandling och förvaltning av avtal för
bredbandsutbyggnad.
Parallellt med processen tar Region I<:.ronoberg fram en Marknadsanalys och
investerings behov tillsammans med Region Jönköping och Regionförbundet i
Kalmar län. Denna analys beräknas vara klar 2017-12-18 och resultat av denna
kommer att visa projektering och kalkylering av återstående utbyggnad i
I<:.ronobergs län samt visa särskilt intressanta områden för utbyggnad av fast
bredbandsinfrastruktur efter informationssamling hos samtliga kända aktörer i
länet.

5

Kommunens roll

Kommuner i I<:.ronobergs län kan om de så önskar ansluta sig till denna
avsiktsförklaring och genom detta aktivt delta i dialogen avseende områden som
är särskilt intressanta för kommersiell utbyggnad samt i dialogen avseende
erfarenhetsutbyte.
Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs i kommunen är öppna
nät och för att aktivt samverka när det gäller tillträde till sina eventuellt egna
befintliga bredbandsnät.

6

Parter
Region I<:.ronoberg
Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Uppvidinge kommun
Växjö kommun
Älmhults kommun

7

Signaturer
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Datum

Anna Fransson
Regionstyrelsens ordförande

Datum

Kommunstyrelsens ordförande
PerRibacke
Alvesta kommun

Datum

Kommunstyrelsens ordförande
Magnus Gunnarsson
Ljungby kommun

Datum

Datum

Kommunstyrelsens ordförande
Monica Widnemark
Lessebo kommun

Datum

Kommunstyrelsens ordförande
Bengt Germundsson
Markaryds kommun

Datum
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Kommunstyrelsens ordförande
:Mikael Jeansson
Tingsryds kommun

Datum

Kommunstyrelsens ordförande
Anna Tenje
Växjö kommun

Kommunstyrelsens ordförande
Ake Carlsson
Uppvidinge kommun

Datum

Kommunstyrelsens ordförande
Eva Ballovare
Almhults kommun
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§ 20

Skrivelse om ersättning vid karens i vissa fall
Dnr 2017 /802

024

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
Kommunstyrelsen utvidgar redan befintligt uppdrag som gavs i beslut
personalutskottet§ 48, 2017-12-04, i enlighet med skrivelse från
socialdemokraterna.

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från socialdemokratern a om kompensation för
anställda som insjuknat i en sjukdom som kan kopplas till arbetsplatsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från Tomas Blomster (S) och Magnus Carlberg (S)
Skrivelse från kommunchefen, 2017-12-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Tomas Blomster (S):
Kommunstyrelsen utvidgar redan befintligt uppdrag som gavs i beslut
personalutskottet§ 48, 2017-12-04, i enlighet med skrivelse från
socialdemokraterna.

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

usterare
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§ 48

Karens vid smitta
Dnr: 2017/802 024
Personalutskottets beslut

1. Personalutskottet tar emot information om överläggning.
2. Utskottet ger personalchef Helena Clemedtson i uppdrag att utreda
rättsläget till 2018-02-12.
Beskrivning av ärendet

Överläggningar har hållits mellan Tingsryds kommun och Kommunal 201711-21.
Tomas Blomster (S), ordförande, vill att man utreder rättsläget.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Kommunal 2017-10-25
Överläggningsprotokoll 2017-11-21

Beslutet skickas till

Personalchef

usterare
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Dnr 2017/802

024

2017-12-11

Till kommunstyrelsen

Ersättning vid karens i vissa fall
Förslag till beslut:
Förvaltningschefen får i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen kan
ekonomiskt ersätta förlorad inkomst vid karensdag som förorsakats av sjukdom som
ådragits på jobbet.
Bakgrund
Första sjukskrivningsdagen kallas för karensdag, och under den dagen får man ingen
lön. Detta regleras i Lag (1991:1047) om sjuklön. Karensdagarna blir kostsamma för
de yrkesgmpper som ofta utsätts för virus och sjukdomar, som tillexempel personal
inom bamomsorgen och vård- och omsorg. Därför går många till jobbet trots att de
är lite krassliga, vilket leder till att fler smittas. Det är främst kvinnodominerade
yrkesg1upper som drabbas.
En kommun kan inte avskaffa karensdagen då den är lagstadgad. Men vi anser att vi
ska ersätta den ekonomiska förlust våra medarbetare får pga. karensdagen efter att ha
insjuknat i en sjukdom som kan kopplas till arbetsplatsen t.ex. vinterkräksjukan. För
att detta ska fungera krävs tydliga iutiner för vem som gör bedömningen när
kompensation ska ges. Vi ser detta som ett steg i rätt riktning när det gäller
karensdagen som tyvärr gör att människor går till jobbet trots att de är sjuka helt
enkelt för att de inte har råd att vara hemma.
För socialdemokraterna i Tings1yds kommun

~/2~
Tomas Blomster
Ordf. Personalutskottet

~

Magnus Carlberg
Ordf. Vård- och omsorgsnämnden
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Kommunledningsförvaltningen

1(1)

2017-12-04

Laila Jeppsson
0477 441 21
Laila.jeppsson@tingsryd.se

Till Kommunstyre lsen

Ersättning vid karens i vissa fall

Förslag till beslut
Att uppdra till Personalutskottet att utreda ersättning vid karens i vissa fall utifrån skrivelsen från Socialdemokraterna 2017- 12-11

Beskrivning av ärendet
En skrivelse har inkommit från Socialdemokraterna om kompensation till anställda som
insjuknat i en sjukdom som kan kopplas till arbetsplatsen

Ärendets beredning
Kommunledningsförvaltningen
Beslutsunderlag
Skrivelse 2017-12-11

Laila Jeppsson
Kommunchef

Tingsryds kommun
BoxBB
362 22 Tingsryd

besöksadress
Torggatan 12
Tingsryd

telefon
0477 441 00 {vx)
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fax
0477 313 00

e-post/hemsida

kommunen@tingsryd.se
www.tingsryd.se
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§ 15

Skrivelse om att prioritera länsvägarna 120 och 122
Dnr2017/182

311

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen noterar att rubricerade vägar ej är prioriterade i
länstransportplanen.
2. Kommunstyrelsen vill poängtera vikten av att vägarna kommer med
i prioriteringarna i länstransportplanen.
3. Kommunstyrelsen hänvisar till tidigare beslut i kommunstyrelsen
2017-03-27 samt 2017-09-11.
Beskrivning av ärendet

(

Centerpartiet vill i en skrivelse till Tingsryds kommun, Trafikverket i
Jönköping och Kristianstad samt till Regionala utvecklingsnämnden i
Region Kronoberg framhålla behovet av att prioritera upp länsvägarna 120
och 122.
I Kommunstyrelsen beslut 2017-03-27 så skriver Tingsryd till Region
Kronoberg "Tingsryds kommun har under ett flertal tillfällen yttrat sig kring
vägstandarden avseende väg 120 samt 122. Skötseln ansvarar Trafikverket
för. Vissa vägförbättrande åtgärder är genomförda såsom breddning av väg
122 mellan Linneryd och Ingelstad" "Mycket återstå dock mellan Linneryd
och Eringsboda på väg 122" " Tingsryds kommun delar uppfattning att
åtgärder behöver genomföras och konkretiseras i handlingsplaner i
kommande infrastruktursatsning för Kronobergs län"
I Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-11 gällande remissvar för
Länstransportplan för Kronobergs län 2018-2029 så tar man upp samma
problematik gällande väg 120 och 122 med det tillägget att man påtalar
skogsindustrins behov av bra vägar.

..

\

Besluts underlag

1. Kommunstyrelsen§ 59, 2017-03-27, Skrivelse Gröna Kronobergs
utveckling kräver även god infrastruktur i sydost
2. Kommunstyrelsen§ 157, 2017-09-11, Länstransportplan Kronobergs
län 2018-2029
3. Skrivelse från kommunchefen, 2017-12-28

Utdrags bestyrkande

!Justerare
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§ 15 forts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrick Ståhlgren (M) yrkar med instämmande av Anna Johansson (C) och
Mikael Jeansson (S):
1. Kommunstyrelsen noterar att rubricerade vägar ej är prioriterade i
länstransportplanen.
2. Kommunstyrelsen vill poängtera vikten av att vägarna kommer med
i prioriteringarna i länstransportplanen.
3. Kommunstyrelsen hänvisar till tidigare skrivelser 2017-03-27 samt
2017-09-11.

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

usterare
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2017/182

311

Regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg
Trafikverket i Jönköping och Kristianstad
Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun
2017-12-11

Prioritera upp länsvägarna 120 och 122!
•

•
•

Centerpartiet i Tingsryds kommun, skogsnäringen samt Kommunstyrelsen i Tingsryds
kommun vill att länsvägarna 120 och 122 lyfts upp i prioriteringslistan för utredning i
Kronobergs länstransportplan 2018-2029.
Vi vill att det skapas säker framkomlighet-på hela Lv 120 och Lv 122 i vår kommun.
Vi vill att alla trafikanter ska känna trygghet på hela Lv 120 och Lv 122 i vår kommun.

Den sjunde december hände återigen en olycka med lastbil vid Rörshult utanför Rävemåla
på länsväg 120. Det var på samma plats som den 6 april i år, dess emellan har det skett en
avåkning i augusti inte långt från Rörshult. Och så har det sett ut genom åren. Avsnitten
mellan Holmahult och Rävemåla på länsväg 120, liksom mellan Linneryd och länsgränsen
mot Blekinge på länsväg 122 är smala med en omfattande tung trafik. Olyckorna med
framför allt lastbil börjar bli många och inträffa ofta utmed dessa vägavsnitt. Två
lastbilsolyckor skedde nyligen även på länsväg 122 i respektive söder om Linneryd. Vi är på
det klara med att det förr eller senare kommer ske olyckor med betydligt allvarligare utgång
än hittills för såväl människa som miljö. Något måste göras!
Det är inte första gången vi skriver. Bland annat skrev vi till Trafikverket om dessa vägar
2012. I mars i år skrev Älmeboda Centerpartiavdelning och Älmeboda Centerkvinnor till
Region Kronoberg, Tingsryds kommun och Trafikverket angående dessa vägar med stöd av
skogsnäringen/sågverken i Långasjö, Linneryd, Bro och Urshult. Vi är glada att vi fick västra
delen av länsväg 120 med för utredning i länstransportplanen som just antagits. Men
länsvägarna i östra delen av Tingsryds kommun kom inte med för utredning, trots att
Regionala utvecklingsnämnden tidigare beslutat att båda vägarna skulle beaktas. Men
olyckorna och trafikökningen fortsätter. Södra har just fördubblat sin kapacitet i Långasjö och
JGA i Linneryd ökar ständigt sin produktion, vilken har fördubblats sedan stormen Gudrun.
Trafiken från Polenfärjan rullar på längs väg 122. Vi pendlar i alla riktningar till utbildning och
jobb samt tågstation i bland annat Emmaboda.
Nu lyfter vi dessa vägavsnitt igen. I debatten får vi till svar att tilldelade pengar inte räcker.
Tingsryds kommun har ingen järnväg. Därför är väginvesteringar ännu viktigare i hela vår
kommun, gärna i kombination med bärighets- och säkerhetsåtgärder. Något måste göras!
Nollvi ionen må, vas på allvar och invånare sa~t när~.ngsliv respekteras.
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Johan K son
Ordf. Ä meboda Centerpartiavdelning
Ledamot i Tingsryds kommunfullmäktige

1J~---~ tt~dt;frt,u,

· -/
Britt-Louise Berndtsson
Ordf. Älmeboda Centerkvinnor
Ledamot i Regionstyrelsen Region Kronoberg
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Anna Johan~son
Ordförande Tingsryds Centerkrets
2:e vice ordförande i Kommunstyrelsen Tingsryds kommun
Ledamot i Regionala utvecklingsnämnden Region Kronoberg
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2017-12-28

Laila Jeppsson

047744121

Till Kommunstyrelsen

Laila.jeppsson@tingsryd.se

Prioritera upp länsvägarna 120 och 122

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att hänvisa till tidigare skrivelser 2017-03-27 samt 2017-09-11 och via dessa anse kommunens ståndpunkt framförd.
Sammanfattning
Centerpartiet vill i en skrivelse till Tingsryds kommun, Trafikverket i Jönköping och
Kristianstad samt till Regionala utvecklingsnämnden i Region Kronoberg framhålla
behovet av att prioritera upp länsvägarna 120 och 122.
I Kommunstyrelsen protokoll 2017-03-27 så skriver Tingsryd till Region Kronoberg
"Tingsryds kommun har under ett flertal tillfällen yttrat sig kring vägstandarden avseende väg 120 samt 122. Skötseln ansvarar Trafikverket för. Vissa vägförbättrande åtgärder är genomförda såsom breddning av väg 122 mellan Linneryd och Ingelstad"
"Mycket återstå dock mellan Linneryd och Eringsboda på väg 122" " Tingsryds kommun delar uppfattning att åtgärder behöver genomföras och konkretiseras i handlingsplaner i kommande infrastruktursatsning för Kronobergs län"
I Kommunstyrelsen protokoll 2017-09-11 gällande remissvar för Länstransportplan för
Kronobergs län 2018-2029 så tar man upp samma problematik gällande väg 120 och
122 med det tillägget att man påtalar skogsindustrins behov av bra vägar.

Laila Jeppsson
Kommunchef

Tingsryds kommun

besöksadress
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§ 59

Skrivelse - Gröna Kronobergs utveckling kräver god
infrastruktur även i sydost
Dnr 2017/182

311

Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen ställer sig bakom skrivelsen och skickar den till
Region Kronoberg.
2. Kommunstyrelsen delar uppfattningen att åtgärder behöver genomföras
och konkretiseras i handlingsplaner i kommande infrastruktursatsningar
för Kronobergs län.
Beskrivning av ärendet

(

2017-03-08 inkom en skrivelse från centerpartiet gällande breddning av väg 120
samt 122. Skrivelsen är främst riktad till region Kronoberg men skickades till

kommunen för kännedom.
Tingsryds kommun har ett utbrett vägnät där väg 27 står för en betydande del av
trafik.flödet genom vår kommun. Tingsryds kommun har under ett flertal
tillfällen yttrat sig kring vägstandarden avseende väg 120 samt väg 122.
Skötseln av dessa vägar ansvarar Trafikverket för. Vissa vägförbättrande
åtgärder är genomförda såsom breddning av väg 122 mellan Linneryd och
Ingelstad. Vidare har även breddningsarbeten samt underlagsförbättringar
genomfö1ts på väg 120 söder om Blidingsholm samt även till vissa delar öster
om Tingsryd.
Mycket återstår dock i form av förbättringsarbeten mellan Linneryd och
Eringsboda på väg 122 samt öster om Tingsryd och mellan Blidingsholm och
Urshult längs väg 120. Dessa vägar trafikeras av omfattande tung trafik och
risken för olyckor är stor. Tingsryds kommun delar uppfattningen att åtgärder
behöver genomföras och konkretiseras i handlingsplaner i kommande
infrastruktursatsningar för Kronobergs län.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens ordförande, 2017-03-23
Skrivelse från Centerpaitiet i Älmeboda

Beslutet skickas till

Region Kronoberg

I

Justerare
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183

2017-04-19

Bilaga Ks § 59

2017-03-27

TH\IGSl1YO S t:orvw.11.1 1

2011 -03- on
Dnr

Gröna Kronobergs utveclding kräver god Infrastruktur även I sydost
Från Centerorganisationerna I Ålmeboda och i hela Tingsryds kommun vill vi understryka att det är dags att
bredda vägarna 122 och 120 i sydost kombinerat med ökad bärighet. Vi önskar med både invånare och
näringsliv I ryggen ha med dessa i regionens närmaste planer. Här nedan finns argumenten.
I sydöstra Kronoberg, !Tingsryds kommun, och en liten bit in I Kalmar län är det sågverkstätt. I Blekinge och
Skåne är det tvärtom. Mycket timmer och trävaror transporteras därför hit där sågverken finns tex Bro
Älmeboda, Unneryd, Långasjö i Emmaboda kommun och i Urshult. Men det finns även produktionsenheter
·1ängre österut I Kalmar län knutna till Llnneryd, Torsås och Algutsboda. Oerhörda mängder timmer och
trävaror rullar på vägarna 122 och 120. Samtidigt planeras för utbyggnad av Södra I Långasjö.

(

(

Produktionen hart ex vid JGA i Unneryd ölcat från 100 000 kubikmeter per år före stormen Gudrun till
185 000 kubikmeter i budget 2017. Huvuddelen av transporterna går på nämnda vägar. TIii JGA går 45
lastbilar med släp per dag och lika många går därifrån fem dagar per vecka, dvs 90 x 5 = 450 långtradare
per veclca. Både ägaren Carl-Gustaf Andersson och inköpsansvarig Anders Petersson understryker behovet
av god och säker Infrastruktur för både företagens utveckling och Invånarnas möjligheter att ta sig till jobb,
skola och frltldsaktlvlteter. I Tingsryds kommun finns ju heller Ingen Järnväg, så vägarna är våra pulsådror,
säger Anders Petersson.
Lars Carlsson Trävaru AB I Bro Ålmeboda är också mycket beroende av vägarna 120 och 122 för
familjeföretagets transporter in och ut. VD Anders Carlsson där välkomnar självklart en breddning av
vägarna gärna kombinerad med ökad bärighet. Det handlar om arbetstillfällen och skatteinkomster.
I Långasjö har Södra verksamhet både Inom Timber och Wood. Platschef Magnus Algotsson är mycket
medveten om de smala vägarna 120 och 122 som majoriteten av transporterna går på. Ca 300 tlmmerbllar
med släp kör tlll sågverket per vecka och 150 långtradare per vecka lämnar Långasjö med trävaror av olika
slag. Dessa har 10 cm mellan hjul och mittlinje respektive 10 cm mellan hjul och vägens sidolinje. Inte stor
vingelmån. På ena sidan vägdiket och på andra mötande trafik. Samtidigt som lastbilarna blivit både bredare
qch längre.
Vida I Urshult har också stor verksamhet. VD Göran Fransson understryker behovet av breddning av väg
120. TIii Vida går 175 timmerbilar med släp per vecka. Med trävaror ut går 110 långtradare. ~liarna går ju tur
och retur vid samtliga produktiohsenheter,. så egentligen är det det dubbla. På väg 120 i västra kommun- .
delen sker ofta olyckor. Med tanke på all tung trafik på vägarna 122 och 120 oroar vi boehde oss för olyckor.
Ovanstående handlar enbart om transporter inom skogsindustrin, men vi har Ju annan tung trafik genom
kommunen och genom Ålmeboda socken. Polenfärjan I Karlskrona ger också lastbllstraflk på väg 122 kortaste vägen norrut går via Rävemåla - Ingelstad. Dessa bllar är också utrustade med GPS och väljer väg.
Vi som bor och verkar i bygden behöver säkra vägar för både pendling, skolskjutsar och varuleveranser till
och från lokala företag. Väg 122 har tidigare breddats fram tlil Llnneryd, men på sträckan nertill gränsen mot
Blekinge finns ingen vingeimån samtidigt som lastbilarna vuxit på bredden och längden. Väg 120 är en
pulsåder i ost-västlig riktning med mycket tung trafik som ska till och från norra Blekinge, norra Skåne och
Älmhult - Traryd, respektive Nybro - Kalmar. Där finns smala sträckor att göra säkrare I båda länen.
Vi som bor och verkar i bygden blir oerhört upprörda över noteringen hos Trafikverket om väg 122 att
trafiken kan gå annan väg ... De.t är ju HÄR vi bor, jobbar och driver företag. Det är HÄR våra barn åker
slcolskjuts och HÄR lcollektivtrafiken ska ta sig fram. Det är HÄR de gröna näringarna producerar liksom
andra småföretag. På allvar menar väl inte Trafikverket att all denna trafik som går på väg 122 mellan
Llnneryd och Blel<ingegränsen ska köra många mils omvägar? Måste det ske dödsolyckorför att dessa
vägar återigen ska hamna I Trafikverkets åtgärdsplan och prioriteras av Region Kronoberg? Vi finns och vi
vill inget hellre än att bidra till Gröna Kronobergs förverkligandet
Skrivelse antagen vid årsstämman med Älmeboda Centerorganisationer 2017-02-26 samt vid årsstämman
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kretsen ~

Johan KatlS9 , ordförande
Älmeboda .tenterpartiavdelnlng
virsryd@hötmail.com
070-636 30 12
Brunsmå la Ekenäs
360 23 Ålmeboda
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Bemdtsson,
!r~~~~~a Centerkvinnor

britt-loulse.berndtssori@kronoberg.se
073-844 92 16
Strånganäs Lindkulien
360 23 Älmeboda
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§ 157

Länstransportplan Kronobergs län 2018-2029, 16RK2006
Dnr 2017/460 530
Kommunstyrelsens beslut

1. Kommunstyrelsen antar miljö- och byggnadschefens och
utvecklingschefens skrivelse (bilaga 1) som sin egen.
2. Ett tillägg görs om skogsindustrins behov av kapacitet gällande
länsvägama 120 och 122.
(

Beskrivning av ärendet
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar for att möjliggöra
attraktiva boende- och livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala
utvecldingsstrategin, Gröna Kronoberg 2025, pekas på att samhället måste
planeras med en helhetssyn där hållbara lösningar för kommunikation,
infrastruktur och samhällsbyggnad bidrar till att stärka tillväxten och
tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara strategiskt, och utgå från ett
komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras
kvaliteer i platser, orter, städer och regioner.kvaliteer i platser, 01ter, städer och
regioner. Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region
Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrnkturinvesteringar och
samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i kapitel
2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på sidan 13
presenteras de i tabellformat.
Prioriteringarna är uppdelade på:
D Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart
ska finansieras genom länstransportplanen.
D Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt
inom områdena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för
region Kronoberg.
D Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets åtgärder, kollektivtrafikåtgärder
samt bidrag till enskilda vägar och driftbidrag till flygplats.

Ärendet har hos Tingsryds kommun beretts av miljö- och byggnadsförvaltningen
och utvecklingsavdelningen.
Beslutsunderlag
Länstransportplan Kronobergs län 2018-2019
Remissbrev till ovanstående plan
Skrivelse från miljö- och byggnadschefen och utvecklingschefen, 2017-08-28,
reviderad 2017-0911 inklusive bilaga 1

I

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 157 forts.

Förslag till beslut på sammanträdet:
Anna Johannsson (C) yrkar att ett tillägg görs om skogsindustrins behov av
kapacitet gällande länsvägarna 120 och 122.

Beslutsgång
Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott bifaller Anna Johanssons
(C) yrkande.

(

(

(

(

Beslutet skickas till
Region Kronoberg
Utvecklingschefen
Miljö- och byggnadschefen

I

Otdragsbestyrkande

Justerare
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Dnr

Camilla Norrman
camilla.norrman@tingsryd.se

Kommunstyrelsen

Remissvar Länstransportplan för Kronobergs län 2018 -2029

Förslag till beslut
Beslutar att Tingsryds kommun skall inkomma med yttrande i enlighet med Bilaga 1

Sammanfattning
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attraktiva boende- och livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna
Kronoberg 2025, pekas på att samhället måste planeras med en helhetssyn där hållbara
lösningar för kommunikation, infrastruktUl' och samhällsbyggnad bidrar till att stärka
tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara strategiskt, och utgå från
ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras
kvaliteer i platser, 01ter, städer och regioner. Huvudsyftet med Länstranspoliplanen är
att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar och
samfinansiering till nationell plan. Tingsryds kommun lämnar yttrande över remissen i
enlighet med bilaga 1. Ärendet har beretts av miljö- och byggnadsförvaltningen och
utvecklingsavdelningen.

Beskrivning av ärendet
Region Kronoberg vill främja hållbar utveckling och arbetar för att möjliggöra attraktiva boende- och livsmiljöer i Kronoberg. I den regionala utvecklingsstrategin, Gröna
Kronoberg 2025, pekas på att samhället måste planeras med en helhetssyn där hållbara
lösningar för kommunikation, infrastruktur och samhällsbyggnad bidrar till att stärka
tillväxten och tillgängligheten i hela regionen. Arbetet ska vara strategiskt, och utgå från
ett komplementärt synsätt, där vi kompletterar och drar nytta av varandras
kvaliteer i platser, orter, städer och regioner.kvaliteer i platser, orter, städer och regioner. Huvudsyftet med Länstransportplanen är att visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar och samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i kapitel 2 Huvudsyftet med Länstransportplanen är att
visa på Region Kronobergs prioriteringar vad gäller infrastrukturinvesteringar
och samfinansiering till nationell plan. Regionens prioriteringar är samlade i
kapitel 2; Regionala investeringar i Kronobergs län 2018-2029 och på sidan 13 presenteras de i tabellformat.
Prioriteringarna är uppdelade på:
D Större namngivna objekt, både vad gäller samfinansiering och som enbart ska finansieras genom länstransportplanen.
D Mindre investeringar dvs. under 25 miljoner kronor och vilka mindre objekt inom
områdena väg, cykel och kollektivtrafik vilka är av stor betydelse för region Kronoberg.
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D Bidragsobjekt som omfattar trafiksäkerhets åtgärder, kollektivtrafikåtgärder samt
bidrag till enskilda vägar och driftbidrag till flygplats.

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till
Region Kronoberg

Christina Gutien-ez Malmbom
Utvecklingschef

Camilla Nonman
Miljö- och byggnadschef
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Bilaga 1, yttrande
Tingsryds vision för 2030 är att Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modem
landsbygdskommun, mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. Här
finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet till
mänskliga möten.

(

(

(

Tingsryds kommun består av flera mindre orter som alla är viktiga och vi har inte det
utpräglade nav i en huvudort som andra kommuner kan ha. Ändå har våra invånare
samma behov och önskemål som invånare i mer tätbefolkade och centrerade områden. I
Tingsryds kommun är många beroende av bil. För Tingsryds kommun är också kompetensförsörjningen en av de allra största utmaningarna och inpendlingen till kommunen
är stor till såväl offentliga som privata arbetsgivare. Det är av stor vikt för kommunen
att det finns såväl kollektivtrafik som ett vägnät som klarar pendlingsresoma. Då Tingsryds kommun saknar järnväg är vägnätet essentiellt för att kunna fo1tsätta ha ett livskraftigt näringsliv. Det är därfor av största vikt för kommunens utveckling att möjligheten till fossilbränslefria kollektivtransporter ökar samt att vägruna i kommunen håller
hög standard och säkerhet.
Det hade varit önskvä1t att länstrafikplanen tydligt hade kopplat ihop de olika föreslagna
åtgärderna med hur de bidrru· till att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen. Behov
finns i de mindre bilberoende kommunerna att få regional hjälp för att kunna bygga upp
tankstationer för fossilfria bränsle såsom el-laddstolpar, biogas m.m. Det är svå1t för
mindre kommuner att kunna avsätta tid att på egen hand ansöka och genomföra satsningar t ex genom Klimatklivet. Detta medför att de mindre kommunerna halkar efter i
den fossilbränslefria omställningen och att det nationella miljökvalitetsmålet: begränsad
klimatpåverkan kommer att bli svått att uppnå.
Tingsryds kommun är en kommun med inpendling från såväl Blekinge som andra 01ter i
Kronobergs och Kalmar län. När det gäller stötTe infrastrukturåtgärder är ingen av de
föreslagna i Tingsryds kommun. Det som mest berör oss är Ny Rv 27 Säljeryd- Växjö
som föreslås etappindelas.
Kommunen anser att många av de föreslagna åtgärderna är i syd-nordlig riktning och att
ytterligare satsningar i väst-östlig riktning hade varit önskvä1t för att regionen skulle
kunna dra fördel av tillväxtregionerna i dessa områden. En stöll'e satsning på bl a väg
120 mellan Älmhult och Emmaboda är behövligt. Vägen trafikeras idag av en hel del
tung trafik vilket kräver hög standard och säkerhetskrav på vägen. Behov finns för utökade kollektivsatsningar på denna sträcka.
Gällande Rv 27 har satsningar gjorts inom vissa delar och bl a gjo1ts 2+ 1 väg. Denna
utbyggnad bör ske även i övriga delar mellan Växjö och Ronneby. Rv 27 är farligt gods
väg och trafikeras med tung trafik och har hög trafikintensitet. Utmed rv 27 har många
trafikolyckor inträffat och vägen har mitträcke endast på en del av sträckan. Vad gäller
prioriteringar i den kommande perioden för Länstransportplan 2018-2019 önskar TingsTingsryds kommun
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ryds kommun att omprioritering sker så att hela Rv 27 snabbare etappindelas. Hela vägsträckan inom länet bör etappindelas. När detta görs måste, precis som remissen anger,
frågan om cykelbana även hanteras.
Rv 27 är förbindelsen mellan Karlskrona och Rv 40 mot Göteborg och trafikeras av
mycket lastbilar med olika godstransporter. Sträckan ingår i Baltic-Link och är hå1t belastad av såväl bilism som godstransporter och bussar
Då Tingsryd saknar järnväg är möjlighet att ansluta till befintligtjärnvägsnät såväl i
Kronoberg som Blekinge av stor betydelse för kommunen. Om tåg skall vara ett altemativ för Tingsryds befolkning måste möjligheten att ta sig till en tågstation med förbindelser ut i landet öka. Det skulle kunna ske genom upprättande av matarbussar till stambanan och en samordning av tågtidtabeller och bussnät. Cyklingen ökar och är viktig
inte bara för boendes egna transporter utan utgör en av grunderna till turismen i vår
kommun. Genom Sydostleden har fokus på cykling och cykelleder Beträffande cykling
och cykelvägar har kommunen lämnat ett separat yttrande och berör därför inte denna
fråga i detta yttrande förntom att fortsatt utbyggnad av cykelbanor och säkra cykelmiljöer efterlyses, särskilt utmed rv 27.
Planerade mindre infrastrukturåtgärder berör heller inte Tingsryds kommun i den Länstransportplan som remitteras i någon större grad. Det är olyckligt att ställa orter/kommuner mot varandra men Tingsryd skulle gärna se att fördelningen av insatser
på något sätt också motsvarar länets geografi.
Inrättandet av en särskild turistväg med bruna tavlor på sträckan över Sirkön mellan
Huseby och Urshult och vidare ned genom Mien mot Blekingska gränsen är åter ett förslag men kräver samverkan mellan såväl kommunema, regionen och staten. Detta har
lyfts i tidigare remisser på Länstransportplaner.

En annan punkt att beakta i Länstransp01tplan för Kronobergs Län 2018-2019 är bildandet av Nationalpark Åsnen. Man kan utgå ifrån att antal besökare till hela Åsnenornrådet
kommer att öka och i samband med det bör även vägtrafiknät, skyltning, parkeringsplatser, säkerhet och miljöpåverkan beaktas. Det räcker inte att planera för en nationalpark i
själva området där nationalparken skall ligga utan man måste även ta med transporterna
dit i planeringen. I nuvarande remiss nämns inte Nationalpark Åsnen som förväntas
bildas våren 2018. Tingsryds kommun saknar en planering för ökad trafik såväl utmed
rv 27 som vägarna 120 och 126, eventuellt kommer också rv 23 att beröras. Den förväntade trafikökningen kommer även att kräva tillgång till elstolpar, biogas och tankställen
där förnyelsebara bränslen kan erhållas eftersom fordonsindustrin just nu står inför en
stor omvandling vad gäller bränsleförsörjning..

Tingsryds kommun ser positivt på att Region Kronoberg klart uttalar att de är av åsikten
att kommuner och region inte ska behöva finansiera eller medfinansiera det som är ett
direkt statligt ansvar. Tingsryds kommun anser liksom region Kronoberg att kommuner
och regioner inte ska behöva höja skatten eller omprioritera annan verksamhet för att
finansiera statliga uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de ekonomiska relationerna mellan staten och kommunsektom, och gäller i båda riktningarna.
För landsortskommuner som Tingsryd är ekonomiska medel och en plan för drift och
underhåll av befintligt vägnät oerhö1t viktigt och bör finnas med i en länstransportplan.
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Vägberoendet i Tingsryds kommun
För Tingsryds kommun är vägnäten den helt avgörande infrastrukturen för transporter
inom samt till och från kommunen. Inom kommunens yta saknas tillgång på järnväg och
flyg. Av denna anledning är vägtransportsystemets framtida utformning av särskilt stor
betydelse för Tingsryds kommun.
Drift- och underhållsbehoven
Tingsryds kommun anser det väsentligt att förbättrings- och underhållsinvesteringarna
på det befintliga vägnätet inte blir eftersatta. Det är därför viktigt att drift- och underhållsfrågorna inte missgynnas i länstransp01tplanen.
Strategin för bärighet
Satsningarna på bärighetsåtgärder är mycket viktiga för att förbättra transportförutsättningarna på det äldre vägnätet. Vägarnas livslängd ökas avsevärt efter det att bärighetsförstärkningar utförts. Tingsryds kommun vill nu liksom tidigare betona vikten av att
Region Kronoberg ger arbetet med den regionala transportinfrastrukturen i Kronobergs
län en sådan inriktning att optimala synergieffekter kan uppnås mellan bärighetsåtgärder, andra investeringsåtgärder och underhållsåtgärder. Trafikverket (tidigare Vägverket) har under ett flertal år och med mycket gott resultat arbetat med dessa kombinationer för finansiering och genomförande av vägförbättringarna.
Investeringar i järnvägsinfrastrukturen
Tingsryds kommun kan konstatera att betydande investeringar genomförts inomjärnvägssektorn i de senaste länstransportplanema. Åtgärderna vid Alvesta Resecenter och
Växjö Bangård, mötesspår i Gemla, stationsombyggnader i Gemla, Vislanda, Älmhult
och Lamm.hult är idag färdigställda. Med dessa investeringar och nytt mötesspår i Skruv
har infrastrukturen inom järnvägssektorn fått en avsevärd förstärkning inom Kronobergs
län.
Riksväg23
Tingsryds kommun konstaterar att en mycket stor andel av de större infrastrukturinvesteringarna i planen föreslås bli destinerade till väg 23 mellan Älmhult och Marklanda.
Riksväg27
Tingsryds kommun har tidigare i olika yttranden över infrastrukturplaneringen föreslagit att väg 27 (29) bör ingå i det nationella stamvägnätet.
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 SEBTrans-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 samt Kust-till-kustbanan). I takt med den kraftigt ökande transportvolymen i Östersjöområdet har väg 27 fått ökad betydelse som transportled. Leden
har också fått en förstärkning genom att den har givits en enhetlig vägnummerskyltning.
Tingsryds kommun har noterat att Region Blekinge har prioriterat och genomfört ombyggnadsåtgärder på väg 27 på sträckan Möllenäs - Backaryd.
Tingsryds kommun ser mycket positivt på att vägsträckan Väckelsång - Säljeryd har
byggts om med bl a mittseparering och viltstängsel. Här utöver finns ytterligare behov
av åtgärder för att förbättra standarden på väg 27 i Kronobergs län. Etappindelningen
Rv 27 Säljeryd-Växjö är en mycket viktig sträcka för fortsatt standardförbättring av väg
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27. Mellan Väckelsång och länsgränsen mot Blekinge har väg 27 stora behov av standardförbättringar.

(

(

(

Länsväg 120
Vägavsnitten Blidingsholm - Urshult och Holmahult - Rävemåla har en unde1målig
standard för det antal fordon som trafikerar vägen. Trafiksäkerheten är låg på grund av
att vägen på avsnitten är smal och att den har farliga både horisontal- och ve1iikalkurvor. Vägavsnitten och då särskilt mellan Blidingsholm och Urshult uppvisar en hög
olycksfallsfrekvens. Här finns sto1i behov av vägombyggnad. Det föreligger även ett
stoli behov av att f01isätta upprustningen av väg 120 på sträckan Holmahult-Rävemåla.
Vägen är i dagsläget undermålig och utgör därför en verklig säkerhetsrisk. Väg 120 har
en mycket stor del tunga lastbilstransp01ier som är knutna till skogsbruket och de olika
skogsindustrierna. Den stora andelen tung trafik som går på väg 120 i öst-västlig riktning medför att skoltransporter, privatbilism och oskyddade trafikanter utsätts för stor
fara. Vägens dåliga standard påtalas ofta av yrkeschaufförer.
Nu liksom tidigare ser Tingsryds kommun det som mycket angeläget att vägstandarden
på de båda delsträckorna av väg 120 kan förbättras . Om arbetet kan utföras som en
kombination mellan bärighetsåtgärder, andra investeringsåtgärder och underhållsåtgärder är detta att föredra. Väg 120 har, som nämnts ovan, hög andel tung trafik och vägens
underbyggnad är dålig vilket motiverar ombyggnadsåtgärder.
Länsväg 122
Väg 122 har tidigare blivit upprustad på sträckan Ingelstad-Nöbbele-Linneryd. Söder
om Linneryd mot Rävemåla och vidare söder ut förbi Yxnanäs och länsgränsen har väg
122 inte fått den upprustning som behövs. Vägen är smal och krokig och den har betydande trafikvolym - inte minst tunga fordon från och till utlandsfä1jorna i Karlskrona.
Väg 122 har även en mycket stor del tunga lastbilstransp01ier som är knutna till skogsbruket och de olika skogsindustrierna. Den genomförda förändrade vägskyltningen i
syfte att väg 27 skall användas av trafikanter vid vägtranspolier i riktning från/till
Karlskrona/Växjöområdet har inte fått avsedd effekt. Med hjälp av navigeringsutrustning och på grund av kortare avstånd, vägavgifter mm är det så att väg 122 i stor utsträckning alltjämt används som transportled genom sydöstra Sverige. Tingsryds kommun hemställer att fortsatt upprustning av kvarvarande delar av väg 122 i Tingsryds
kommun kan ske snarast. En kombination mellan bärighetsåtgärder, underhållsåtgärder
och andra investeringsåtgärder med resurser från länstranspotiplanen bör utnyttjas även
för denna väg.
Bidragsobjekten
Vid terminaler och busshållplatser såväl i som utanför tätbebyggda områden har under
årens lopp betydande åtgärder vidtagits för att förbättra trafiksäkerheten. Kommunen
gör dock bedömningen att det fortfarande finns behov av trafiksäkerhetshöj ande åtgärder både vad gäller vägar/körbanor och utbyggnader av busshållplatsfickor eller separata ståytor utanför vägbanan. Detta gäller i stort samtliga riks- och länsvägar med kollektivtrafik inom kommunen. Tingsryds kommun anser att det är av stor vikt att dessa
frågor och behov inryms i den nu aktuella Länstranspotiplanen. Inom överskådlig framtid är det dock inte realistiskt att bygga ut hållplatsfickor vid alla mindre hållplatser i
länet.
Planförslaget i remissversionen visar Region Kronobergs förslag till prioritering avseende finansiering ur Länstransportplanen. Tingsryds kommun finner det orimligt att
åtgärden Cykelväg skall tilldelas hela 43 % av potten för Mindre infrastrukturåtgärder
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medan åtgärden Kollektivtrafik endast föreslås få 5% av potten. I Trafikförsörjningsprogrammet för Kronobergs län har redovisats betydande behov av åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken. Åtgärderna är till stor del dock ännu inte definierade.
Beträffande hållplatserna håller Tingsryds kommun alltjämt fast vid att befintliga hållplatser längs busslinjestråken utgör värdefull infrastruktur. Tillgången till busshållplats
är i många fall en grundförutsättning inför enskildas beslut angående inflyttning, företagsetableringar mm. Tingsryds kommun kan därför inte acceptera att de mindre hållplatserna tas bort. Tingsryds kommun ställer sig positiv till att anordna knutpunkter för
·kollektivtrafi ken.Dessa platser behöver ha tillgång till pendlarparkeringar.
Det mindre vägnätet
I Tingsryds kommun är det mindre vägnätet (såväl allmänna som enskilda vägar) mycket omfattande och av stor betydelse för transporterna på landsbygden. Skolskjutstransporterna på dessa vägar är betydande på grund av den stora andelen kommuninvånare
som är bosatta på landsbygden. Med åren har skolskjutsfordonen blivit allt större. Detta
har medfört att kraven på vägstandard och vägunderhåll främst vintertid har ökat betydligt. Vägarna tillhör den grundläggande infrastrukturen på landsbygden. Den utspridda
bostadsbebyggelsen gör vägarna till helt nödvändiga resurser för såväl arbetspendling,
serviceresor (skolskjutsar mm) och besöksresor som varutransporter.
De mindre vägarna har ofta brister både i bärighet och komfort. Tingsryds kommun ser
det därför mycket angeläget att staten i samband med väg- och länstransportplaneringen
avsätter erforderliga medel för upprustning av de mindre allmänna vägarna och de enskilda vägarna. Kommunen förutsätter att en fortlöpande dialog med Trafikverket/Region Kronoberg kan hållas även i framtiden om vilka vägar som är i störst behov
av åtgärder.
Cykelleder
Tingsryds kommun kan med stor uppskattning konstatera att den nationella cykelleden
Sydostleden mellan Simrishamn och Växjö har förverkligats. I projektet ingick som en
del att bygga ny gång- och cykelväg mellan Urshult och Tingsryd längs väg 120.
Cykelväg över Mörrumsån vid ldekulla söder om Ryd
Bropassagen för länsväg 648 över Mörrumsån vid Hösnhyltefjorden/Granödammen
söder om Ryd upplevs som smal, lång och otrygg för oskyddade trafikanter. Passagen
angör Ryds tätort i söder. Ryd har cirka 1400 invånare och här finns arbetsplatser, serviceinrättningar, fritidsanläggningar och skolor upp till och med högstadiet. I landsbygdsområden öster och sydost om Hönshyltefjorden finns omfattande bebyggelse med
pe1manent bosättning. Till följd av den bristande trafiksäkerheten över bron erbjuds alla
elever öster om broarna skolskjuts upp till och med högstadiet. Bropassagen för väg 648
nyttjas frekvent för friluftsliv av de boende i Ryd i samband med promenader och cykelturer öster om Hönshyltefjorden via dels träbroar över fjorden i samhällets norra del,
dels fdjärnvägsbro ama norr om Hönshyltefjorden. Denna cykeltur redovisas i den cykelbroschyr som omnämns nedan.
Tingsryds kommun vill till Region Kronoberg och Trafikverket framhålla att en fristående bro för gång- och cykeltrafik över Mörrumsån byggs snarast möjligt i anslutning till och längs befintlig väg 648. Ärendet om bron har behandlats politiskt i Tingsryds kommun av dels samhällsbyggnadsnämnden 2017-05-22, § 83, dels kommunfullmäktige 2017-08-28, § 105.
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Cykelväg Tingsryd-Elsemåla-Djuramåla utefter riksväg 27
Sedan många år finns en etablerad och frekvent använd cykelrunda runt sjön Tiken som
är belägen i direkt anslutning till Tingsryds tätort. Denna cykeltur finns redovisad i en
särskild broschyr som beskriver sammanlagt 10 olika cykelturer inom Tingsryds kommun. Hela cykelturen runt sjön Tiken har en längd på 18 km och passerar genom Tingsryds tätort på utbyggd cykelbana. Cykelturen/cykelleden är skyltad och går omväxlande
på asfalterade mindre vägar och gmsvägar. En kortare sträcka går cykelturen på riksväg
27 mellan Tingsryds tätortsgräns i söder och norra delen av byn Elsemåla där enskilda
vägen 17513 till Stenfors angör riksväg 27. Det är en mycket stor olycksfallsrisk att
cyklisterna och även gångtrafikanterna här tvingas ut på den mycket trafikerade riksvägen.
Kommuninvånare som är bosatta utefter riksväg 27 söder om Tingsryd i byarna Elsemåla, Elserås, Djuramåla, Skatemåla, Betet m fl under flera år uppvaktat kommunen
angående behovet av en säker cykelvägsförbindelse längs väg 27 söder om Tingsryd.
Tingsryds kommun vill föreslå att ny cykelväg mellan Tingsryd och Elsemåla läggs in
som ett angeläget investeringsobjekt i Länstransportplanen 2018-2029 för Kronobergs
län. Eventuellt skulle cykelvägsobjektet kunna etappindelas med den första etappen
mellan Tingsryd och avtagsvägen/enskilda vägen 17513 mot Stenfors. Etapp 2 skulle
kunna bli mellan Stenforsvägen och korsningen väg 27 och allmänna vägen 781 mot
Elserås och Hensmåla. Söder om denna vägkorsning kan cykelväg relativt enkelt anvisas på befintliga grusvägar/byvägar genom södra delen av Elsemåla samt Djuramåla.
Satsning på särskild turistväg genom Åsnen- och Mienområdet
I Tingsryds kommun finns vägstråk inom det mindre allmänna vägnätet som är av särskild betydelse som turistleder. Det mest aktuella är den särskilt vackra vägsträckningen
i landsbygdsområdena från väg 23 vid Huseby genom Asnenområdet via väg 120 i Urshult samt vidare genom Mienområdet till väg 29 vid gränsen till Blekinge. Tingsryds
kommun har redan i tidigare omgångar av infrastrukturplaneringen tagit upp projektiden
samt har även haft överläggningar med Trafikverket och Alvesta kommun i syfte att
etablera denna vägsträcka som särskild turistväg med brunvit skyltning. Naturvårdsverkets och länsstyrelsens pågående arbete att göra delar av Asnenområdet till nationalpark
ger ytterligare argument för att etablera sträckan som turistväg. Tingsryds kommun
hemställer att Länstransportplanen förankrar möjligheten att genomföra denna typ av
turistisk och näringslivsmässig framtidssatsningar så att resurser kan avsättas till de åtgärder som krävs för ett förverkligande i samverkan med statliga, regionala och lokala
intressenter.
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§ 16

Svar på skrivelse om cykelvårdsstation i Tingsryds kommun
sydostleden
Dnr 2018/7

312

Beslut
1. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att upprätta en eldriven cykelpumpsstation i vägkorsningen 120/27.
2. Finansieringen tas från kommunledningsförvaltningens budget.
3. Ärendet ska återrapporteras till kommunstyrelsen i december 2018.

Beskrivning av ärendet
Skrivelsen har tre frågor: Kostnadsunderlag för en cykelvårdsstation,
Lämplig placering samt om Tingsryds kommun kan vara först ut.

Cykelvårdsstation
På en cykelvårdsstation ska det vara möjligt att tvätta av cykeln och pumpa
däcken. Avspolningen kräver anslutning till VA-nätet och en oljeavskiljare.
Det är därför mycket kostsamt att installera en cykelvårdsstation på
landsbygden p.g.a. ledningsdragning. I en tätort hamnar kostnaden runt 1
Mkr. Tillkommer gör kostnader för drift och underhåll.
Eldrivna cykelpumpar
För att få ett cykelvänligt klimat i Tingsryds kommun kan eldrivna
cykelpumpar vara en del. Kostnad för en eldriven cykelpump på plats där
det finns tillgång till el är ca 50 tkr. Tillkommer gör kostnader för drift och
underhåll. Det finns möjlighet att idag pumpa sin cykel på kommunens
bemannade bensinstationer.
Placering
I samband med att samarbetsavtalet om sydostleden togs (D nr 2017/430
312), beslutade kommunstyrelsen att ge utvecklingsavdeln ingen i uppdrag
att tillsammans med andra berörda avdelningar i kommunen utreda:
-Status på sydostledens nuvarande sträckning genom Tingsryds kommun
gällande tillgänglighet, säkerhet och attraktivitet
V ar en eventuell cykelvårdsstation skall placeras och omfattningen på
service bör ingå i det redan beslutade uppdraget, men bör ligga i anslutning
till möjlig start eller stopp för dagsturen.
Kan Tingsryd vara först?
Då det inte finns någon cykelvårdsstation längs sydostledens sträckning så
kan Tingsryds kommun vara först. Det finns liknade offentliga stationer i
Uppsala och Nacka. I Nederländerna finns cykelvänliga hotell som erbjuder
cykelservice.
utaragsbestyr.Lmncte

Justerare

196

~2))/{J-(j/--/1

~Tingsry ds
~kommu n

SAMMANTRÄDE SPROTOKOLL

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-08

26 (36)

§ 16 forts.
Beslutsunderlag
Skrivelse från Anna Johansson (C) om cykelvårdsstation
Skrivelse från kommunchefen, 2017-12-04

Förslag till beslut på sammanträdet
Mikael Jeansson (S) yrkar:
Finansieringen tas från kommunledningsförvaltningens budget.

Beslutsgång
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Mikael Jeanssons (S) yrkande.

IOtdragsbesiyrkande

Justerare
197

Cykelvårdsstation i Tingsryds kommun

(

2017-04-24

Sydostleden är 27 mil lång mellan Växjö och Simirishamn och den
passerar genom 9 kommuner och 3 .landskap. Denna led som ska stärka
och utveckla besöksnäringen i vår kommun.
Information om övernattningar, matställen och utflyktsmål längs leden är
viktigt men jag kan se att det vid några ställen längs leden skulle behövas
cykelvårdsstationer. Kan Tingsryds kommun vara först ut?
Jag vill att det tas fram kostnadsunderlag på vad en cykelvårdsstation
skulle kosta i vår kommun. Var är den bäst att placera?
För Centerpartiet
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§ 10

Upphandling av verksamhetssystem miljö- och
byggnadsförvaltningen
Dnr 2017/7,gf

004

7

f~9 j,)VV

Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta:
1. Kommunstyrelsen godkänner investering om 0,6 mkr i nytt
verksamhetssystem för Miljö- och byggnadsförvaltningen.
2. Finansiering sker från investeringsanslaget "E-tjänster och IT-stöd" i
2018 års investeringsbudget.

Beskrivning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden har 2017-11-21 §187 beslutat att uppdra åt
miljö- och byggnadsförvaltningen att ta fram ett förfrågningsunderlag för
upphandling av nytt ärendehanteringssystem samt att överlämna frågan
angående finansiering till kommunstyrelsen. Utgiften har i nämndens
beslut bedömts till 0,6 mkr.
I 2018 års investeringsbudget finns anslag om 3 mkr avseende E-tjänster
och IT-stöd. Anslaget är ett årligt anslag som är beslutat i Hållbar ekonomi
kopplat till genomförande av strategin Digital Agenda som fullmäktige
fastställt. 3 mkr per år finns således avsatt även i fastställd investeringsplan
för åren 2019-2020. Likaså finns 3 mkr avsatt för budgetåret 2017. Av dessa
kommer att återstå ca 2,8 mkr vid 2017 års utgång. Planeringen är att dessa
bör överföras till 2018 års budget i samband med fullmäktiges beslut om
årsredovisningen i mars 2018. Omdenna överföring mellan budgetåren
genomförs kommer det således att finnas totalt ca 5,8 mkr för E-tjänster och
IT-stöd i 2018 års investeringsbudget.

(

Övriga systembyten/upphandlingar som påbörjats eller pågår med tänkt
finansiering ur anslaget
E-tjänster och IT-stöd under åren 2018-2019 är:
• Verksamhetssystem vård och omsorg samt IFO (VOF och KLF)
• Ärende- och diariehanteringssystem (KLF)
• Verksamhetssystem bildningsförvaltningen (BF)
Slutliga investeringsbelopp och tidsplaner för dessa har ännu ej erhållits från
förvaltningarna.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnde n§ 187, 2017-11-21
Skrivelse från ekonomichefen, 2018-01-04
utctragsbestyrKancte

IJusterare
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

2018-01-08

§ 10 forts.
Förslag till beslut på sammanträdet
Patrick Ståhlgren (M) yrkar bifall till förslag i tjänsteskrivelsen.
Besluts gång
Ordförande finner att arbetsutskottet bifaller Patrick Ståhlgrens (M)
yrkande.

I

Justerare
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Samhällsbyggnadsnämnden

2017-11-21

25 (32)

§ 187

Upphandling av ärendehanteringssystem
Dnr 2017-1385-004
Beslut
1. Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att ta fram ett
förfrågningsunderlag för upphandling av nytt
ärendehanteringssystem.
2. Samhällsbyggnadsnämnden överlämnar frågan angående
finansiering överlämnas till kommunstyrelsen. Kostnaden beräknas
uppgå till 600 000 lo-.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och byggnadsförvaltningen arbetar idag i ärendehanteringssystemet
EDP MiljöReda och ByggReda samt i ett gammalt tittskåp. När kommunen
kommer att gå över till Windows 10 kommer enligt IT-enheten i Tingsryds
kommun dessa ärendehanteringssystem att längre fungera. Ingen support
kan vidare fås längre på dessa system. Miljö- och byggnadsförvaltningen
avser därmed att göra en upphandling ang. nytt/uppgradering av
ärendehanteringssystemet för förvaltningen. Förvaltningen kommer att ha
en genomgång för nämnden för att ta ställning till vilka moduler som kan
effektivisera verksamheten och därmed ha en utgångspunkt för
. förfrågningsunderlag. Samhällsbyggnadsnämnden har ingen finansiering av
nytt system

Beslutsunderlag
Slo-ivelse från miljö-och byggnadschefen, 2017-11-16

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Justerare
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Bildningsnämnden

2017-11-22

8(21)

~k om mu n

§ 94

Godkä11:nande av und erla g för upphandling av
fritidsgårdsverksambet i Ting sryd s täto rt
Dnr 2017/161 816
Beslut
gällande upphandling
1. Bildningsnämnden godkänner redovisat underlag
letterande
av fritidsgårdsverksamheten i Tingsryds tätort med komp
de.
synpunkter som framkommit unde r dagens sammanträ
Beskrivning av ärendet
stan kring
I samband med att överenskommelsen med Kulturverk
t förlängdes ytterligare
fritidsgårdsverksamheten, Cafä KV, i Tingsryds tätor
andla verks amhe ten
ett läsår, beslö t bildningsnämnden att arbete för att upph
varit att nämn den skall
skulle påbörjas under hösten 2017. Målsättning har
nove mber samm anträ det
kunn a besluta om underlaget för upphandlingen vid
stan löper ut i juni 2018 .
2017. Nuvarande överenskommelse med Kulturverk
n Östm an redogör
Bildn ingsc hefY ngve Rehnström och upphandlare Hele
sgårdsverksamhet i
för ett sekretessbelagt underlag för upphandling av fritid
Tingsryds täto1t.
redovisat underlag
Föreligger förslag att bildningsnämnden ska godkänna
Tingsryds tätort.
gällande upphandling av fritidsgårdsverksamheten i
Beslutsunderlag
et i Tingsryds tätort,
1. Underlag för upphandling av fritidsgårdsverksamh
2017-11-22, Sekretess.
ström, 2017-11-07.
2. Tjänsteskrivelse från bildningschef Yngve Rebn
-10-18 § 85,
3. Bildningsnämndens sammanträdesprotokoll 2017
Avstämning av förutsättningar för upphandling av
fritidsgårdsverksamhet i Tingsryds tätort.
Förslag till beslu t på sammanträdet
Bildningsnämnden ger synpunkter på redovisat unde
synpunkter ska inlduderas i underlaget.

Beslutet skickas till
Upphandlare
Justerare
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Arbete och lärandeutskottet

9(31)

2017-11-13

§ 216

Angående upphandling av fritidsgårdsverksamhet i
Tingsryds tätort
Dm2017/696 816

Utskottets beslut
1. Arbete och lärandeutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att
avdelningen för arbete och lärande inte skall medverka i en
upphandling eller :finansiering av fritidsgårdsverksamhet för
Tingsryds tätort.
2. Det noteras i protokollet att ledamot Marie Sahlberg (M) avstår från
att delta i beslutet.

Beskrivning av ärendet
Arbete- och lärandeutskottet (f.d. socialnämnden) har under flera år
tillsammans med Bildningsnämnden (f.d. barn och utbildningsnämnden)
:;:amfiuansierat :fritidsgårdsverksamhet i Tingsryds tätort som utförts av Cafe
KV. Under en period fanns även ensamfinansiering som kallades för
motivationsprojektet kopplat till fritidsgårdssatsningen. Båda
sam.finansieringarna var riktade satsningar för att ge insatser till identifierade
barn som var i riskzonen för att hamna fel i samhället. De riktade insatserna
innebar både individuellt stöd och gruppaktiviteter till de identifierade
barnen samt extraöppethållande på fritidsgården i Tingsryds tätort på
lördagar.
Utskottets uppfattning är att behovet av de riktade insatserna har upphört då
fritidsgårdsverksamheten Cafä KV enligt sin verksamhetsrapport för 2016
inte längre ser behov av lördagsöppet. Motivationsproj ektet är också sedan
något år avvecklat på grund av att behovet upphört då de identifierade
barnen i riskzonen blivit vuxna.
Utskottet anser därmed att det ~om återstår är en allmän fritidsgård där
Bildningsnämnden har ansvaret för :fritidsgårdsverksamheten. Utskottet för
arbete och lärande ser helst att de medel som finns inom avdelningen arbete
och lärande används för riktade och tidiga insatser till barn och ungdomar i
riskzonen.

Justerare
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Arbete och lärandeutskottet

§ 216 fortsättning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10(31) .

2017-11-13

Dm2017/696 816

Ärendets beredning·
Ärendet har beretts av chefen för arbete och lärande i samråd med IFO chef
· barn och familj.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från chef för arbete och lärande, 2017-11-02
Sammanställning av resultat från enkät om :fritidsgården Cafä KV
(genomförd av Bildningsnämnden i september 2017)

Beslutet slti.ckas till
Kommunstyrelsen

Justerar~
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA KRONOBERG

Förbundsdirektionen
Sammanträ desdatum
2018-01-15

Plats och tid

Brandstatio nen Lessebo, kl. 09.00-11.00

Beslutande

Monica Widnemar k (S), ordförande
Anders Jonsäng (C)
Ingegärd Widerström (M)
Camilla Ymer (S)
Erik Ragnarson (C)
Ingemar Hugosson (C)
Mikael Jeansson (S)
Birgitta Söderlind-Hörberg (M)
Björn Elmqvist (C)

Övriga deltagare

Per Pettersson, räddningsc hef
Eira Wiklund, sekreterare
Christina Nyquist, kommunchef, Lessebo kommun

Utses attjustera

Björn Elmqvist (C)

Justeringens plats och tid

Lessebo 2018-01-15

Underskrifte r

Sekreterare

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Paragrafer 1

E" a Wiklund

.
Ordforan

au1 tC'(

UtA äu e1_ u ·.

1

~-

Monica Widnemar k (S)

~~
.
Elmqvist

Justerande

BjVrn

(C)

Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivi ts genom anslag.
Organ

Förbundsd irektionen för Räddnings tjänsten Östra Kronoberg

Sammanträd esdatum

2018-01-15

Datum för anslags uppsättande

2018-01-16

Förvaringsp latsförproto kollet

Förbundskansliet, Storgatan 45, Lessebo

Datum för anslags 2018-02nedtagande

Underskrift

Eira Wiklund
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RÄDDNINGSTJÄNSTEN
ÖSTRA KRONOBERG

Förbunds direktionen

Sammanträdesdatum
2018-01-15

Förteckning över Förbundsclirektionens ärenden
2018-01-15

§1

Likvidation av förbundet ............................................................. 3

Utdragsbestyrkande

Justerande sign
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