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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

~IV 
I 

§ 20 

Näringslivsstrategi för Tingsryds kommun 
Dnr 2017/836 141 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet föreslår för kommunstyrelsen att besluta att 
anta näringslivsstrategin för Tingsryds kommun. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt kommunledningsförvaltningen 
att arbeta fram en handlingsplan för strategins förverkligande. 

Beskrivning av ärendet 

Utgångspunkten är att Tings1yds kommun tillsammans med näringslivet i 
Tingsryds kommun och dess olika organisationer, utbildningsaktörer och 
regionen gemensamt verkar för att arbeta för att ha ett starkt hållbart och 
växande näringsliv. I beteckningen näringslivet ingår alla företag såväl 
egenanställda, enmansföretag, mikroföretag, små företag, medelstora företag 
och stora företag. Strategin är Tingsryds kommuns och skall verka i 
samklang med den regionala utvecldingsstrategin Gröna Kronoberg som 
sträcker sig fram till 2030. Ansvaret för Tingsryds kommuns 
näringslivsstrategi och dess implementering ligger på kommunstyrelsen. 

Näringslivet i Tingsryds kommun är själva motorn och förntsättningen för 
kommunens existens och framtida finansiering. 

Strategin gäller för perioden 2018-2030 och åtföljs av en handlingsplan som 
revideras årsvis. 

Följande områden som skall ha särskild prioritering i arbetet i Tingsryds 
kommun: 

1. Bostäder 
2. Infrastruktur och kommunikationer 
3. Skola, utbildning och kompetensförsötjning samt samverkan mellan 

utbildningsaktörer och näringsliv 
4. Företagsservice och myndighetsutövning 
5. Entreprenörskap, nyföretagande och affärsutveckling av befintliga 

företag 
6. Innovation och utveckling av ett diversifierat näringsliv där 

besöksnäringen utgör en prioriterad näring 

Utdrags bestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

F~W 

§ 20 fortsättning 

Uppföljning 

Arbetet med näringslivsstrategin skall följas upp regelbundet och redovisas 
för kommunstyrelsen minst två gånger per år. 

Utfallet i Svenskt Näringslivs ranking skall vara en indikator tillsammans 
med resultatet vid enkäter till näringsidkare som söker bygglov och andra 
myndighetsbeslut från kommunen. 

Sysselsättningen och arbetslösheten skall vara andra indikatorer som 
redovisas 

Tillväxten i fo1m av en bild av hur företagen i olika branscher utvecldas, 
antal nyetableringar, hur företagandet är fördelat på kvinnor och män samt 
hur fördelningen ser ut branschvis i kommunen skall ingå i den uppföljning 
som redovisas minst en gång per år 

Besöksnäringens utveckling är av särskilt intresse och en indikator utöver 
antal gästnätter bör tas fram. 

Ärendets beredning 

Ärnndet har beretts av Utvecklingsavdelningen. 

Beslutsunderlag 

Svenskt Näringslivs Företagsranking 2017 
Utredning gjord av Utvecklingsavdelningen 
Underlag från tidigare utvecklingschef Eva Palmer 
Remissvar från Tingsryd Handel, Miljö- och Byggnadsnämnden, Vi 
företagare, Tingsryd Reso1t, SD, Kenneth Enelund, f.d. kommunchef 

"Tillväxtkommuner visar vägen" av Arena för Tillväxt 
Studiebesök i Markaryds Kommun hösten 2017, en kommun som ligger 
mycket högt i Svenskt Näringslivs ranking 2017 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

ÅN 

§ 20 fortsättning 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kommunchefen 
Miljö- och byggnadsförvaltningen 
Kansliet 
Telmiska avdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Utvecklingsavdelningen 
Bildningsförvaltningen 
Avdelningen för arbete och lärande 
Personalavdelningen 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
Vi Företagare 
Tingsryd Handel 
LRF 

19(20) 
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Näringslivsstrategi för Tingsryds kommun 

Utgångspunkten är att Tingsryds kommun tillsammans med näringslivet i Tingsryds kommun 

och dess olika organisationer, utbildningsaktörer och regionen gemensamt verkar för att 

arbeta för att ha ett starkt hållbart och växande näringsliv. I beteckningen näringslivet ingår 

alla företag såväl egenanställda, soloföretag, enmansföretag, mikroföretag, små företag, 

medelstora företag och stora företag. Strategin är Tingsryds kommuns och skall verka i 

samklang med den regionala utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg som sträcker sig fram till 

2015. Ansvaret för Tingsryds kommuns näringslivs strategi och dess implementering ligger på 

kommunstyrelsen. 

Näringslivet i Tingsryds kommun är själva motorn och förutsättningen för kommunens 

existens och framtida finansiering. 

Strategin gäller för perioden 2018-2030 och åtföljs av en handlingsplan som revideras årsvis. 

Följande områden som skall ha särskild prioritering i arbetet i Tingsryds kommun: 
1. Bostäder 
2. Infrastruktur och kommunikationer 
3. Skola, utbildning och kompetensförsörjning samt samverkan mellan 

utbildningsaktörer och näringsliv 
4. Företagsservice och myndighetsutövning 
5. Entreprenörskap, nyföretagande och affärsutveckling av befintliga företag 

6. Innovation och utveckling av ett diversifierat näringsliv där besöksnäringen utgör en 

prioriterad näring 

Uppföljning 

Arbetet med näringslivsstrategin skall följas upp regelbundet och redovisas för kommunstyrelsen 

minst två gånger per år. 

Utfallet i Svenskt Näringslivs ranking skall vara en indikator tillsammans med resultatet vid enkäter 

till näringsidkare som söker bygglov och andra myndighetsbeslut från kommunen. 

Sysselsättningen och arbetslösheten skall vara andra indikatorer som redovisas 

Tillväxten i form av en bild av hur företagen i olika branscher utvecklas, antal nyetableringar, hur 

företagandet är fördelat på kvinnor och män samt hur fördelningen ser ut branschvis i kommunen skall 

ingå i den uppföljning som redovisas minst en gång per år 

Besöksnäringens utveckling är av särskilt intresse och en indikator utöver antal gästnätter bör tas fram. 
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Handlingsplan för strategins förverkligande 
2018 

• Se till att hela kommunens service ska präglas av gott bemötande, hög tillgänglighet och 

snabbhet i kontakterna med näringslivet. Kännetecken ska vara en utmärkt service på alla nivåer. 

• arbeta för bredbandsutbyggnad, etablering av företag, utveckling av besöksnäringen, ökade 

attraktiva boendemöjligheter i såväl tätort som på landsbygd 

• aktivt arrangera kontaktytor mellan beslutsfattare i näringsliv och kommun som ger 

förutsättningar för ett bra företagsklimat. 

• tillvara ta människors företagsamhet och särskilt så att de ungas insikter i företagandets villkor 

ständigt utvecklas, t ex inom utbildningsväsendet. 

• ha en god framförhållning och attrahera nyetableringar genom plan- och markberedskap och 

tillgängliga kontors- och industrilokaler. 

• i dialog med näringslivet verka för att både ungdomars och vuxnas utbildningsnivå och 

kompetens speglar behovet i näringslivet både på kort och lång sikt. 

• medverka i olika samverkans-forum där aktörer arbetar med att stimulera näringslivets tillväxt, 

innovationsförmåga och produktutveckling 

• bygga och stimulera så att fler attraktiva boenden tillskapas som i sin tur möjliggör inflyttning 

och ökad rörlighet på bostadsmarknaden och därmed förbättrad kompetensförsörjning till 

näringslivet. 
• verka för att arbetsintegrerande sociala företag etableras och utvecklas i Tingsryds kommun 

Arbetsfördelning 

-Kommunstyrelsen ska se till att det finns mark och planer för företagens utbyggnad eller etableringar 

och att det finns en infrastruktur som stödjer näringslivets utbyggnad och verksamhet. 

-Utvecklingsavdelningen ska forma och driva kommunens allmänt företagsfrämjande arbete 

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

kompetensförsörjning och utveckla samarbetet mellan arbetsliv och utbildning. Organisationer som 

representerar näringslivet är viktiga samarbetsparter i arbetet. 

-Kommunstyrelsen, Miljö- och byggnadsnämnden, Plan- och Näringslivsutskottet ska inom sina 

respektive myndighetsområden se till att det finns en tillgänglig, informativ, kompetent, snabb och 

rättssäker hantering av företagens ansökningar och tillstånd. 

-Utvecklingsavdelningen skall verka för att stärka och utveckla nätverken såväl mellan 

företagen som mellan företag, kommunala tjänstemän och politiker och inte minst den ideella 

sektorn. 

-Kommunens upphandling ska bedrivas professionellt med beaktande av social och etisk hänsyn och 

enligt gällande upphandlingslagstiftning. Kommunens inköp skall konkurrensutsättas för att bidra till 

en god ekonomisk hushållning, öppenhet och likabehandling. 

Mål 

Näringslivsstrategin och handlingsplanen för dess förverkligande skall understödja de tre 

övergripande kommunala målen: 
I 00 nya bostäder till år 2020 
95% utbyggt bredband år 2020 
Höjda skolresultat 
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Därutöver skall följande indikatorer och delmål redovisas under året: 

• Höjning i Svenskt Näringslivs ranking jämfört med föregående år 

• Höjning från föregående år av det sammanfattande omdöme som företagen ger kommunen i 

Insiktsmätningen 
• Nettoökning av antal företag i kommunen föregående år 

• Ökat nyföretagande jämfört med föregående år 

• Fler företagsetableringar i kommunenjämfört med föregående år 

• Redovisning av branschfördelning och fördelning mellan soloföretag, mikroföretag, små företag 

och medelstora företag 
• Minst fyra träffar under 2018 mellan kommunens näringsliv, politiker och tjänstemän 

• Minst femtio företag inom olika branscher som har tagit emot besök av kommunala tjänstemän 

och/eller politiker under året i syfte att öka förståelse och samverkan 

• Under året genomförda aktiviteter som särskilt bidrar till entreprenörskap och företagande bland 

unga 
• Minst fyra företag som genomgått Företagsfabrikens inkubatorsprocess under året 

• Minst fyra företag som deltagit i Almis projekt Väx.Arena 2.0 under året 

• Ökad sysselsättning jämfört med föregående år 

• Ökad tillväxtjämfört med föregående år 

• Under året genomförda aktiviteter som bidrar till att synliggöra det lokala näringslivets behov 

av kompetens och vilka utbildningsvägar som på kort och lång sikt kan leda till denna kompetens 

• Under året genomförda aktiviteter som bidrar till att kunskap om offentlig upphandling och dess 

möjligheter sprids 
• Höjning av antal gästnätter i kommunen 

• Ökning av antal upplevelseprodukter som erbjuds i kommunen 

• Under året genomförda aktiviteter för att samverka med och bidra till besöksnäringens 

utveckling och exportmognad 
• Mätning av företagens upplevelser av myndighetsutövningen ur ett bemötandeperspektiv 

• Antal införda digitala tjänster vid kontakter med kommunen 

Statistik skall när så är möjligt redovisas för kvinnor respektive män 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-03-20 

Kommunstyrelsen 

Upphandling av drift av Tourist Center/ turistinformation 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att kommunledningsförvaltningen genomför en upphand

ling av Tourist Center/ turistinformation enligt plan- och näringslivsutskottets förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Plan- och näringslivsutskottet föreslår att kommunledningsförvaltningen genomför en 

upphandling av Tourist Center/ turistinformation. Ovanstående formulering föreslogs i 

samband med beredning inför kommunstyrelsens sammanträde. 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

1(1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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~Tingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

Ä-jv 

§ 19 

Upphandling av drift av Tourist center/turistinformation 
Dnr 2018/308 842 

Beslut 

Plan och näringslivsutskottet föreslår för kommunstyrelsen: 

1. att Tings1yds Kommun ska upphandla drift av minst ytterligare ett 
auktoriserat Tourist center och flera Infopoints genom en anmodan till 
handel och turismföretag att inkomma med anbud på kostnad för att driva 
dessa. 
2. att upphandlingen sker snarast så att de upphandlade Tourist center och 
Infopoints kan öppnas snarast möjligt. 
3. att kontakt tas med Trafikverket angående ändring av skyltning 
4. att medel i budget som anslagits för anställning av turistbyråpersonal 
istället används som ersättning till Tourist center och Infopoints under 
förutsättning att dessa kan komma igång redan sommaren 2018. 

Beslrrivning av ärendet 

Idag är Turistbyrån bara en av flera informationskanaler för en 
turistorganisation. Webbsidor, appar, sociala medier ökar i betydelse. Det 
som mest påverkar bilden av en plats och en ort är mötet mellan människor. 
Människor är mycket betydelsefulla för värdskap, merförsäljning och 
stimulans till återbesök. Det finns två olika kategorier av turistinformation i 
Sverige. Den första kallas Info Point och den andra Tourist center. 

En Info Point är en enklare form av turistinformation där besökaren kan få 
personlig service. Där skall besökaren kunna få hjälp med de vanligaste 
frågorna och kunna hänvisa vidare till ett auktoriserat Tourist center när så 
behövs. Det skall vara en plats dit besökare söker sig naturligt. Det kan 
också vara mobilt eller tillfälligt. För att kunna vara en Info Point måste det 
finnas en ansvarig kontaktperson, ett naturligt flöde av besökare, relevanta 
öppettider, personal som ska delta i utbildningar som Tourist Center 
anordnar (Visita) samt en vilja. Finns detta så kan man upprätta avtal mellan 
auktoriserat Tourist Center och Info Point. En Info Poin.t måste ha ett 
basutbud av broschyrer för den egna destinationen samt information om 
kringliggande destinationer utifrån besökarens behov. Vilket utbud man 
skall ha beslutas tillsammans med det auktoriserade Tourist Centret. 

Utdrags bestyrkande 

2 ()! 6-{)5 - )te 



567

~Tingsryds 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

AN 

§ 19 fortsättning 

Ett Tourist Center måste ha en huvudman som är branschmedlem i Visita, 
besöksnäringens arbetsgivarorganisation. Visita auktoriserar 
turistinformationer i enlighet med de krav som ställs av 
auktorisationsnämndens krav. Auktorisationsnämnden är på Visitas och 
Destinationsrådets uppdrag, beslutande organ. 

Ett Tourist Center kan vara helårsöppet med besöksmottagning, delårsöppet 
med besöksmottagning eller helårsöppet utan besöksmottagning men 
tillgängligt via webb, sociala media, e-post och telefon. Trenden är att 
besökare söker mer och mer inf01mation digitalt men när de väl är på 
platsen vill de möta människor och ett gott värdskap. 

Turisterna i Tingsryds kommun kan inte beskrivas som en homogen grupp. 
Det finns flera olika grupper som besöker kommunen. Exempel på olika 
grupper är; barnfamiljer som väljer campingsemester, cykelturister, 
vandrare, turister som vill uppleva naturen, turister som besöker idrottsevent 
och tävlingar inom trav, hockey, triathlon med mera, festivalbesökare, 
shoppingturister, besökare och kunder till de företag som ligger i 
kommunen, med flera. För näringsidkare inom handel, boende, transport, 
upplevelser och kultur utgör besökarna värdefulla kundgrupper. 
Besöksnäringen växer i hela världen och i Tings1yds kommun finns stora 
värden som gynnar näringen. 

Tingsryds kommun bedriver turistbyråverksamhet i biblioteket i Tingsryd. 
För budgetår 2018 finns det drygt 150 tkr budgeterat för personal på 
turistbyrån. De pengarna räcker till att visstidsanställa ett par personer under 
ett par sommarmånader. Att enbart ha en person anställd gör verksamheten 
sårbar. 

De öppettider som idag gäller på turistbyrån är otillräckliga i förhållande till 
när besökare/turister är i Tings1yd. Önskemål finns om utökat öppethållande 
alla veckans dagar och tidigare på våren samt senare på hösten. 

För att bättre svara mot ett behov ser vi det som angeläget att öka 
tillgängligheten och öppettiderna. Vid utredning har vi kommit fram till att 
det inom kommunen finns flera aktörer som med ersättning från Tingsryds 
kommun skulle kunna driva en turistbyrå inom sin befintliga verksamhet. 
De pengar som idag läggs på att visstidsanställa personal i kommunal regi 
skulle kunna användas till att låta en entreprenör överta arbetsgivaransvaret 
och därigenom skapa ett bättre underlag för service mot besökare och 
kunder. 

Turistbyrån behöver förändras i takt med digitaliseringen i samhället och 
besökarnas förändrade beteende. Människor söker i större utsträckning 
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Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

§ 19 fortsättning 

själva informationen om resmål, både innan, under och efter besöket. Det 
går inte komma ifrån den digitala utvecklingen eller att besökarna idag vill 
ha mer tillgänglig information på plats. Nya roller och nya kompetenser 
behövs och här har näringen en betydande och viktig roll. De har en 
kompetens som vi kan ta tillvara och hjälpa dem att utveclda. 
Näringen möter redan idag besökarna och får svara på dess frågor. Vi vill ge 
dem möjligheten att höja kvaliteten, öka utbudet av tjänster och produkter 
och stötta dem att vara god värdar. I och med att turistinformationen flyttas 
till besöksnäringen, säsongsanpassas den. Informationen ska finnas där 
besökarna är. 

Tingsryds Kommun bör vara huvudman och fortsätta vara ansvarig för att 
villkoren för auktorisation uppfylls och förse entreprenören med det lokala 
och regionala material som laävs. Tings1yds kommun kan hjälpa till att 
skapa nätverk och samverkansprojekt, både mellan näringsidkare, ideella 
föreningar och kommunen. God lokalkännedom, kunskap om aktörerna i 
regionen och att man uppfyller de krav som ställs måste säkerställas vid 
upphandlingen. 

Innan upphandling går ut ges info1mation om detta gavs vid offentligt möte 
den 5 mars 2018 till vilket handel, näringsidlcare och föreningsliv bjöds in. 

Ärendets beredning 

Ärendet har tagits fram efter initiativ från Utvecklingsavdelningen. 
Samråd har skett med representanter för besöksnäringen och handeln. Vid 
detta möte framkom önskemål om att bjuda in brett och uppmana till många 
och spridda platser för att höja servicegraden. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse utvecklingschef, 2018-02-08 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen 
Plan- och miljöavdelningen 
Bildningsförvaltningen 
Ekonomiavdelningen 
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§3 

Utställning Åke Axelsson - medborgarförslag 
Dnr2017/702 800 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet ber kommunstyrelsen att uppdra åt KLF att 

utreda detta förslag vidare och inkomma med förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Medborgarförslag från Aina Tömcrantz har inkommit den 4 november 2017 

och diarieförts med diarienummer 20171 702 800. Hon föreslår att 

möbelprofessorn och inredningsarkitekten Åke Axelsson, född 1932 i 

Skillingsmåla i Urshult, borde hedras för sina stora insatser som stolskapare 

och näringsidkare med en sommarutställning tillgänglig för såväl turister 

som allmänhet. 

Utvecklingsavdelningen har kontaktat Gärsnäs AB via e-post för att få 

kontaktuppgifter till Åke Axelsson. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag, 2017-011-04 
Tjänsteskrivelse från utvecklingschef 2017-12-28 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Utvecklingsavdelningen 
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( 

( 

BILAGA~IF § 1$7 2017-11-27 

JtJ/7-/ "?-02 (jOO 

Tingsryd den 4 november 2017 

Medborgarförslag till Tingsryds kommun! 
TINGSRYDS KOMMUN 

2017 -11- 1 O 

Dnr 
Jag heter Aina Törncrantz och är medborgare i kommunen. 

Jag tycker att möbelprofessorn och inredningsarkitekten Åke Axelsson, född 1932 i Skillingsmåla i 

Urshult borde hedras för sina stora insatser som stolskapare, näringsidkare inom branschen med en 

sommarutställning i kommunen nästa år, antingen i Tingsryd eller i Urshult där han föddes i byn 

Skillingsmåla. Det viktiga är att den blir den är på en lokal som är tillgänglig under sommaren för 

turister och allmänhet och kanske ett par veckor tiil för skolelever från kommunen. 

Han blev väl känd av svenska folket då han inredde och möblerade Kung Carl XVI Gustafs 

födelsedagspresent av svenska folket med ett rum Stockholms slott. 

För några år sedan höll han ett intressant föredrag i Söderportskyrkan om sin fantastiska karriär med 

många bilder och mycket stolar. Nu tycker jag att det hans hembygd som hedrar honom med en 

utställning av hans livsverk, med bilder och en och annan sto1 från hans yrkeskarriär. 

Han är representerad på Nationalmuseum, har inrett Sven Harrys museum, Konstakademins 

bibliotek. Stolar av alla möjliga slag i trä : Karmstolar, gungstolar, ja allt 

Vänliga hälsningar 
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l".JTingsryds 
\;!!:/kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

TJÄNSTESKRNELSE 

Datum 2018-03-05 

Till Kommunstyrelsen 

Utvandrarleden och Dackeloppet 

Förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att det arrangeras ett årligen återkom

mande cykellopp i enlighet med kultur- och fritidsutskottets beslut 2018-02-13 § 

1. 

2. Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att fortsätta ar-

beta med frågan i enlighet med beslutet samt skrivelse från utvecklingschefen. 

Beskrivning av ärendet 
En entreprenör, Ms racing, som har säte i Bor, Jönköpings län, har kontaktat Tingsryds 

kommun ang. en ide om ett cykellopp utmed Utvandrarleden. Leden löper genom Em

maboda, Tingsryd och Lessebo kommuner och underhålls olika från resp. kommun. På 

en del ställen är leden i princip igenvuxen och på andra fungerar den fortfarande. Tings

ryds kommun har ej servitut på alla sträckor av leden och sen leden iordningsställdes 

har ett antal av de dåvarande markägarna bytts genom försäljning, överlåtelse eller arv. 

Iden innebär att man arrangerar en cykeltävling utmed Utvandrarleden och därmed 

lockar cyklister och besökare. Entreprenören Michael Stilling har varit i kontakt med 

vandrarhem och andra företagare i området som erbjuder logi. Dessa har ställt sig posi

tiva och ett par möten har hållits tillsammans med representanter för de tre inblandade 

kommunerna. 

För att kunna komma vidare i handläggningen måste kontakt tas med markägare om att 

disponera Utvandrarleden inför ett framtida mountaincykel-lopp. Uppdraget att kontakta 

markägare ges till Michael Stilling på Sports-Events som är ett varumärke som används 

av hans enskilda firma Ms Racing. Dock gör samtliga kommunala tjänstepersoner be

dömningen att det krävs ett politiskt samtycke att jobba vidare med markägarna. En risk 

finns att markägare ställer sig avvisande till iden och även till att ha en vandringsled på 

sin mark. I de fall där servitut saknas kan en avvisande inställning från en markägare 

äventyra den befintliga Utvandrarledens existens. Därför bör frågan behandlas politiskt 

innan entreprenören ges klartecken att kontakta markägare. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen. 

Nämndens/styrelsens beslut ska skickas till 
Utvecklingsavdelningen 

Christina Gutierrez Malmbom 
Utvecklingschef 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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\ ) 

2 (13) Tingsryds 
kommun 

tur- och fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-13 

Justerare 

t;J / f\ I 
Ld__,., \J 

§ 1 

Utvandrarleden - Dackeloppet 
Dm 2017/811 848 

Kultur- och fritidsutskottets beslut 

Kultur- och fritidsutskottet tar emot informationen om ett cykellopp utmed 
Utvandrarleden och är positivt till att frågan utreds vidare. 

Beskrivning av ärendet 

En entreprenör har kontaktat Tingsryds kommun ang. en ide om ett 
cykellopp utmed Utvandrarleden. Leden löper genom Emmaboda, Tingsryd 
och Lessebo kommuner och underhålls olika från resp. kommun. 

Iden innebär att man arrangerar en cykeltävling utmed Utvandrarleden och 
därmed lockar cyklister och besökare. Entreprenören har varit i kontakt med 
vandrarhem och andra företagare i området som erbjuder logi. Dessa har 
ställt sig positiva och ett par möten har hållits tillsammans med 
representanter för de tre inblandade kommunerna. 

För att kunna komma vidare i handläggningen måste kontakt tas med 
markägare om att disponera Utvandrarleden inför ett framtida 
mountaincykel-lopp. Uppdraget att kontakta markägare ges till 
entreprenören. 

Dock gör samtliga kommunala tjänstepersoner bedömningen att det krävs 
ett politiskt samtycke att jobba vidare med markägarna. 

Årendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen. 

~ 
I Otdragsbestyrkandc 
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\ 

Tingsryds 
kommun 

tur- och :fritidsutskottet 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-02-13 

usterare 

{i) L, 
'\} fi /J\) 

L 

§ 1 forts 

Dnr 201 7 /811 811 

Beslutsunderlag 

Anteckningar 2018-01-16 från MTB på Utvandrarleden 

Tjänsteskrivelse från utvecklingschef 2018-01-31 

Beslut skickas till 

Utvecklingsavdelningen 

3 (13) 



Ärende 42 

Meddelanden 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

§ 

Meddelanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-26 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot följande meddelanden: 

1. Bildningsnämnden, 
Protokoll 2018-02-06 
Underhållsbehov av gymnastiksalen i Urshult 

2 

2. Brev med anledning av överenskommelse med kommunchef samt svar 
från kommunstyrelsens ordförande 

Brev från 2018-02-20 
Brev från 2018-03-12 

3. Lessebo kommun, kommunfullmäktige 
Protokoll 2018-02-19 § 8 
Samverkan inom Räddningstjänstförbundet Östra Kronoberg 

4. Räddningstjänsten Östra Kronoberg, 
Protokoll 2018-03-07 § 12, Utträde ur förbundet 

5. Säkerhetssamordnare Torbjörn Ahlgren, 
Årlig uppföljning till MSB gällande LEH, Lagen om Extraordinära 

händelser 

6. Lessebo kommun, kommunfullmäktige 
Protokoll 2018-02-19 § 7 
Bildande av bolag för 5 kommuner i Kronobergs län avseende renhållningen 

7. Markaryds kommun kommunfullmäktige 
Protokoll 2018-02-26 § 22, Bildande av regionalt bolag för avfallshantering 

8. Växjö kommun, kommunfullmäktige 
Protokoll 2018-02-27 § 62 
Bildande av regionalt bolag för avfallshantering 

9. Älmhults kommun, kommunfullmäktige 
Protokoll 2018-02-26 § 25 
Bolagisering av Älmhults kommuns renhållningsverksamhet 

I Otdragsbestyd<ande 
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~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-26 
10. Södra Småland Avfall och Miljö 

Nyhetsbrev 2018-03-07 

11. Älmeboda sockenkommitte 
Brev till Energimarknadsinspektionen 

12. Länsstyrelsen Kronobergs län, 
Beslut Länsstyrelsens förslag till förbud mot sjötrafik 

13. Marie Sohlberg (M), ordförande i bildningsnämnden 

3 

Brev - "Inför budgetarbetet med bildningsnämndens budget 2019" 

14. Vård- och omsorgsnämnden 
Protokoll, 2018-02-06 § 16, Revidering av vård- och omsorgsnämndens 

delegationsordning 

15. Kommunalt forum 2018-02-19 
Modell för ett uppkopplat Kronoberg, samverkan, tidplan och 
bredbandskartläggning 

16. Kommunalt forum 2018-02-19 
Strategi för äldre 

17. Kommunalt forum 2018-02-19 
Mötesanteckningar 

18. Arbete- och lärandeutskottet, 
Protokoll 2018-03-06 § 59, Riktat stöd till Bobba i Ryd 

19. Trafikverket, 
Svar på skrivelse om prioritering av länsväg 120 och 122 

20. Anders Paulsson, Jitech 
Brev om naturvetenskapliga programmet 

I Otdragsbestyrkande 
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~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Kommunstyrelsen 

2018/55 133 

2018/56 734 

2018/116 819 

2018/142 610 

2018/237 311 

Justerare 

2018-03-26 

§ 

Remisser 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen tar emot information om följande nedanstående 

verkställda remisser: 

Eva Hegelberg (C) 
Motion angående praktikplatser för kommunens nyanlända 

Översänd till AoL-chef för yttrande 2018-05-31 

Eva Hegelberg & Mikael Andersson (C) 
Motion angående möjligheten för personal på kommunala gruppboenden att 

nyttja kommunens leasade bilar 

Översänt till Vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast 2018-05-31 

Ann-Christine Johansson (C) 

Motion om mötesplats/träffpunkt i Urshult 

Översänd till AoL-chefför yttrande 2018-05-31 

Cecilia Cato, Mikael Andersson, Maria Petersen & Annika Hägg Johansson (C) 

Motion om att skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever och personal 

Översänd till Bildningsnämnden för yttrande 2018-08-31 

Lennart Fohlin, Ann-Christine Johansson & Mikael Andersson (C) 

Motion om bättre säkerhet på väg 120 och Sydostledens dragning i Urshults samhälle 

Översänd till Teknisk chef för yttrande 2018-05-31 

I Otdragsbestyrkande 



581

~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

2018/275 812 

2018/283 023 

2018/132 730 

Justerare 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2018-03-26 

§ fortsättning 

Jörgen Forsberg & Göran Mård (V) 

Motion om mer rörelse i skolan 

Översänd till Bildningsnämnden för yttrande senast 2018-05-31 

Björn Hvornum & Martin Uleskog (Tia) 

Motion angående antällningar till högre befattnningar i kommunen 

Översänd till Personalchef för yttrande senast 2018-05-31 

Cecilia Cato, Johan Karlsson & Ann- Christine Johansson 

Motion om att inför internet vid våra särskillda boenden och gruppboenden 

Översänd till Vård- och omsorgsnämnden för yttrande senast 2018-08-31 

I Otdragsbestyrkande 
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r.lTingsryds 
~kommun 

Kommunlednings
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 

2018-03-20 

Kommunstyrelsen 

Formulering i ärendet "Delegationsbeslut" 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förteckning av fattade delegationsbeslut från kommunled

ningsförvaltningen enligt bilaga 1 och 2. 

Beskrivning av ärendet 

Gjorda delegationsbeslut från kommunledningsförvaltningen anmäls till kommunstyrel

sen. 

Jörgen Wijk 

Kommunsekreterare 

1 (1) 

Tingsryds kommun 
Box88 
362 22 Tingsryd 

besöksadress 
Torggatan 12 
Tingsryd 

telefon fax 
0477 441 00 (vx) 0477 313 00 

e-post/hemsida 
kommunen@tingsryd.se 
www.tingsryd.se 
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Anmälan om delegeringsbeslut -
Avtalsförlägning, hjälpmedel 
höftskyddsbyxor 
Beslutsdatum: 2018-02-08, Mikael 
Jeansson, KSO 
Delegeringsbeslut, Mikeal Jeansson 
KSO 2018 

Anmälan om delegeringsbeslut -
Ärende: Avslag av begäran om 
utlämning av CGI:s anbudshandlingar 
gällande upphandling av 
verksamhetssystem till Vård- och 
omsorgsförvaltningen. 
Beslutsdatum: 2018-02-27, Helena 
Clemendtson, Tf Kanslichef 
Anmälan om delegeringsbeslut 2018 -
Tf. Kanslichef Helena Clemendtson 

Winess 4.02-461 
© Bardeli Datasystem 1986-2008 

DELEGATIONSBESLUT (händelser) 
Kommunstyrelsen 2018-03-26 

KS 2018-03-26 2018.927 

2018/18 002 

Delegationsbeslut 2018.1276 

2018/282 002 

Sida 1 (1) 

KS 2018-02-21 

2018-03-26 MIJ 

KS 2018-03-05 

2018-03-26 HC 

2018-03-15 13:41 
Antal:2 HADEL 
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Delegationsbeslut Tekniska avdelningen 2018-02-01-2018-02-28 

Ks 26 mars 2018 

2018/75 510 3 

Beslutsdatum 2018-02-13, Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-02-17-

2023-02-16. Serienummer: 0763-15427-44M-P. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/162 269 2 

Beslutsdataum 2018-02-13. Upplåtelse av allmän mark gällande 

försäljning av sällskapsspel mm på torget i Tingsryd, Tingsryd 14:1, 

söndagen 4 mars 08:00-17:00. Sökande Tommy Svensson, Löparvägen 

11 B, 360 43 Åryd. 

Delegat: Filip Storm 

2018/164 269 1 

Mark- och exploateringsingenjörens yttrande, avseende fastigheterna 

Ryd 1:89 och Tröjemåla 1:40, gällande ansökan om bygglov för 

tillbyggnad av uterum, Ryd 1:64. 

Delegat: Filip Storm 

2018/165 261 1 

Arrendeavtal mellan Tingsryds kommun och Tingsryd Pastorat gällande 

betesmark och ett parkområde på fastigheten Rävemåla 1:54. 

Delegat: Filip Storm 

2018/173 269 1 

Upplåtelse av allmän mark gällande Våryra, torget i Tingsryd 

2018-04-28, kl 08:00 till 18:00. 

Delegat: Filip Storm 

2017-1404-269 3 

Upplåtelse av allmän mark gällande politisk information, torget 

Tingsryd. 24 mars, 28 april och 26 maj kl. 10:00-13:00. 

Delegat: Filip Storm 

2018/179 255 1 

Beslutsdatum 2018-2-16. Uppsägning av nyttjanderättsavtal, Kyrkvikens 

Park- och fiskevårdsförening, gällande markområde på fastigheten 

Linneryd 5:40. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/180 261 1 

Beslutsdatum 2018-02-16. Uppsägning av anläggningsarrende, 3 G 

lnfrastructure Sevices AB, gällande ett markområde på Fastigheten 

Tingsryd 1:51. 

Delegat: Filip Storm 

2018/181 255 1 

Beslutsdatum 2018-02-16. Uppsägning av nyttjanderättsavtal, Tingsryd 

Camping och Stugby, gällande markområde på fastigheten Tingsryd 

3:13. 

Delegat: Filip Storm 

2018/184 255 1 

Beslutsdatum 2018-02-19. Uppsägning av nyttjanderättsavtal, mellan 

Tingsryds kommun och Jan Popovski avseende ett markområde på 

fastigheten Mårslycke 1:29. 

Delegat: Filip Storm 

2018/185 255 1 

Beslutsdatum 2018-02-19. Uppsägning av nyttjanderättsavtal, mellan 

Tingsryds kommun och Tingsryds Folkparksförening avseende ett 

markområde på fastigheten Mårslycke 1:65. 

Delegat: Filip Storm 

2018/26 002 3 

Beslutsdatum 2018-02-05. Anmälan av delegeringsbeslut, leasing ALD 

Automotive AB: Ford Transit 310 L2, offertnr 737266. 

Delegat: Daniel Gustafsson 

2018/26 002 4 

Beslutsdatum 2018-02-16. Anmälan av delegeringsbeslut, 

överprövningsärende, svar till förvaltningsrätten Mål nr 546-18. 

Delegat: Daniel Gustafsson 

2018/213 299 1 

Beslutsdatum 2018-02-13. Fastighetsdeklaration, Fastighetstaxering 

2018 avseende Mårsslätt 1:2. 

Delegat: Filip Storm 

2018/214 255 1 

Beslutsdatum 2018-02-20. Uppsägning av nyttjanderättsavtal mellan 

Tingsryds kommun och Hönshyltefjordens FVOF avseende ett 

markområde på fastigheten Ryd 1:89. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/215 255 1 

Beslutsdatum 2018-02-20. Uppsägning av nyttjanderättsavtal mellan 

Tingsryds kommun och Tingsryds Pastorat avseende ett markområde på 

fastigheten Tingsryd 13:1. 

Delegat: Filip Storm 

2018/216 255 1 

Beslutsdatum 2018-02-20. Uppsägning av nyttjanderättsavtal, Tingsryd 

Camping och stugby, gällande markområde på fastigheten Tingsryd 

3:13. 

Delegat: Filip Storm 

2018/222 260 1 

Mark- och exploateringsingenjörens yttrande, avseende fastigheten Ryd 

1:89, gällande ansökan om bygglov för uppställning av container, Ryd 

11:1. 

Delegat: Filip Storm 

2018/122 340 2 

VA-chefens yttrande Till Miljö- och Byggnadsförvaltningen angående 

Bergvärme på Fastigheten Hensmåla 1:31. 

Delegat: Carina Axelsson 

2018/229 511 1 

0763 2018:02, beslutsdatum 2018-02-07. Tingsryds kommuns tillfälliga 

lokala trafikföreskrifter om förbud mot fordonstrafik på Ängsvägen i 

Urshult p.g.a. övergrävning VA 2018-02-08. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/229 511 2 

0763 2018:03. Tingsryds kommuns tillfälliga lokala trafikföreskrifter om 

förbud mot fordonstrafik på Ängsvägen i Urshult p.g.a. övergrävning VA 

2018-02-09. 

Delegat: Per lngströmer 

2018/73 510 5 

Parkeringstillstånd. Giltighetstid 2018-03-03-2023-03-02. Serienummer 

0763-15428-42M-F. 

Delegat: Anette Gunnarsson 

2018/105 269 2 

Delegationsbeslut 2018-02-28. Upplåtelse av allmän mark gällande 

matvagn på Tingsryds busstation, Tingsryd 29:2, 2018-03-01-2018-03-

31. 

Delegat: Filip Storm 
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2018/335 269 1 

Beslutsdatum 2018-02-28Upplåtelse av allmän mark, politisk aktivitet 

på torget i Ryd, och Tingsryds centrum lördagarna 24/3, 28/4, 26/5, 2/6, 

9/6, 16/6, 23/6 och 30/6 kl. 08:00-17:00. Sökande Tingsryds moderata 

partiförening. 

Delegat: Filip Storm 

2018/274 269 1 

Beslutsdatum 2018-02-28. Upplåtelse av allmän mark, uppställning av 

mobilt poliskontor på torget i Ryd torsdagar kl. 09:30-11:30 från och 

med 1 mars till och med 2 augusti 2018. 

Delegat: Filip Storm 

2018/147 002 4 

Anmälan av delegeringsbeslut, underskrift tillfälligt avtal, Grävtjänster, 

Elleholms Maskin AB. 

Delegat: Jonas Weidenmark 

2018/314 971 1 

Beslutsdatum 2018-02-13. Hyresavtal lokal, 41301501-01 med Tingsryds 

kommun som hyresgäst avseende Lindvägen 1, 360 24 Linneryd. 

Linneryd 5:54. Avtalstid 2018-01-01-2020-12-31. 

Delegat: Laila Jeppsson 

2018/318 973 1 

Beslutsdatum 2018-02-23. Avtal gällande förläggning av ledning inom 

vägområde Tingsryd väg 17581. I8-nr 323523785. Medgivande och avtal 

att anlägga och bibehålla elektrisk ledning i enskild väg Ulfsryd Tingsryd 

Nygatan 20 A. 

Delegat: Ingemar Nilsson 

2018/319 973 1 

Beslutsdatum 2018-02-23. Avtal gällande förläggning av ledning inom 

vägområde Tingsryd väg mot Björkebacken I8-nr 4500160851. 

Medgivande och avtal att anlägga och bibehålla elektrisk ledning i 

enskild väg. 

Delegat: Ingemar Nilsson 
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Arbetslöshetsstatistik AF 

16-64 år Arbetslösa % 
feb-18 

Riket 3,9 
Kronoberg 3,8 
Tingsryd 4,4 

18-24 år 
Arbetslösa % 
feb-18 

Riket 4, 1 
Kronoberg 5 
Tingsryd 5,9 

Antal personer berörda av varsel om uppsägning 

feb-18 

Kronobergs Län 

Kalmar Län 

Blekinge Län 

Skåne Län 

25 
16 

0 

385 

feb-17 
4,1 
3,9 
4,5 

feb-17 
4,6 
5,7 
6,9 

feb-17 

20 
25 
63 

321 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
feb-18 feb-17 feb-18 feb-17 

3,5 3,7 7,4 7,8 
4,6 4,7 8,4 8,6 
3,5 4, 1 7,9 8,6 

Aktivitetsstöd % Total arbetslöshet 
feb-18 feb-18 feb-18 feb-17 

5,4 6,5 9,5 11, 1 
6,2 7 11,2 12,7 
7,1 7,8 13 14,7 
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Lägenhetsstatistik Tingsrydsbostäder 2018-03-13 

Område 
Tingsryd 
Ryd 
Urshult 
Linneryd 
Väckelsång 
Rävemåla 
Älmeboda 
Konga 
Bostadskö 
övrig kö 
Total bostadskö 

Lediga Bostadskö Totalt antal lägenheter 

0 364 511 
2 50 188 
0 25 128 
0 26 69 
1 55 88 
1 1 62 
0 0 8 
0 0 57 

4 521 1111 
108 
629 
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LÄGENHETSSTATISTIK 

Område Totalt antal Villa 4 rok 3 rok 2 rok 1 rok Totalt lediga Uppsagda lägenheter Kommentar 

lägenheter 2018-03-13 i% 2018-02-07 2018-03-31 2018-04-30 2018-05-31 

TINGSRYD 100 511 4 11 121 277 98 11st Vipan, 12 st Odeng 3 st Sandg 

lediga 0 0 0 0 0 0 0% 1 0 5 6 36 st Dacke/Hall/Storg, 302 st övrigt 

bostadskö 2 28 96 127 111 364 319 125 st byte 

RYD 200 188 0 6 57 104 21 2st kv.Troja, 5st centrum bv, 

lediga 0 1 1 0 2 1% 4 0 3 0 3 st Skogsgatan, 39 st övrigt 

bostadskö 1 11 24 14 50 48 Sandgatan 1 st 4st byte 

URSHULT 300 128 0 4 40 58 26 25 st övrigt 

lediga 0 0 0 0 0 0% 1 1 0 3 

bostadskö 1 3 14 7 25 25 2 st byte 

LINNERYD 400 69 0 1 12 36 20 22st övrigt 3st Klockvägen 10 

lediga 0 0 0 0 0 0% 0 1 0 0 1 st Väktarevägen 

bostadskö 1 4 16 5 26 22 5st byte 

VÄCKELSÅNG 500 88 1 2 31 39 15 55 st övrigt 

lediga 0 1 0 0 1 1% 2 1 0 1 

bostadskö 0 5 15 27 8 55 56 15 st byte 

RÄVEMALA, 600 62 22 30 10 1 st övrig 

lediga R 0 0 1 1 2% 1 0 0 1 

bostadskö R 0 1 0 1 2 

ÄLMEBODA 675 8 3 2 3 

ledigaÄ 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 

bostadskö Ä 0 0 0 0 0 

KONGA 700 57 0 1 13 25 18 

lediga 0 0 0 0 0 0% 1 0 0 1 

bostadskö 0 0 0 0 0 

TOTALT 1111 5 25 299 571 211 4 0,4% 10 3 8 12 

Bostadskö 521 472 
Ovrig bostadskö 1 8 34 36 29 108 108 Söker till hela kommunen 

Total bostadskö 629 580 
Antal lgh. i % 100% 0% 2% 27% 51% 19% 
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r.lTingsryds 
'(!!;,/kommun 

Kommunlednings• 
förvaltningen 

Jörgen Wijk 
0477 441-14 

jorgen.wijk@tingsryd.se 

RAPPORTERING 

2018-03-14 

Kommunstyrelsen 

Protokoll som anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten 

Nedanstående protokoll anmäls till kommunstyrelsen utifrån uppsiktsplikten. Gäller 
perioden sedan det föregående sammanträdet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2018-02-26 §§ 74-88 samt 2018-03-12 §§ 89-110 

Kultur- och fritidsutskottet 2018-02-13 §§ 1-11 

Personalutskottet 2018-02-12 §§ 1-16 

Arbete- och lärandeutskottet 2018-02-12 §§ 20-51 samt 2018-03-06 §§ 52-72 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 §§ 

Bildningsnämnden 2018-02-06 §§ 1-11 

Vård- och omsorgsnämnden 2018-02-27 §§ 29-41 

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-02-05 §§ 5-19 

Överförmyndarnämnden 2018-01-30 §§ 1-13 

Valnämnden 2018-02-26 §§ 1-5 

Tingsryds Kommunföretag AB 2018-02-26 §§ 8-10 samt 2018-03-06 §§ 11-20 

Tingsryds Energi AB 2018-03-02 §§ 2-13 

Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2018-02-26 §§ 11-17 

Industristiftelsen 2018-02-26 §§ 8-13 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2018-03-07 §§ 9-15 

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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