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2018-05-29 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

Justerare 

§ 22 
§ 23 

§ 24 

§ 25 
§ 26 
§ 27 
§ 28 
§ 29 
§ 30 
§ 31 

§ 32 
§ 33 

§ 34 
§ 35 

Fastställande av dagordning 
Infmmation från miljö- och byggnadsförvaltningen och 
utvecklingsavdelningen 
Besök Länsstyrelsen, bidrag för sanering inför 
bostads byggande 
Besök konstnärs-community från Järna 
Pågående planer 
Planuppdrag för Väckelsång 9:81 
Detaljplan för Najaden 11 
Näckrosen 1 
Östrabo 5 och 11 
Riktlinjer för prioritering av kommunens arbete med 
detaljplaner 
Information om Näringslivsrankingen 
Ansökan om ekonomiskt bidrag till ASF i Kronoberg 
ekonomisk förening 
Småland Business Region 
Beslut om samt återrapportering från kurser, konferenser 
och politikerbesök 

I Utdrngsbesty,kandc 
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Justern,~~ 

§ 22 

Fastställande av dagordning 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet fastställer dagordningen enligt utsänd 
föredragningslista. 

Beskrivning av ärendet 

Före ligger förslag till dagordning enligt utsänd föredragnings lista. 

I Utdragsbesty,-kande 
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Justerare 

§ 23 

Information från miljö- och byggnadsförvaltningen och 
u tvecklingsavdelningen 
Dnr 2018/42 980, Dnr 2018-0055-210 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet tar emot informationen från miljö- och 
byggnadsförvaltningen och utvecklingsavdelningen. 

2. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att ledamöter som önskar delta på 
tjänstebesök med tjänstemännen är välkomna. 

3. Plan- och näringslivsutskottet önskar få info1mation om eventuell budget 
för Tings1yds ambassadörer. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och planavdelningen: 
Bemanning: planarkitekt går på föräldraledighet, vikarie tillsätts. 

Många uppdrag gällande olika former av hallar för idrottsutövande. 
Ett uppdrag ska vara klart i veckan. 

Bygglov från JGA i Linne1yd, planändring krävs annars kan inte bygglov 
ges. Flera utredningar måste göras. 

Studiebesök önskas från ledamöterna när tjänstemännen är ute för att 
informera, undersöka och utreda ärenden. 

Utvecklingsavdelningen: 
Bemanning: hård belastning på grund av bland annat sjukskrivning. 
V aktmästarna som utför olika uppdrag till exempel inspektion av 
Sydostleden, har sagts upp. 
Många uppdrag. 

Turistbyrån- upphandling har inte gjorts. Rekiytering måste ske. 

Fråga på mötet: Finns det en budget för ambassadörerna? Om det finns bör 
den ligga under utvecklingschefen. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggchef 
Ekonomichef 

I Utdrngsbestyckando 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(21) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

Justerare 

f1N 

§ 24 

Besök från Länsstyrelsen - gällande bidrag för sanering 
inför bostadsbyggande. 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet tar emot infmmationen. 
2. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att till nästa sammanträde 14 
augusti ta upp ärendet gällande bidrag för sanering. 

Beskrivning av ärendet 

Madeleine Ullerhed, Miljöskyddshandläggare, Länsstyrelsen, info1merar om 
bidrag för sanering inför bostadsbyggande. Naturvårdsverket är beslutande 
om bidraget. 

Alla kommuner som har behov av bostäder och har förorenat 
område/områden kan söka bidraget. 
Det finns 200 miljoner kronor för år 2018 och varje år framöver. Syftet är att 
få flera sanerade områden på vilka bostäder ska byggas. 

Det finns fyra riskklasser och förorenaren betalar. Bidrag kan fås för hela 
saneringen. Marken kan ägas av privat ägare och av kommunen, men 
kommunen ska vara huvudman. 

Förutsättningar för bidraget är bland annat: 

Bostäder ska byggas på platsen, det gäller alla typer av bostäder 
Provtagningar utförda - riskklass 1-3 
Detaljplanerat för bostäder 
Ansvarsutredning framtagen av huvudmannen (kommunen) 
Medel krävs för att projektet ska bli ekonomiskt bärkraftigt 

I Tingsryds kommun finns det 55 områden inom riskklass 1-3 varav fyra 
områden som kan vara aktuella: 

Kun-ebo visningsträdgård 
Väckelsångs sågverk 
Före detta Tingsryds sågverk 
Kvarteret Örnen 

I Utdrngsbestyckande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(21) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

Justerare 

§ 24 fo1isättning 

Viktigt att tänka på när ett område som ska saneras är: 

Dialog mellan relevanta aktörer, plan, miljö etcetera 
Avsätta tid och pengar, vara ute i god tid 
Lyfta bidragsmöjligheten tidigt i arbetet med till exempel detaljplanering 
Fundera kring områdena 
Fundera på andra områden 
Samråda med Länsstyrelsen 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggchef 

I Utdmgsbosty,kand, 
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Justerarett) 

qtU 

§ 25 

Besök från Radicle Collective 
Dnr 20i8/733 210 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet tar emot informationen. 
2. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att föreslå för kommunstyrelsen att 
ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för 
lämpliga områden som Radicle Collective kan bilda Imaginarium på samt 
alternativa platser, marken ska vara 20 hektar. 

Beskrivning av ärendet 

Agust Helgason, presenterar Radicle Collective, en icke vinstdrivande ideell 
förening, skapar platser för konstverk. Konstverk har byggts i Danmark, 
Sydafrika och Island. Konstverken som byggts har ingått i en kedja av 
process, konstverk och slutligen interaktion som inneburit att konstverket 
har bränts upp. 

Konceptet har utvecklats till att konstverket ska finnas kvar en längre tid, 
100 år eller längre och tankarna har väckts till att skapa ett imaginarium. I 
ett imaginarium skapas utrymme för fantasi, kreativitet och levande 
drömmar. 

Radicle Collective önskar köpa en bit mark i Tingsryds kommun, alternativt 
anendera, och bygga ett konstverk i mitten och ett litet samhälle runt om. 
Konstverket har ett tydligt syfte och runt detta ska det byggas bostäder, det 
ska finnas affärer, odlingar och en mängd olika aktiviteter kommer att finnas 
i området. 

Verksamhetsplan och finansiering presenteras. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

I Utdrngsbestyckand, 
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Justerare 

cjtl 

§ 26 

Pågående planer 
Dnr 2018/24 212, Dnr 2018-0026-210/3 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att anta prioriteringslistan, 
bilaga 1. 

2. Viktigt att tidsplanen för Översiktsplanen hålls. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har i samråd med planstrategiska rådet 
tagit fram en planlista där beslutade planuppdrag, planernas status och dess 
prioritering lyfts fram. 

Beredning 

Ärendet har beretts av Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag på prioriteringslista planer 201804. 

Beslutet skickas till 
Planarkitekt 
Administratör, Miljö och byggavdelningen 

I Utdrngsbesty,-kando 
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Justerare 

§ 27 

Ansökan om planändring för Väckelsång 9:81 
Dnr 2018/656 214, Dnr 2018-0308-211/1 

Beslut 

Plan- och näringslivsutskottet beslutar att ge miljö- och byggnadsförvaltning 
i uppdrag 

1. att ge miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan 
för Väckelsång 9:81. 
2. att ge planen prioritet 1 i prioriteringslistan för planer. 
3. att planavtal ska tecknas med Kåranäs Gård AB. 

Beskrivning av ärendet 

Kåranäs Gård AB har 2018-04-06 inkommit med ansökan om planändring. 
Syftet är att möjliggöra byggnation av hyresfastighet med bostäder. 

Ansökan avser planändring för Väckelsång 9:81 i Väckelsång samhälle. 
Sökanden avser att bygga en hyresfastighet med bostäder. I den gällande 
detaljplanen är fastigheten utpekad för småindustri, hantverk och handel, 
dock ej livsmedelsförsäljning. De ytor som inte är bebyggda är försedda med 
prickrnark och får ej bebyggas. För att möjliggöra bostäder krävs därför en 
detaljplaneändring. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av Miljö- och byggnadsförvaltningen, Plan och MBK. 

Beslutsunderlag 

Ansökan om planändring 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnads chef 
Planarkitekt 
Administratör, Miljö och byggavdelningen 
Administratör, Kansliavdelningen 

I Utdrngsbestyckande 
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Justerare 

§ 28 

Detaljplan för Najaden 11 
Dm 2018/255 214, Dm 2018-0057-211/20 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att godkänna upprättat förslag till 
detaljplan och överlämna det till Kommunstyrelsen för antagande. 

Beskrivning av ärendet 

Korpalycke Fastighets AB har 2018-01-30 inkommit med ansökan om 
planändring. 
Syftet är att möjliggöra ombyggnad av delar av befintliga kontorslokaler till 
bostadslägenheter och uppföra fristående komplementbyggnad. 

Ansökan avser fastigheten Najaden 11 i Tingsryds tätort. Sökanden avser att 
bygga om delar av befintliga kontorslokaler till bostadslägenheter. Den 
gällande detaljplanen har planbestämmelsen C - centrumverksarnhet vilket 
inte innefattar bostäder. Sökanden önskar ett tillägg med B - bostäder. I den 
gällande detaljplanen är alla ytor som inte är bebyggda försedda med 
prickrnark och får ej bebyggas. Därför krävs en planändring där prickrnarken 
minskas, för att möjliggöra byggnation av exempelvis fristående soprum. 

Plan- och näringslivsutskottet ordförande beslöt 2018-01-31, om att ge 
miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för 
Najaden 11. 

Plan- och näringslivsutskottet beslöt 2018-03-13 att ställa ut detaljplanen på 
samråd för att få in synpunkter från allmänheten. Detaljplanen var ute på 
samråd under 2018-04-09 till 2018-04-30. 

Gällande bestämmelser 

För fastigheten gäller detaljplan som vunnit laga kraft 1988-03-24. 
Översiktsplan för Tings1yds Kommun antagen 2007-02-08 gäller. 

Ärendets beredning 

Ärendet har handlagts av Miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Yttrande 

Inga synpunkter som medfö1i väsentliga ändringar har inkommit. 

I Utdrng,bestyckande 
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Justerare 

~~ 

§ 28 fortsättning 

Beslutsunderlag 
Plankaiia, 2018-05-16 
Plan- och genomförandebesluivning, 2018-05-16 
Samrådsredogörelse, 2018-05-16 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Planarkitekt 
Administratör, Miljö och byggavdelningen 

11(21) 
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Justerare 

~N 

§ 29 

Näckrosen 1, Tingsryds tätort 
Dnr 2018/657 214, Dnr 2010-2027-211/3 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att ge miljö- och 
byggnadsförvaltningen i uppdrag att aktualisera ändring av detaljplan för 
Näckrosen 1 i Tingsryds tätort. 

Beskrivning av ärendet 

Stiftelsen Kommunhus (numera Tingsrydsbostäder AB) ansökte 2010-12-20 
hos plan- och miljökontoret om planändring för fastigheten. Uppdraget har 
sedan varit vilande. 

Planavtal ska upprättas. 

Tings1ydsbostäder AB (tidigare Stiftelsen Kommunhus) har för avsikt att 
uppföra flerbostadshus inom fastigheten Näckrosen 1. Gällande detaljplan 
medger fristående bostäder i två plan, en huvudbyggnad och ett 
uthus/gårdsbyggnad om sammanlagt max 200 m2. Ny detaljplan ges en mer 
flexibel utformning för att utöka möjligheterna för olika användning. 

Beredning 

Ärendet har beretts av miljö- och byggnadsförvaltningen. 

Besluts underlag 

Gällande detaljplanskarta bifogas. 

Beslut skickas till 
Miljö- och byggnadschef 
Planarkitekt 
Administratör, Miljö och byggavdelningen 
Administratör, Kansliavdelningen 

I Utdrngsbosty,kande 
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Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

Justerare 

§ 30 

Östrabo 5 och 11 
Dnr 2018/30 214, Dnr 2017-1434-211/4 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att samråda med berörda enligt 5 
kap 11-1 7 § § plan- och bygglagen 

2. Plan- och näringslivsutskottet beslutar att planförslaget inte bedöms 
innebära en sådan betydande miljöpåverkan som enligt 6 kap 
miljöbalken kräver en särskild miljöbedömning 

Beskrivning av ärendet 

Tingsryds bostäder AB har 2017-11-27 inkommit med ansökan om ändring 
av detaljplan för fastigheterna Östrabo 5 och 11 i Tingsryds tätort. Syftet 
med planen är att möjliggöra en fastighetsreglering där de båda fastigheterna 
slås samman. Denna åtgärd ryms inte inom gällande detaljplaner. 

Gällande bestämmelser 

För Östrabo 5 finns ändring av detaljplan, 0763-Pl0/3 antagen 2010-06-15, 
vilken anger bostadsändamål, mindre flerbostadsbostadshus. För Östrabo 11 
finns detaljplan, 07-TIK-127 antagen 1956-09-24, vilken anger 
bostadsändamål, fristående enbostadshus i två plan. 

Gällande översiktsplan antagen 2006-06-29 redovisar inte området till något 
speciellt ändamål. 

Bedömning 

Sökanden har inkommit med ansökan om ändring av detaljplan för att 
möjliggöra en fastighetsreglering där de båda fastigheterna slås samman. 
Planerna omfattar idag B - bostadsändamål. För att planen ska bli så flexibel 
som möjligt kompletteras användningen med C - centrumverksamhet. 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadschef 
Planarkitekt 

I Utdrngsbesty,kande 
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Justerare 
~ 

p!0 

§ 31 

Riktlinjer för prioritering av kommunens arbete med detaljplaner 
Dm 2018/658 210 

Beslut 

1. Plan och näringslivsutskottet beslutar att antaga riktlinjer för prioritering 
av Tings1yds kommuns arbete med detaljplaner med förändringen att ta bort 
antal arbetstillfällen på prio 1 och prio 2. 

Reservation 

Tomas Blomster (S) reserverar sig mot beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Planverksamheten arbetar med uppdrag av varierande skala och 

omfattning. I huvuduppdraget ingår att ta fram detaljplaner utifrån 

uppdrag av plan- och näringslivsutskottet samt översiktliga planer utifrån 

uppdrag av kommunstyrelsen. Planverksamheten tar även fram andra 

typer av planeringsunderlag, deltar i förvaltningsöverskridande arbete, 

erbjuder infmmation och service till medborgarna och företagare samt 

utför en rad andra uppdrag. Denna prioritering berör endast 

detaljplanearbetet. 

Tings1yds kommun har en antagen vision. "Vision 2030: Tingsryds 

kommun är en levande, attraktiv och modern 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. Kommunfullmäktiga har vidare beslutat om 

3 övergripande områden: bostäder, skolresultat och fiberutbyggnad. 

Riktlinjer är en följd av ett fattat beslut i kommunfullmäktige och anger 

hur verksamheten ska agera för att nå kommunfullmäktiges mål. 

Riktlinjer är en följd av ett fattat beslut i kommunfullmäktige och anger 

hur verksamheten ska agera för att nå kommunfullmäktiges mål 

Syftet är att öka tydligheten och transparensen hur detaljplanerna 

prioriteras, såväl internt som externt. Prioriteringen ska fungera som 

ett stöd när planverksamheten måste fördela resurser mellan de 

pågående uppdragen. 

I if I 

I Utdragsbostyckande 
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Justerare 

~µ 

§ 31 fortsättning 

Riktlinjer för prioritering av Tingsryds kommuns arbete med 
detaljplaner 

Ett villkor för planläggning är att planens inriktning och syfte stödjer 

en långsiktigt hållbar utveckling. 

Första steget innebär att en tjänsteskrivelse om planuppdrag skrivs 

till plan- och näringslivsutskottet, i tjänsteskrivelsen ska 

planverksamhetens förslag till prioritering (prio 1, 2 eller 3) anges. 

Efter beslut om planuppdrag läggs planen på en väntelista som är 

smierad på prioritet och inkommande/beslutsdatum. Från väntelistan 

plockas sedan detaljplaner efterhand som ledig kapacitet uppstår. 

Under planprocessen kan det dyka upp frågor som innebär att 

detaljplanen behöver omprioriteras. Det kan då innebära att 

andra detaljplaner måste nedprioriteras. Miljö- och 

byggnadschefkan tillsammans med plan- och 

näringslivsutskottets ordförande göra omprioriteringar om det är 

brådskande. 

Prioriteringslistan redovisas vid varje plan- och näringslivsutskott. 

Prio 1 

De planer som ska prioriteras främst är strategiskt viktiga planer, d.v.s. 

planer som bidrar till Tingsryds utveckling, tillväxt och har ett stort 

intresse för allmänheten, samt planer som bidrar till en levande 

landsbygd. Helst ska dessa planer stämma överens med aktuell 

översiktsplan. Prio 1 är den högsta prioriteringen och innebär att 

planverksamheten avser att påbörja arbetet senast 1-3 månader efter att 

uppdraget från utskottet mottagits. 

• Planer som möjliggör infrastruktur som är av regional 
och/eller nationell betydelse. 

• Planer som möjliggör attraktivt boende, permanentboende 

• Planer som möjliggör verksamheter (1000 m2 tillkommen 
bruttoarea). 

• Planer som möjliggör tillhandahållande av offentlig service 
(skola, vård, omsorgmm). 

• Planer som möjliggör boende eller verksamhet på orter 
utanför Tingsryds tätort. 

I Utdmgsbosty,ckande 



~Tingsryds 
~kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(21) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

§ 31 fortsättning 

Prio 2 

Prio 2-planer är den näst högsta prioriteringen. Till denna kategori hör till 

exempel detaljplaner med fritidshusområden och planer som behövs för att 

skapa beredskap för industri och handel. Prio 2 innebär att 

planverksarnheten avser påbö1j a arbetet senast 6 månader efter att 

uppdraget från utskottet mottagits. 

• Planer som möjliggör mindre infrastrukturprojekt. 

• Planer som möjliggör attraktivt fritidsboende 

• Planer som möjliggör verksamheter (mindre än 1000 m2 
tillkommen bruttoarea). 

Prio 3 

Prio 3-planer är mindre ändringar, anpassningar till rådande förhållanden, 

så som ändring av detaljplan i f01m av ett tillägg. Prio 3 innebär att 

plan verksamheten avser påbötj a arbetet senast 1 år efter att uppdraget 

från utskottet mottagits . 

• Anpassning till rådande förhållanden, bygglov beslutat i 
avvaktan på detaljplan (mindre ändringar). 

• Övriga planer. 

Vilande 
Vissa uppdrag inväntar beslut eller utredningar som inte planverksarnheten 
råder över, dessa uppdrag placeras då i en vilandekategori. När beslut har 
fattats eller utredning inkommit återupptas planarbetet beroende på 
uppdragets prioritet alternativt avslutas planen 

Beslutsunderlag 
Skrivelse Miljö- och byggnadschef, 2018-05-16 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Anna Johansson (C) yrkar på att ta bort texten "antal arbetstillfällen" i 
förslaget som finns under prio 1 och prio 2. 

Tomas Blomster (S) yrkar på att anta förslaget utan förändringar. 

I vV I 

I Utdrags bos tyckande 
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Plan- och näringslivsutskottet 2018-05-29 

§ 31 fotisättning 

Besluts gång 

Ordförande finner att det finns två förslag på riktlinjer för prioritering av 
kommunens arbete med detaljplaner. 

Anna Johanssons (C) förslag om att ta b01i texten "antal arbetstillfällen" 
samt Tomas Blomsters (S) förslag om att anta förslaget utan förändringar. 

Ordförande ställer frågan om bifall till Anna Johanssons (C) förslag. 
Ordförande ställer frågan om bifall till Tomas Blomsters (S) förslag. 

Ordförande finner att plan- och näringslivsutskottet ger bifall till Anna 
Johanssons (C) förslag. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Miljö- och byggnadschef 

I # I 
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Justerare 

I 

§ 32 

Information om Näringslivsrankingen 
Dnr 2018/647 140 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet tar emot infmmationen. 
2. Nästkommande näringslivsranking presenteras på sammanträdet i 
november. 

Beskrivning av ärendet 

Vatje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i 
Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att statia 
och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika 
tungt. 

Enkätundersökningen som presenterades på dagens sammanträde 
genomfördes under perioden j anuai·i - april 2018 och är en del av en stor 
näringslivsranking som kommer under hösten. Målgruppen i Tingsryds 
kommun är företag med minst en anställd, det finns 374 företag. Av dessa 
svarade 116 företag på enkätfrågorna. 

I Utdragsbesty,kande 
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Justerare 

~\~ 

§ 33 

Ansökan om ekonomiskt bidrag till ASF i Kronoberg ekonomisk 
förening 
Dm 2018/635 805 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet beslutar föreslå för kommunstyrelsen att 
avslå ASFs ansökan om bidrag. I enlighet med Tings1yds kommuns 
föreningsstödsystem 2018 ges normalt sett inte ekonomiskt stöd till 
ekonomiska föreningar. 

Beskrivning av ärendet 

ASF i Kronoberg Ekonomisk Förening ansöker om ett ekonomiskt tillskott 
på 25 000 SEK från Tingsryds kommun för att kunna starta sin verksamhet 
som paraplyförening för Kronobergs läns arbetsintegrerande sociala företag. 
Tillsammans med ansökningar riktade till övriga kommuner i länet avser 
den totala ansökan 400 000 kr, som skall utgöra grundplåten för att komma 
igång med verksamheten. 

Tings1yds kommun har ett Föreningsstödsystem 2018 för alla verksamma 
föreningar i kommunen. Även om paraplyorganisationens övergripande 
syften för verksamheten är vällovliga utifrån behoven att inkludera fler i 
arbete och motarbeta utanförskap ser varken Utvecklingsavdelningen eller 
avdelningen för arbete- och lärande att förutsättningarna för den ekonomiska 
föreningen i övrigt gör så att regeln i gällande föreningsstödsystem bör 
frångås. 

Ärendets beredning 

Ärendet har beretts av Utvecklingsavdelningen i dialog med avdelningen för 
arbete- och lärande. 

Beslutet skickas till 
ASF i Kronoberg Ekonomisk Förening. 
Till förordnad kommunchef 
Kommunstyrelsen 

I Utdmgsbesty,kandc 
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§ 34 

Information om Småland Business Region 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Nätverket för näringslivsansvariga har sett behovet av att skapa en business 
region i Kronoberg, kallat Småland Business Region. 

Arbetet är påböijat enligt en verksamhets-/handlingsplan som gemensamt 
tagits fram i nätverket. 

Syftet med Småland Business Region är att: 

• Samla och kommunicera det regionala näringslivsarbetet och därmed 
förenkla för målgruppen att hitta Kronoberg och navigera rätt. 

• Viktigt att värna om och upprätthålla det mycket goda 
samarbetsklimatet i nätverket för näringslivsansvariga, det utgör en 
plattform för samarbeten. 

• Regional samverkan behövs i ett litet län med många små kommuner 
för att kunna mobilisera genomförandekapacitet. Med en gemensam 
plattform växlar vi upp oss i konkurrensen med andra. 

• Mindre kommuner kan behöva stöd, större kommuner kan hjälpa till 
att "dra" men är också beroende av att det går bra för 
grannkommunerna för att själva kunna expandera. 

• Beredskap genom gemensamma modeller och verktyg är under 
uppbyggnad, gäller till exempel större etableringar och varsel. 

SBR drivs att nätverket av näringslivsansvariga och samordnas av Region 
Kronoberg. Handlingsplanen för SBR upprättas utifrån identifierade 
utmaningar och med återkommande uppföljning och den ligger direkt under 
Gröna Kronoberg. 

Formen för samarbetet är partnerskap via överenskommelse mellan 
kommunerna och Region Kronoberg. 

I Utdrngsbesty,kandc 
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Justerare 

§ 35 

Beslut om samt återrapportering från kurser, 
konferenser och politikerbesök 
Dnr 2018/98 149, Dnr 2018-0056-210 

Beslut 

Plan- och näringslivsutskottet tar emot informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Inga rapp01ier från kurser, konferenser och politikerbesök. 

Beslutet skickas till 
Utvecklingschef 
Miljö- och byggnadschef 

I Jf I 

I Utdmgsbestyckand, 
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