
VÄLKOMNA! 



Översiktsplan 

Vad? 

Varför? 

Hur? 
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Varför en översiktsplan 

• Långsiktigt strategiskt dokument 

• Lagstadgad 

• En ram för prövning och planering av kommunens 

verksamhet 

• Politiska ambitioner och visioner blir starka med en ÖP 
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Hur gör vi vår översiktsplan 

• Fokusgrupper 

• 3D möten 

• Skriva planen 

• Politiskt behandling 

• Beslut 
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Tingsryds Kommun 

Då – Nu – Framtid 

• Medborgarperspektivet 

• Landsbygd 

• Näringsliv 



Tingsryds kommuns befolkning 

1973                            14 804 

1990                            14 403 

2000                            13 371 

2010                            12 231 

 

 

2030           10 800                   13 500 

2050             9 000                   15 000 



Axplock gällande vad som är 

på gång i kommunen idag 

Integration 

Sydostleden Nationalparken 

Attraktivitets- 

plan 
Region- 

bildningen 
Medborgar

kontor 

AMB / 

Konsertlokal 

Destination 

Åsnen Örnen 



Bo. Att ta sig bort och hem igen 

• Avvägningar, sammanvägningar av allmänna 

intressen 

• Lämpliga områden för boende. 

• Översvämningsrisker 

• Bevarandeönskemål 
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Landsbygd, boende & 

infrastruktur 



Landsbygd 

2014-05-21 







”Att kunna erbjuda en god bebyggd miljö, 

möjligheten att bo och leva på landsbygden 

liksom i tätorten samt möjligheten till strandnära 

boende.” 

 

 
 



 

Hur tar vi tillvara landsbygden som den resurs den är? 

Hur ser vi till att vår landsbygd är levande i framtiden? 

 
 



Boende 

• Erbjuda en god bebyggd miljö 

• Möjligheten att bo och leva på landsbygden 

liksom i tätorten 

• Möjlighet till strandnära boende 
 



Boende 

• Planberedskap 

• Attraktiva tomter 

• Hur definierar vi attraktivitet? 

• Var ska vi planera och för vem? 

• Vilka områden kan vi peka ut som attraktiva? 
 





Hur och var behöver vi utveckla vår infrastruktur för 

att möta framtidens utmaningar? 



PAUS 



Näringsliv 



Näringslivets 

struktur 





Vad tycker företagen? 



Var ska nya företag etableras? 

Hur skapar vi förutsättningar för framtidens 

företagande? 



Utbildning för vem? 



Utbildning 
 

Utbildning uppfattas som en av de viktigaste 

hörnstenarna för ett framgångsrikt Sverige 

- Förskola 

- Grundskola 1-9 

- Gymnasieskola 

- Vuxenutbildning 

- Högskola / Universitet 

- Friskola 

- Studieförbund 
 



Utbildning 

Antalet barn 

200            100/år 
 

0-4 år  530 

5-14 år  1185 

15-24 år  1402 

25-34 år  1063 

35-44 år  1283 

45-54 år  1599 

55-64 år  1767 

65-74 år  1618 

75-84 år  1117 

85-     592 

 



Utbildning 

• Samhälle och arbetsmarknad ställer allt högre 

krav på utbildning i takt med att andelen 

kunskapsintensiva jobb ökar.  

 

• Utbildningsväsendet − framförallt skolan − är 

idag inte längre ensam om att sprida kunskap.  
 



Utbildning 

• Ny teknik och ett specialiserat arbetsliv kräver 

”rätt” utbildning med hög kvalitet som görs 

tillgänglig för stor andel av befolkningen.  

  

• Tekniken möjliggör att inhämtandet av kunskap 

kan göras av den enskilda individen på ett enkelt 

sätt.  



Hur vill vi att utbildningen i Tingsryd ska vara 

och se ut i framtiden? 
 



Turism/Besöksnäring 



Internationellt & nationellt 

* Turismen är världens största och snabbast 

växande näring med en tillväxt på 4-8 % per år. 

* Sverige har tagit marknadsandelar och har större 

tillväxt än våra konkurrenter 

* Sveriges besöksnäring ska fördubblas inom fem 

år 
 









Trender 

• Autentiska upplevelser 

• Naturupplevelser 

• Soft Adventure  

• Idrottsturism 

• Kultur & Historia  

• Utveckling/utbildning  

• Wellness 
 



Viktiga grupper 

• Miljövänliga 

• Ensamresenärer  

• Whops  

• Aktiva familjer  
 



Besöksnäring i  Tingsryd 

Hur vill vi att besöksnäringen ska vara i Tingsryd i 

framtiden? 

Hur tar vi tillvara på de fördelar vi har? 

Hur anpassar vi oss till omvärldens trender? 
 



Föreningsliv - kultur 



Om vi tänker oss in i 2030 och 

2050… hur ser föreningslivet ut 

då?  

Styrkor Svagheter 

- hög kompetens i ledarstab + styrelse 

- publiken + bra program 

- engagera folk utanför styrelsen 

- bra sociala aktiviteter/gemenskap 

- många medlemmar utanför kommun 

- gör det extra för barnen 

- kommunens intresse för föreningar 

- engagera ungdomar/barn 

- pigga pensionärer 

- befolkningsökning 

- samma person är med i flera styrelser 

- tradition/erfarenhet 

- ledare/funktionärer 

- bio 

- mångfald bland föreningar 

- bredbandsutbyggnaden  

- varierande miljö 

- svårt med bredare engagemang när 

ungdomar står utanför styrelsen 

- föräldrarnas engagemang; ledare & andra 

grupper 

- kommunikation + proaktivt arbete 

- byggnaden; kan ej träna ihop lagvis 

- hög medelålder 

- svårt att bemöta yngre generationer 

- bostadsbrist i Tingsryds tätort 

- svårt med mentorskap 

- dåliga bussförbindelser / avstånd 

- ekonomi 

- arbetstillfälle 

- att inte bjuda in nyinflyttade  

- svårare att kommunicera ”enkelt” 

- dåliga på att fråga andra 

- hur höja statusen på de som engagerar sig? 



Om vi tänker oss in i 2030 och 

2050… hur ser föreningslivet ut 

då?  
Möjligheter Hot 

- mångfald + individualisering 

- nya tekniken/digitalisering 

- samarbete 

- mellan medlemmar; en social plats 

- mer turister/besökare 

- nationalparken 

- pigga pensionärer 

- samarbete föreningar + kommunen 

- näringslivet 

- sponsring 

- passiva medlemmar 

- arbetstillfälle 

- levande landsbygd 

- arbeta i projekt 

- tillmötesgå den nya utvecklingen 

- skapa upplevelser  

- samarbete förening + skola 

 

- att ej hitta ordf. / kassör 

- förändrade bidrag 

- sponsring uteblir 

- folk flyttar från byn  semesterboende 

- tidningar & media (neddragning) 

- nya administrativa regler/kommersialisering 

- alla vill ha förening, men få vill engagera sig 

- mindre barnkullar 

- digitalisering  

- ”curling-föräldrar” 

- heltidsarbetare ”tror” ej de har tid/ork 

- befolkningsminskning  

- stress 

- det mänskliga mötet 

- minskat återinflyttande på landsbygden  

- ungdomars ”virtuella liv” 



Hur vill vi att framtidens förenings- och kulturliv ska 

se ut i Tingsryds kommun? 
 



PAUS 



Var är det lämpligt? 

• Bedömning av det är lämpligt att bygga med tanke på 

markförhållanden 

• Var är det lämpligt att etablera vägar. Buller, säkerhet, 

luftföroreningar. 

• Risk för skadestånd 
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Folkhälsa, säkerhet & 

jämställdhet 



Risk & säkerhet 



Vårt samhälle måste fungera även vid en allvarlig 

händelse 

Trygghet - verklig och upplevd 

Vardag 

trygghetslarm, korta responstider för ambulans och 

räddningstjänst samt brottsförebyggande arbete 

• Följder av klimatförändringen (översvämningar, 

torka, värmeböljor) 

• Ökad risk för smittspridning, resistenta bakterier, 

pandemier 

• Energikris, Ekonomiska kriser 



Är vårt samhälle tillräckligt säkert eller behövs det 

särskilda insatser för att öka tryggheten? 
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Folkhälsa, Jämställdhet & 

Jämlikhet 



Livsstil, hälsa och välbefinnande allt mer i fokus  

 
Ökat ansvarstagande för den egna hälsan med 

ökad medvetenhet för välbefinnandet,  

 

Fysisk och psykisk ohälsa ökar hos olika ålders- 

och samhällsgrupper  

 effekt av den moderna livsstilen med ökad 

individualisering, mer stillasittande och 

ohälsosamma matvanor. 
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Samma möjligheter för alla 

Alla ska ha samma rättigheter och möjligheter att 

påverka sina egna liv och samhället.  

 samma möjligheter till att utöva makt och    

utforma beslut 

 skapa sig en ekonomisk självständighet 

 ta ansvar för det oavlönade barn- och 

omsorgsarbete på liknande villkor  

 att mäns våld mot kvinnor måste upphöra. 
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Vad krävs för att alla människor ska få samma 

möjligheter i samhället? 
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PAUS 



ÖP och miljön 

Knivseggen mellan behov av utbyggnad och de värden som gör 

kommunen värd att bo i. 

Långsiktighet 

Hållbarhet 

God livsmiljö 

Nyttjande av resurser 
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Vatten, miljö, naturvård och 

naturresurser 



Sjöar, vattendrag och våtmarker 

Grundvatten och ytvatten 

Avrinningsområden 

Kalkning 

Sjöreglering och vattenkraft 

Strandskydd 

Översvämning  

Övergödning 

 

Vatten 



Naturvärden och naturresurser 

Mark- och vattenhushållning 

Stora opåverkade områden 

Ekologiskt känsliga områden 

Biologisk mångfald, skyddade områden (ex. 

biotopskydd, naturreservat) 

Odlingslandskapet 
 



Mål med negativ 

utvecklingsriktning 

Begränsad klimatpåverkan – Hur minskar vi våra 

utsläpp av växthusgaser? 

Giftfri miljö – Hur minskar vi risken att farliga ämnen 

sprids? 

Myllrande våtmarker – Var kan vi återskapa/skydda 

våtmarker? 

Ett rikt odlingslandskap – Öppet landskap eller 

granplanteringar? 

 

 



Avslut 


