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 Till KSAU 
 
 
Återrapportering attraktivitetsprogrammet 2011-2014 
 
Förslag till beslut 
KSAU förslås besluta att 
Godkänna återrapporteringen av attraktivitetsprogrammet 
Använda attraktivitetsprogrammet som utgångspunkt för hur budgeterade medel till 
attraktivitetsarbetet ska användas under 2015. 
 
Bakgrund 
ATT står för AttrakTivare Tingsryd och var ett målprogram med syfte att skapa 
en attraktivare kommun. Programmet sträckte sig över den föregående man-
datperioden som avslutades sista december 2014. 
Attraktivitetsprogrammet var organiserat i fem kapitel: Näringsliv, Infrastruk-
tur, Kultur/föreningsliv, Utbildning och Boende-Inflyttning. Varje kapitel var 
kopplat till Vision 2030 och hade både övergripande mål och strategier kopp-
lade till sig. Ansvarig för programmet har varit näringslivsutvecklaren. 
Huvudmålet för programmet har varit att skapa positiv nettoinflyttning till 
kommunen 2014. Övriga övergripande mål har varit: att rankas bland de bästa 
100 kommunerna i Svenskt Näringslivs ranking, ha kultur som bygger på pri-
vata och ideella initiativ som effektivt bidrar till att stärka och utveckla kommu-
nen, att erbjuda ett lokalt och varierat utbildningsutbud i Tingsryds kommun 
och att alla bebyggda fastigheter i kommunen ansluts till den nya tekniken med 
fiberoptiska kablar. 
 
Genomförda attraktivitetsplaner 
2011-2014 
Bredbandsstöd 
Tingsryds kommun har arbetat aktivt med att bygga ut bredbandsnätet och 
stödja de föreningar som bildats för utbyggnad. Jordbruksverket är inte klar 
med nya regler för 2015 gällande stöd så fortsatt arbete med bredbandsfrågan 
bör invänta dessa. 
Hollandsprojektet Placement 
Placement har hållit på sedan 2007 och bidragit till många nya inflyttare från 
framförallt Holland. Projektet, tillsammans med övrigt inflyttningsarbete, ut-
reds för tillfälle och hur en fortsättning kan se ut kommer att klarna under vå-
ren. 
 
2011 
Utveckling av hemsidan 1 
Första steget i en utveckling av hemsidan. Den gjordes mer informativ och rik-
tades till olika målgrupper. Avslutat lyckat projekt. 
Projekt Våryra 
Våryran stöddes med marknadsföringinsatser. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Tingsryds Marknad 



 2015-02-04 2(6) 
 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida 
Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vx) 0477 313 00 kommunen@tingsryd.se 
362 22 Tingsryd Tingsryd   www.tingsryd.se 

 

Tingsryds marknad stöddes med trycksaker. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Digital Bioutrustning Konga 
Biosalongen rustades upp för att möta nya standarder. Avslutad lyckad hand-
lingsplan. 
 
2012 
Reklamfilm Tingsryds kommun 
Tingsryds kommuns marknadsföringsfilm togs fram. Avslutad lyckad hand-
lingsplan. 
Resvaneundersökning 
En undersökning om hur vi reser och vill resa inom kommunen. Kan aktuali-
seras om frågan diskuteras igen. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Inflyttningsprojekt hästriket 1 
Ett stort projekt som växlades upp med projektmedel. En plan för framtida ar-
bete lades fram, samt många aktiviteter inom denna. Avslutad lyckad hand-
lingsplan gällande kommunens insatser men inte hur det sedan togs vidare. En 
utredning kring hur kommunen arbetar vidare med Hästriket som koncept bör 
genomföras. 
Stöd till föreningslivet 1 
Ett projekt som skulle bidra till ett bättre föreningsarbete, men insatserna ge-
nomfördes enbart i liten grad. Handlingsplanen är ett av tre som inte genom-
fördes tillfredsställande. 
 
2013 
Stöd till föreningslivet 2 
Ett projekt som skulle bidra till ett bättre föreningsarbete, men insatserna ge-
nomfördes inte över huvud taget. Handlingsplanen är en av tre som inte genom-
fördes tillfredsställande. 
In- och utflyttarundersökning 
En stor undersökning med alla som flyttat till och från kommunen. Värdefullt 
material för framtida arbete. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Stödja Tingsryds Handel att utveckla aktiviteter 
Handeln fick medel för att genomföra gemensamma och marknadsförande akti-
viteter. Avslutad lyckad handlingsplan. Handeln är i behov av fortsatt finansie-
ring och en mer långsiktig lösning bör utredas. 
Att kartlägga mobiltäckningen i Tingsryds kommun 
Mobiltäckning på 2G och 3G genomfördes i kommunen. Avslutad lyckad hand-
lingsplan. 
Upprustning av banvallar 
Banvallar upprustades för bättre tillgänglighet och kvalitet. Avslutad lyckad 
handlingsplan. 
Utveckling av www.tingsryd.se 
Arbete med den nya hemsidan som är modernare och mer användarvänlig. Av-
slutad lyckad handlingsplan. 
Wasaskolan 
Arbete med att öka attraktiviteten för Wasaskolan. Avslutad lyckad handlings-
plan. 
Inflyttningsprojekt hästriket 2 
Fortsättning på tidigare handlingsplan. Ett stort projekt som växlades upp med 
projektmedel. En plan för framtida arbete lades fram, samt många aktiviteter 
inom denna. Avslutad lyckad handlingsplan gällande kommunens insatser men 

http://www.tingsryd.se/
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inte hur det sedan togs vidare. En utredning kring hur kommunen arbetar vi-
dare med Hästriket som koncept bör genomföras. 
 
 
2014 
Inventering obebodda hus 
Handlingsplanen gick ut på att hitta finna hus i bra lägen som kan komma ut på 
en marknad och vara attraktiva för en inflyttare. Avslutad lyckad handlingsplan. 
En plan för nästa steg håller på att tas fram. 
Att kartlägga mobiltäckningen i Tingsryds kommun 2 
Fortsatt arbete med att mäta 4G och presentera materialet på hemsida. Arbetet 
pågår till maj 2015. 
Utveckling Konga 
En av de handlingsplaner som inte genomfördes. Konkursen i Konga drog ut på 
tiden och arbete har inte kunnat startas förrän 2015. Arbete med någon form av 
framtida koncept för Konga Bruk bör startas. 
Laddstolpar 
Fyra laddstationer installerades på övre torg. Avslutad lyckad handlingsplan. En 
vidare utredning om möjligheten att installera snabbladdare i kommunen för-
slås. 
Simpleranalys  
En kvantitativ rapport om företagandet i Tingsryds kommun. Arbetet för 2013 
klart, men material för 2014 bearbetas och väntas klart mars 2015.  
Stödja Tingsryds Handel att utveckla aktiviteter 2 
Handeln fick medel för att genomföra gemensamma och marknadsförande akti-
viteter. Avslutad lyckad handlingsplan. Handeln är i behov avfortsatt finansie-
ring och en mer långsiktig lösning bör utredas. 
Företagsgenomlysning genom TBN 
12 företag genomgick en kvalitativ analys för framtida utvecklingspotential. Av-
slutad lyckad handlingsplan.  
Guidebok Åsnen 
En guidebok för Åsnen håller på att tas fram. Första delen av arbetet är genom-
fört, fortsatt arbete under kommande år. Avslutad lyckad handlingsplan. 
Vandrings- och cykelledskartor 
Handlingsplanen initierades sent under året och är i stort sett genomförd. Lite 
arbete kvar som görs under våren. I övrigt lyckad handlingsplan. 
Infrastrukturförstärkningar 
Förstärkning av asfaltssträckor och cykelbanor. Del av arbetet genomfört och all 
material är inköpt. Pga. vintern ska projektet avslutas under våren. 
Marknadsföring Destination Åsnen ideell förening 
Bidrag lämnat för att föreningen ska ha marknadsföringsmöjligheter för 2015. 
Avslutad lyckad handlingsplan. 
 
Resultat 
Under åren 2011-2014 har 28 attraktivitetsplaner genomförts, varav 25 är ge-
nomförda mer eller mindre enligt plan. Utöver detta har även två attraktivitets-
planer löpt kontinuerligt under hela perioden (Bredbandsstöd och Placement). 
Totalt har cirka 8 miljoner kronor lagts ner under perioden vilket är strax under 
budgeterade medel. 
Attraktivitetsplanerna har involverat många tjänstemän och flera förvaltningar 
vilket också skapat en känsla av att alla är med när Tingsryds kommun utveck-
las. 
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Boende- Inflyttning 
Huvudmålet för programmet var att skapa nettoinflyttning och trenden har se-
dan 2010 varit positiv. För 2014 så är prognosen att vi har ett inflyttningsnetto 
på 61 personer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sammantaget har den positiva inflyttningen bidragit till att vi har en ökad be-
folkning för två år i rad och prognosen för 2014 är att Tingsryds kommuns be-
folkning är 12176 personer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De handlingsplaner som direkt kan kopplas till inflyttningsarbetet är det 
löpande arbetet i Hollandsprojektet genom Placement, reklamfilmen om 
Tingsryds kommun, Inflyttningsprojekt Hästriket 1&2, utveckling av hemsidan, 
in – och utflyttarundersökningen och inventering obebodda hus. 
 
Infrastruktur 
Målet gällande infrastruktur och bredbandsutbyggnad har uppfyllts till stor del. 
Tingsryds kommun har länets, och en av Sveriges, bäst utbyggda bredbandsnät 
på landsbygden. Arbetet har stannat upp något under 2014 pga att stödet via 
landsbygdsprogrammet inte varit klart. Under 2015 kommer de 
bredbandsföreningar som väntar på att bygga kunna ansöka om finansiering 
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igen. Utöver satsningarna på bredband kopplas även resvaneundersökningen, 
kartläggning av mobiltäckning, upprustning av banvallar, installation av 
laddstolpar, nya cykelledskartor och infrasstruktursförstärkningar till detta. 
 
Näringsliv 
Målet för näringslivet är inte riktigt uppnått. Under 2014 hade Tingsryd plats 
129 i rankingen. Flera av de attraktivitetsplaner som genomfördes 2014 inom 
detta område har däremot lagt en bra grund både operativt och faktamässigt för 
nya satsningar framöver. De attraktivitetsplaner som direkt relaterar till nä-
ringslivsområdet är Projekt våryra, att stödja Tingsryds handel, Utveckling 
Konga, Simpleranalys och Företagsgenomlysning genom TBN. 
 

 
 
 
Kompetens 
Målet inom området kompetens har varit att erbjuda ett lokalt och varierat 
utbildningsutbud i kommunen. Under åren 2011-2014 så har detta mål 
uppnåtts. Genom handlingsplanen för att utveckla Wasaskolan så har ett stort 
arbete med att göra skolan attraktiv, innovativ och en inspirerande plats för 
läraren gjorts. Resultatet är gott med bl.a. ökat söktryck till skolans 
industriprogram. Under 2013 startade även AMB-skolan vilket ytterligare stärkt 
Tingsryds utbildninsgutbud. Även samarbete med Linneaus Technical centre 
och ökat arbete med UF har inletts. 
 
Förenings- och kulturliv 
Målet för förenings- och kulturlivet var att ha verksamhet som bygger på privata 
och ideella initiativ som effektivt bidrar till att stärka och utveckla kommunen. 
Arbetet under attraktivitetsprogrammet har inte lika bra som i övriga delar 
lyckats uppsatt mål. De attraktivitetsplaner som är kopplat till detta område är 
digital bioutrustning Konga, Stöd till föreningslivet 1&2, Guidebok Åsnen och 
marknadsföring för Destination Åsnen. 
 
Fortsatt arbete 
Attraktivitetsprogrammet gällde 2011-2014 och det finns i nuläget inget doku-
ment som har ersatt programmet. För 2015 finns det i budget ungefär halva be-
loppet för attraktivitetsarbete som under föregående fyra år.  
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För att arbetet inte ska stanna av och för att det ska finnas riktlinjer för hur 
budgeterade medel ska användas bör kommunen besluta att det liggande attrak-
tivitetsprogrammet, på samma sätt som under 2011-2014, ska vara utgångs-
punkten för användandet av budgeterade medel. 
Under 2015 pågår arbetet med ÖP, Hållbar ekonomi samt hur arbetet med in-
flyttning ska fortsätta. Beroende på hur resultat och effekt blir av dessa utred-
ningar bör vi sedan ta beslut om hur fortsatt arbete med attraktivitet ska ske i 
kommunen. Därför bör frågan om attraktivitetsprogrammet aktualiseras när 
kommunen har mer information senare under året. 
 

Förslagna åtgärder/ utredningsuppdrag 

 

Nytt attraktivitetsprogram 

Ett nytt attraktivitetsprogram bör tas fram under året. Utformningen av detta kan dels 

bero på ÖP, Hållbar ekonomi och inflyttningsutredningen, dels det aktuella omvärldslä-

get. 

 

Hästriket 

En utredning om kommunens arbete och engagemang i Hästriket bör göras. Detta för att 

se vilka effekter ett fortsatt arbete kan ge, vilka åtgärder och resurser som i så fall behö-

ver läggas. 

 

Tingsryds Handel 

Tingsryd är i behov av någon form av handelsutveckling. Handeln är en stor del av 

kommunens attraktivitet och ett löpande arbete med detta är nödvändigt. En utredning 

för hur kommunen ska arbeta långsiktigt med detta bör tillsättas. 

 

Konga Bruk 

Kommunen äger Konga Bruk-fastigheten och under året bör ett fortsatt arbete med hur 

den ska användas göras. Detta bör kunna ske i form av någon form av projekt med 

finansiering från region/EU. 

 

Laddstolpar 

De laddstolpar som är installerade är av enklare typ. I samarbete med andra parter, samt 

Green Charge Sydost så bör vi utreda om det finns möjlighet att installera en snabblad-

dare. 

 
 
 
 
Thomas Mattsson 
Näringslivsutvecklare 
 
 
 


