
Medborgardialog – Rävemåla 5 maj 
 
Kärnverksamhet 
• Det som viktigt är: vad är kommunens kärnverksamhet? Det är där vi känner mest oro; 

förslagen att minska på äldreomsorg och skolor. Det är en massa otrevliga punkter. 

• Kärnverksamheten är viktigast! 

• Av någon anledning har vi bosatt oss på landet. Därför måste vi också ha tillgång till 
basservice.  Invånare vill bo ute på landsbygden. B. 38% bor utanför tätorterna.  

• Hela kommunen ska vara attraktiv med samma nivå på alla orter: Skolor, barnomsorg, 
äldrevård, fritid, kultur samt föreningsbidrag för ideellt engagemang.  ”Hela kommunen” 
är inte en motsättning mot en stark centralort. 

• Viktigt att kärnverksamheten (barnomsorg, skola, äldrevård, bibliotek) fungerar i alla 
kommundelar och först och främst i Rävemåla/Älmeboda förstås. Prioritera detta framför 
andra verksamheter som t.ex. TAIF och travet. Det är trevligt att de finns, men bör ej 
prioriteras. 

• Behöver det verkligen sparas så ska kärnverksamheten prioriteras först. 
 

Skola/pedagogiska måltider 
• Hur ska TK göra generellt? Svar: höja skatten, behåll skola och äldreomsorg på orterna. 

Det är attraktivitet att ha äldreboende och skolor på alla orter, detta skapar arbetstillfällen. 
Det är inte rättvisst att ställa skolan mot äldreomsorg. Skolorna är viktiga att ha på alla 
orter i kommunen, annars flyttar folk bort, bl a barnfamiljer. Viktig att ha lite överallt, 
viktig att behålla föreningslokaler. Ishockey och föreningslivet är viktiga för kommunen. 

• När det gäller pedagogiska måltider ska detta vara fritt, sitter lärarna med barnen ska de få 
pedagogisk måltid i alla årskurser. 

• Någon annan tycker att det i så fall ska finnas regler och krav på vad du har för uppdrag 
när du äter din pedagogiska måltid. Ska läraren exempelvis få äta bantningsdiet framför 
eleverna? 

• Någon annan tycker att lärarna behöver sin lunchrast till frid och om det bara är för att få 
lugn och ro i matsalen, skulle de pedagogiska måltiderna kunna skötas av morfar/farmor 
eller annan som inte har något annat för sig. Måste inte vara en lärare som sitter vid 
borden i matsalen, utan det behöver ju bara vara en vuxen som skapar lite ro. 

• Någon annan tycker att det i så fall är bättre att morfar/farmor finnas ute på skolplanen 
och tar hand om barnen så att pedagogen hinner få en ledighet också på sin halvtimmes 
lunchrast och inte behöver använda halvtimmen till att äta på. 

• Någon annan får känslan av att detta kan bli dyrare om vi ska ha andra vuxna som vakter. 
• AMB – kockutbildning? Idén har presenterats på KSAU. Kockskola är troligen på gång i 

Vara. AMB har inget samarbete med andra artistskolor i landet. Elever är ej skrivna i 
kommunen.  

• Mycket fin miljö och uppförande av elever på AMB.  
• Universiteten Växjö och Kalmar samarbetar.  
• Personaltäthet i skolan och förskolan ska prioriteras 
• I rapporten ser man också att Rävemåla eller Konga ligger illa till. 1-2 skolor lägger ned.  

Dröjer lite mer i Konga för att allt ligger på ett ställe.  
- Det bör aldrig ske. Hellre fylla på med folk från Tingsryd än att lägga ned Konga.  



• Det låter lite fult (i rapporten). Från Konga är det 13 km Rävemåla. Varför fastnar man i 
ytterkanten? Man kan lika gärna satsa i Konga. Förstår ni vad man menar? Man kan satsa. 
Öster om Linneryd och öster om Rävemåla finns inte många barn. 

• - I Konga. Flyktingar som kräver skolgång. mer kanske det blir, de ska också tas om hand 
om. 

• - De räknas i statistiken.  
• När de är kommunplacerade.  
• - Finns inte med i statistiken. Kan inga ord. Kräver mycket insatser. Jag pratade med en 

som jobbar på förskola. Det första ord barnen lär sig, ”vänta lite”. Så kan man inte ta hand 
om folk. 

• - I Konga är de duktiga, på Örmoskolan. 
• - Flyktingbarn går inte på bio. 40 riktigt små.  
• Jag kan inse att vår skola är för liten (Rävemåla). Upp till årskurs 3. De för små för att få 

skjuts. 

 
Företag 

• Våra företag borde anställa mer från kommuninvånare. Högavlönad personal tas oftast 
utifrån kommunens gränser. Vi har låg löne- och utbildningsnivå i Tingsryds kommun. 
Samverkan med andra kommuner inom spetskompetens behövs, t ex inom IFO, kan ge 
stora vinster. 

 
Skatt 

• Vi har suttit många gånger i sådana grupper, diskuterat hur vi vill att kommunen ska se ut 
i framtiden och gjort prioriteringar. Det finns inte så mycket att spara på. Vi borde kanske 
överväga skattehöjningen, det går inte att dra ner mer. En skattekrona ger 20 mkr då 
behöver vi inte dra ner mer i verksamheterna, men det innebär inte någon 
kvalitetsförbättring. 

• Hur mycket skulle man behöva höja skatten för att få in pengarna som saknas, 20 
miljoner? Det är inte jättestora summor som krävs, men man undrar då varför skatten inte 
höjs. 

• Vi kan inte marknadsföra oss som en attraktiv kommun med låg skatt, men samtidigt inte 
har någon kommunal service att erbjuda, för att vi behöver lägga ner massa verksamheter.  

• För att få en bra grund att stå på så behöver gå igenom kommunens verksamheter också, 
det räcker inte bara med en skattehöjning.  

• Var lägger man pengar? Kan vi rädda kvar något genom att höja skatten? Riskeras något 
att läggas ner så kan en räddning vara att man just höjer skatten. Är situationen tuff kanske 
man måste titta på de här möjligheterna.  

• Att minska på skolans verksamhet känns inte bra. Den är viktig för att man barnfamiljer 
ska vilja flytta hit. 

• 2 viktiga områden att bevara: 
1. Skola 

2. Vård och omsorg 

• Dessa två punkter är de högsta prioriteringarna enligt denna diskussionsgrupp. Högre 
öronmärkt skatt som riktas till just de här två områdena är viktigt, och att man satsar på 
förhöjd kvalité i dessa områden. Vi höjer skatten för att höja kvalitén i vår kommun, vilket 
i sin tur gör vår kommun attraktiv och i marknadsföring kan vi visa på att vi satsar på 



detta.  I landet ligger vi någonstans i mitten vad gäller skattenivå, vi tål en skattehöjning. 
Det kommer inte göra att folk flyttar härifrån. Folk är nog beredda att göra det för dessa 
viktiga prioriteringar. 

• Arbete med att hitta prioriteringar pågår nu sedan länge. Kanske går det inter längre och 
botten är nådd. Kanske behövs en skattehöjning. Om man skulle höja skatten med en 
krona och därigenom kunna hålla nivån skulle det var en bra lösning. 

• Öronmärka skattehöjning till skolan och äldreomsorgen 
• - En skattehöjning på 25 öre ger tre miljoner. 1 krona ger 20 miljoner, det är häftigt.  
• B. Största delen av kommunens inkomster är skatter. Utjämningssystemet utgör 25% - det 

är stora pengar. 
 

Bibliotek 
• Enligt lagstiftningen måste kommuner ha ett bibliotek i anslutning till skola. Här finns det 

en möjlighet att skära ner. T ex vi behöver inte ha bibliotek både på Dacke och Wasa. Det 
räcker kanske bara med ett folkbibliotek i Tingsryd. Viktig att bibliotekslokalen används 
också till annat, bl a konferens, föreningsmöten. Med digitaliseringen kommer nya 
användningsformer, bl a läsa på nätet eller låna e-böcker. Man kan ha bibliotek i en affär, 
använda mer av bokbilen i vår glesbebyggda kommun. Vara mer tydliga i 
behovsbedömningen, strama åt, arbeta på annorlunda sätt.  

• Bibliotek. Viktigt att det finna bibliotek där det finns skola/förskola. Räcker inte med ett 
centralbibliotek i tätorten. Ska finnas i anslutning till skolan. Räcker med att skolor har 
tillgång till bibliotek, kan vara folkbibliotek, behöver inte vara särskilda skolbibliotek. 

• Bibliotek behövs inte på varje ort. Om man lägga ner bibliotek och använder lokaler för 
någonting annat, hur mycket pengar skulle man tjäna på det? 

• - Biblioteken är också viktiga att de finns kvar i varje tätort, tycker jag.  
• Skola och bibliotek ihop.  

 
Politik 

• Kostnader för politiken. Även om arvodesnivå är samma som i andra kommuner har TK 
höga politiska kostnader som kanske beror på antal möten och/eller större antal 
sammanträdestimmar. Behöver man ha så många ersättare inom politiken? Inte bra när 
ersättare hoppar in, det ska vara en ordinarie politiker för bättre kontinuitet. Politisk 
verksamhet ska också vara kostnadseffektiv, samma krav som i andra kommunala 
verksamheter. 

• Politisk verksamhet: varför finns det så många politiker. Politiker ska inte ha ersättare. 
Politisk verksamhet ska vara lika effektivt som de andra kommunala verksamheterna. 
Känsla att antal politiker har minskat. 
 

 
Vägar 

• Kommunen är bra på att sköta privata utfarter, man kan nu beställa tjänster från 
gatukontoret. Hur använder vi kommunens stora väghyvel? Kan vi lägga ut kommunens 
maskiner på entreprenad, köra t ex skift med en annan kommun och tjäna pengar? Eller 
lägga ut verksamheten på entreprenad? Ta den varianten som är billigast.  

• När det gäller enskilda vägar ska de som är permanentboende och betalar skatt här ha full 
service, men vissa sträckor för de som är fritidsboende ska inte ha full service. Här rinner 
en del pengar ut. 



• Vi som bor utmed vägarna har en overheadkostnad för att täcka även kostnaderna för 
fritidsboende. Lägg istället på en avgift på exempelvis 10000kr på fastigheten för 
fritidsboende för underhåll av väg. 

• Någon annan tycker att det kanske kan vara bättre att underhålla sämre för fritidsboende 
istället för att ta ut en avgift, detta eftersom de inte har samma behov som 
permanentboende. Annars blir vi oattraktiva som inflyttningskommun. 

• Enskilda vägar och utfarter. Statsbidrag med ca 60%. Viktigt för en levande landsbygd att 
dessa kan skötas. Mycket sämre utan statliga bidrag. Tanken är att minska kommunens 
insats. Då minskar också statsbidragen. Därför viktigt att kommunen är med för att få 
mest utväxling av de statliga pengarna. Detta är väl investerade pengar. Systemet är 
generöst, det finns ”svarta fläckar”, en översyn kan behöva göras. Tidningsbärare, 
hemtjänsten, i viss mån posten är bra informationskanaler. 

• Enskilda vägar: Idag erbjuder kommunen en väldigt bra service vad det gäller enskilda 
vägar. Service ska finnas kvar. 

• Fortsatt kommunalt engagemang för enskilda vägar.    
 

 
Bostäder 

• Brist på bostäder: kommunen har byggt nya lägenheter i Tingsryd, köar finns i Tingsryd 
och i Väckelsång. Vi vet att Tingsryds företag har svårt att få kapital för att investera. Kan 
vi sälja av Kommunhusets bostäder till privata aktörer att förvalta och återinvestera i nya 
bostäder?  

• Bostäder: Kommunen ska bearbeta banken att folk får låna pengar om man vill bygga 
nytt. 

• Bostäder - Måste kunna erbjudas. 
 
 
 
Fastigheter/Lokaler 

• Ska kommunen äga allt vi äger idag? Vi ska äga kärnverksamheten, inte mer.   Det som 
kommunen känner pengar på borde vi också behålla. Bra att sälja av en del t ex 
industrifastigheter. Viktig att ha pengar för att göra det som är sunt för kommunen. Det 
var definitivt sunt att satsa på AMB, här har ni folkets stöd! 

• Antalet invånare har minskat sedan 70-80-talet men vi har samma antal 
idrottsanläggningar och gymnastiksalar. Det blir mindre och mindre barn och ungdomar 
som spelar t ex. fotboll. Man kan minska antal lokaler och anläggningar. Tänk extra på 
simningen. När jag flyttade på 80-talet från Stockholm då slog det mig att alla här nere 
kunde dansa och simma. Och alla hade kransar på midsommar till skillnad från 
Stockholm. Simskola för barn behöver vi behålla i kommunen. Skolan ordnas tack vare 
föreningar som får driftsbidrag från kommunen. Det finns tvåårig simundervisning i 
Konga, Linneryd och Kaskad har bidragit till bättre simkunnighet. Viktigt att det inte 
försvinner bidrag till föreningar då försvinner små viktiga och identitetsbildande saker. Vi 
kan slippa en del av bibliotek, inte ishallen. Men ishall ska vi ha. Har vi inte TAIF då har 
vi inte heller hockeygymnasiet. 

• Sälj ut bostäder för att få ner skuldberget. 
• Sälj ut hotellet och industrifastigheter som vi har bundit upp mycket kapital i de senaste 

åren. 
• Idrotts- och badanläggningar som hotellet, varför inte sälja det till en privatperson? 

Idrottsanläggningar är ideella föreningar som nästan måste ha stöd. 



• Badanläggningar. Badhuset i Linneryd. Värme från JGA. Viktigt att skolelever lär sig 
simma. Många får idag inte godkänt i idrott pga att de inte kan simma. Många arbetar 
ideellt för att badhuset ska få finnas kvar.  

• Verksamhetslokaler. Förslag att sälja Korrö skulle innebära att det förlorar sin attraktion 
för turister. Kommunen ska fortsätta att ge verksamhetsbidrag till Korrö. Drar mycket folk 
till kommunen. Viktigt att titta över kommungränsen, vad Korrö och tex Kurrebo, drar 
turister från andra kommuner och län. Folkmusikfestivalen på Korrö drar ca 5000 kr.  

• Skulle kommunen verkligen ha köpt upp alla industrifastigheter? Där finns mycket pengar 
också. Vissa har köpts för att behålla arbetstillfällen.  

• Sälja fastigheter är ett definitivt behov för att spara pengar, att få ner belåningsgraden.  
Men det är en balansgång, för man får in hyresbetalning r kontinuerligt så är det givetvis 
en inkomst, säljs det av så blir det ju ett abrupt avslut. Vissa bör säljas, men inte bostäder. 

• Kommenen ska inte äga industrifastigheter! 
• Sidan 15.  Samlingslokaler först. Där står siffror för olika föreningar och förslaget är att 

man kan minska på. Tycker den bilden för Konga folkhets hus på 203 000 kr är felaktig, 
för det var en engångssumma för kök.  
B. I Rössmåla skola, där gör vi något nytt nästan varje år. Nya golv till exempel. Vi har 
fått för materialkostnad. Det står inte med i rapporten, så det fattas saker.  
- Byahuset bör ju utnyttjas mer av de omkringliggande.  

• Samlingslokaler. Banta inte. 
• - Rätt siffra för Konga Folkets Hus ska vara 114 000 kr. Inte 203 000 kr. Men sen vill ju 

ha mer pengar givetvis.  
• Sälj fastigheter! Järnvägsstationerna i Tingsryd och Ryd. 

 
 

Kommunen 
• Behöver TK beställa så stora annonser i Smålandsposten? 
• Lediga klämdagar, avtalsslutande parterna har beslutat detta i kommunen.  
• Hur många anställda bor i kommunen? TAIF är ett bra exempel på att kräva att personal 

bor i kommunen.  
• In- och utpendling? Fler pendlar ut är in, sannolikt.  
• Bostäder. Kontorslandskap ökar stress och sjukskrivningar. Titta på Växjö och I11-

området. Här har man börjat flytta därifrån. Torggatan 10 är inte handikappanpassat. 
Fördel att sitta nära verksamheten. SBF har mycket externa kontakter. Medborgarkontoret 
är bra.  

• Örnen. Varför har man byggt det böjt, mycket dyrare? Man har plockat bort en våning.  
• Befolkningen har ökat de senaste 5 åren.  
• Stort antal äldre i kommunen. Många äldre blir kvar och de yngre har flyttat.  
• Man kan gå ut i de olika verksamheterna och fråga vad man kan dra ner på.  Gå in på 

djupet vad de anställda anser kan sparas på, att alla får tycka till. De besitter kunskapen 
bäst. Inte bara komma med dystra besked, utan bjud in till dialog på ett annat sätt.  

• Varför har socialen så höga kostnader? Hur kan vi få ned de? Hur är det med kostnader för 
asylsökande? Idag finns det ett dåligt system med biståndsbedömning.  I framtidem har vi 
inte råd att erbjuda samma bistånd. 

• - Samordning mellan IT och tjänster. Det står inte i paritet med att det kommer att 
försvinna tjänstemän. Man hittar inte i dokumentet (Hållbar ekonomi) att man gör en 
besparing i administrationen. Hur mycket pengar skulle det ge? 

• - Det var ute en annons till kvällens möte. Onödigt med så stor bild. Drar du ned alla 
annonser till hälften så sparar vi 300 000 kr.  



Annons efter ny personal halva pengen. KF:S annonser en stor del också.  
 - Är en så stor annons så mycket mera värd än en liten? Många bäckar små. 

• Att man släpper vissa verksamheter. Det är farlig utveckling. Det gör kommunen mindre 
attraktiv.  

• Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! 
 

 
 

Bredband 
• Fortsätt med utbyggnaden av bredband, både på landsbygden och i tätorterna.  
• Utanför Tingsryds tätort kostar bredband jättemycket pengar, detta är orättvist. 
• I kommunen har vi valt att göra bredbandsföreningar. Nu fasas detta och det kommer att 

göras av en extern part istället. Enskilda vägar, det behöver inte kommunen göra. Vi kan 
bilda vägföreningar igen. Sättet att jobba med bredbandsföreningar har blivit billigare än 
om kommunen skulle gjort det. 

• Jag tycker att bredband i Konga är lika viktigt som vatten och avlopp. Bredband ska 
finnas! Varför händer inget med bredbandet? Det har funnits flertalet planer inom Konga, 
men vi får aldrig något besked. 

• Tätorten i Urshult, tätorten i Tingsryd, där har det kommit bredband.  
- De har lovat bredband i Konga, men Folkets hus är enda stället som fått.   
- Med Tingsryds kommun får man också tänka att här bor flest befolkning på landet.  
Vad gäller bredband har vi byggt ut med mest på landsbygden, men minst i tätort.  

• Ha hit fler företag. Måste finnas bredband i tätorten.  
• Bredbandsutbyggnaden är viktig. 
 
 

Kollektivtrafik 
• Kollektivtrafik är viktig, särskilt på mindre tätorter, kl.17 går sista bussen. Det finns inget 

nattliv varken i Konga, Rävemåla eller utanför.  Svårt att ordna aktiviteter för ungdomar 
eller för idrottslag.   

• Kollektivtrafiken. Ska byggas ut, inga indragningar ska göras. Om man bor längs vägen 
ska man kunna hoppa av där man bor. Kollektivtrafik kontra skolskjuts. Varför kan inte 
skolorna samordna en gemensam tid när man börjar? Detta skulle underlätta för att få 
beläggning för kollektivtrafiken. Förr fanns en skolskjuts och en arbetarbuss.  
 

 
Äldreomsorg  

• Nattpatrullerna orkar inte med den belastningen som dem har. Hemtjänsten ökar för att de 
som väljer att bo bor hemma ökar i antalet. Stor skillnad i ÄO i Tingsryd och andra orter. 
Helst mindre boende med mer aktivitet.  

• Ett servicehus kan läggas ner. Större enheter ger ökad effektivitet. Viktigt att de gamla får 
omvårdnad och att detta prioriteras. Detta måste få kosta. Vi är ett rikt land.  

• Korta avstånd i kommunen. Många äldre bor hemma, blir mycket körning för 
hemtjänsten. Många äldre vill få plats på servicehus. Fler platser behövs. Vintertid blir 
körtiderna längre. På en del sträckor var det innan 90 km/h, idag är det 80 km/h. Tiderna i 
slutrapporten är beräknade på hastighetsbegränsningar. 

• Äldreomsorg. Antalet äldre ökar först 2025, hemtjänst ökar också i förhållande till särskilt 
boende. Kräver Lindegården verkligen stora investeringar? Det går kanske med enklare 



åtgärder. Många äldre vill till äldreboende, men vill vara kvar på hemorten. Många blir 
kvar hemma längre bara för att de inte får plats på äldreboende. Äldreboende är mycket 
dyrare än hemtjänst. Många äldre känner sig tryggare hemma, det finns en smärtgräns. 
Detta stämmer inte, många känner sig ensamma hemma. Enligt undersökning är 96% 
nöjda med hemtjänsten. Stort problem att larm inte fungerar. Urusel mobiltäckning på 
landet. Larm kan vara en falsk trygghet.  

• Prioritera barn och unga? Viktigt att även prioritera äldre. Vi ska inte sätta det ena mot det 
andra. Viktigt att komma ihåg de äldre som har varit med och byggt upp samhället. Båda 
sakerna är kommunal kärnverksamhet.  

• Många äldre som har anhöriga i närheten vill inte vara till besvär. Det ska finnas sju 
äldreboenden i kommunen. Svårt att få ihop pengar till detta.  

• Ställ inte skolan mot äldreomsorgen. Det går inte att prioritera en av dem. 
• Om vi tänker på Konga, vår situation då tänker jag på Allhuset. Kombination skola, 

matservering, äldreboende. Alla de faktorerna är utsatta för allt. Vad händer om man 
lägger ned värdshuset? 
- Vi som bor i den trakten vi vill ha den servicen kvar. Äldreomsorg, skola och bibliotek. 
Det behövs. 
- Nu har vi klumpat ihop det i allhuset. Utspridda hade de inte överlevt. 
- Företagare som kommer hit är imponerade när de ser allhuset.  
- Varför bygger man inte fler allhus runt om i kommunen? 
- Man skulle ha satsat mer på Allhuset.  
- Vi är rädda om Älmegården. Det vore hemskt att flytta min mamma till Tingsryd.  
- Ingen automatik att äldreboendet ska växa i Tingsryd. Tingsryd växer inte. Varför satsar 
man inte på byarna istället? Det ger arbetstillfällen. 

• Ett förslag är att utveckla allhuset. Kanske bygga ut det? 
 

 
Skog 

• Kommunen äger en del skog, mycket bundet kapital. Står det mellan att få behålla 
• kärnverksamhet och skog, är det klart att vi väljer att behålla kärnverksamheten och sälja 

skogen. 
• Sen finns det en avkastning som försvinner vid försäljning. 
• Skogen måste hanteras förståndigt. 
• Lägg ner gymnasieskolan, Wasaskolan, den kostar för mycket pengar helt enkelt. Det är 

för få elever som ansöker dit. 
• Viktigare med grundskolan att den finns på alla orterna än en gymnasieskola. Jätteviktigt 

med barnen. Kan inte dra ner mer på grundskolan för då flyttar inte familjer till 
kommunen, snarare behöver skolverksamheten öka lite. 

• Någon annan vill att kommunen behåller gymnasieskolan. 
• Förbjudet att röra prioritering nummer ett med skola, äldreomsorg, bibliotek o.s.v., i alla 

fall här ute. 
• Skog. Det är alltid bra att äga skog, ger avkastning. Försäljning värmer ”bara en gång”.  
• Man kan tjäna pengar på skogarna, kan få in miljoner genom att avverka. Det tycker jag 

absolut. Inte nonsens utan en verklig åtgärd. Åtskillig mark finns. Men kommunen bör 
inte göra sig av med mark, ofta tätortsnära. 

• Sälj skog! 
 



 
 
Kök/Mat 
• Viktigt att det finns ett kök på varje ort, så att man inte ska behöva transportera maten mer 

än nödvändigt. 
• Vid centrala kök drabbas väldigt många när det inträffar händelser som i Ljungby. 
• Kostar mycket pengar med transporterna och att maten står i värmhållning. 
• Tiden för värmhållningen för vissa saker hinner också gå ut innan maten når mottagarna. 
• Kosten skulle kunna bli bättre. Detta skulle t.ex. kunna ske genom annan form av 

upphandling av mat, för att nyttja det lokala. 
• Viktigt att kommunen köper lokalproducerat. I alla fall svenskproducerat. Inget 

motsättning med KRAV. 25% ekologiskt är ett högt krav.  
• Viktigt att behålla tillagningsköken på servicehusen för att de gamla ska få känna doften 

av nylagad mat.  
• Matservering på orten.  
• Maten ska lagas lokalt. 
• Middagsgästerna enda matstället vi har. Samlingspunkt för allt.  

Konga allhus är reservkök. Ifall de har smitta så går det köket in.  
Nytt kök i servicehus. Det är däremot Lindegården och Äppelgården som inte är så 
moderna. 
 
 
 
Ekonomi och investeringar 

• När det görs investeringar och det ska byggas och även vid renoveringar, är det oftast 
totalentreprenörer som får det hela och inga lokala företag. Skulle kunna få ner 
kostnaderna radikalt om man specificerade varje enskild sak och låter varje enskild sak 
upphandlas. Då skulle många lokala entreprenörer kunna vara med och vi skulle få ner 
priserna. Dessutom skulle skattepengarna stanna inom kommunen. 

• Visst är det offentlig upphandling, men det har också ett mervärde lokalt. Det är viktigt 
även för den privata sektorn att hantverkare finns i kommunen för de som ska flytta hit. 

• Med tanke på att både rut och rot ska reduceras är det väldigt viktigt för våra lokala 
hantverkare att de får sina tjänster. För att denna service med olika grupper av 
hantverkare ska finnas måste den kommunala servicen med skola, äldreomsorg m.m. 
finnas i varje samhälle. Finns inte detta kommer ett samhälle att dö ut per automatik och 
vi får inga yngre som flyttar in om det inte finns någon skola. 

• Hållbar ekonomi kommer lite för sent. För mycket investeringar med tanke på 
befolkningsnedgång. Svårt att säga nej till AMB-satsningen. Viktigt att ta hand om de 
investeringar som gjorts. Travbanan, investering på 70 miljoner. Viktigt att denna kan 
behållas. Fokusera att det blir full verksamhet på de investeringar som gjorts. Dåligt att 
behöva avveckla. Ca 10% i driftskostnader har man alltid på en investering.  

• Inte bara skära ner på småsaker. Detta irriterar befolkningen. Viktigt att ta större grepp 
som ger stora besparingar.  

• Vi kan få en förbättrad ekonomi. 
• En fråga: Vad är det som gör att man just nu ser detta. Det borde man sett för 10 år 

sedan! 

Det började med att bolagen lånade. Jag gick till kommunchefen. Vi började diskutera hur 
viktigt det är att man betalar tillbaka på lån. 



- Det är mycket pengar: 1 miljard i skuld för en kommun.  
• Man är inne på att sälja ut hela TUFAB. 

- Är det realistiskt? 
En del utav det, ja. Då betalar vi våra skulder. Det ska inte konsumeras. 
-  Det gäller att hitta köpare. 
Det vet vi varför Konga Bruk lade ner. Det var några herrar i Göteborg. 
- Företaget gav miljoner i vinst. Hur man kan lägga ned en sådan tillverkning? 
- En konkursförvaltare har ingen relation  

• De summor som nämnts var enorma.  

• Sen är det travbanan som inte lyckats.  

• Sen fick de 200 000 kr. Men jag tycker TAIF; de gör mycket.  

(alla runt bordet håller inte med) 
• Ska lägga lite mer i skatt, men då tänker jag på pensionärerna.  

• Vi fick inget jobbavdrag. Den största skatt i världen för pensionärer, den finns i 
Sverige. Min man han hade haft 1000 kr mer om han hade jobbat.  

 
Borgensavgiften till de kommunala bolagen/stiftelserna borde kunna höjas.  
Är det någon vits med kommunala bolag/stiftelser då de ger dålig eller ingen vinst? 
Bra att möjligheten till kompletteringsbudget tas bort.  
OK att höja skatten något. 
Är kostnaderna för reklam, annonser och sponsring på en rimlig nivå? 
Mer lokal upphandling av varor och tjänster. 
 
 
Inflyttning/attraktivitet 
• Måste börja med att möta Växjö mer, som ökar med 1000 invånare. Vad gör Tingsryd för 

att öka tillväxten? Det är tvunget annars blir vi ett öde landskap utanför Växjö. 
• Dragningskraft med bättre kommunikationer och utbyggnad av bredband. 
• Det måste göras attraktivare. Det är inte så lockande att flytta hit och bygga hus i 

kommunen om det ändå inte finns service, exempelvis skola och affär, på stället. 
• Kommunikationerna behöver bli bättre. Det går för få bussar från för få ställen. 
• Det är svårt med kommunikationerna i de östra och västra delarna. 
• De som bor i kanterna måste också ha bra möjligheter att åka över gränsen till andra 

kommuner. 
• Det finns många attraktiva miljöer. Viktigt att lyfta detta för att locka fler att flytta in. 

Många från Tyskland och Holland tycker det är fantastiskt. LIS-planen är en del i detta.  
• Försöker man locka andra att flytta till Tingsryd än holländare genom Placement 

projektet?  Det finns diskussioner sedan tidigare om att försöka titta mer på 
storstadsregionerna. Det är dock svårt i och med att många kommuner är i samma sits 
som Tingsryds kommun och marknadsför sig på samma sätt. Det är svårt att sticka ut. 

• Placement projektet är också positivt för inflyttningen, det borde fortsatt vara ett givande 
koncept att locka dem att flytta hit. Ett förslag var att ha någon kommunal tjänsteman 
som fortsätter att jobba med det projektet.  



• Inflyttning är en av de viktigaste punkterna. Det är en ond cirkel om man hela tiden tappar 
medborgare och samtidigt behöver lägga ner verksamhet på grund av det. Att kunna 
erbjuda en god kommunal service för att det ska lockas är helt avgörande.  

• Hur gör Tingsryds kommun för att marknadsföra sig? Växjö växer enormt, men det är 
också mycket dyrare att bo i Växjö. Man kan bo mycket billigare i vår kommun. Det 
finns exempelvis tomter i Linneryd som stått tomma i 25 år. Kommunen borde bli bättre 
på att marknadsföra dessa byggnadsbara tomter. Tryck särskilt på dess bra priser i 
jämförelse med Växjös tomtpriser. Sätt exempelvis upp skyltar som visar att de finns 
tillgängliga. De har ett bra läge, och borde vara lockande. Väckelsång lyckas bättre pga. 
läget som är närmre Växjö. Sätter man även in en nattbuss så ökar det attraktiviteten.  

• Men sen är en knäckfråga, hur gör vi för att behålla ungdomarna? Jag har en i Växjö, en i 
Göteborg  och en i Stockholm. Jag har frågat dem, vad var dåligt med att växa upp här? 
Men då säger de, det fanns alltid något att göra. Inget dåligt. 

• Det största problemet är bra och attraktiva tomter. Knepigt. 
 
 

• Hur ska man öka inflyttning? 
• Marknadsföra tomt- byggmöjligheter 
• Enkelt att kunna få bygglov 
• Locka med att sälja eller ”skänka” bor tomterna. Locka med det 

jämförelsevis med Växjö. 
• Marknadsföra Tingsryd i alla tänkbara sammanhang.  

 
Positivt med hållbar ekonomi 
• Kommunen har försökt att förmå TUFAB att sälja fastigheter. 
• Vi måste jobba med det här för att kunna få utrymme och även i fortsättningen kunna 

fånga sådana tillfällen som när AMB kom, eller andra saker som vi måste göra för att få 
pengar som vi själv kan lägga på utveckling eller underhåll av kommunala fastigheter 
som inte är bostäder. Så det är ett nödvändigt arbete, men det får inte bli så att vissa 
kommundelar känner att de inte tillhör Tingsryds kommun längre. 

• Denna fråga kan vi först svara på om några år. 
• Måste bli smidigare handläggning vid privata initiativ som gagnar kommunen. 
• Bra med arbete med hållbar ekonomi. Viktigt med prioriteringar. Ju fler beslut man kan 

komma överens om, desto mer hållbart blir det. Besluten varar då över tiden. 
• Genom genomlysningen kan man få bort kostnader som man inte riktigt vet vart de har 

gått. Det är positivt att man gör en genomlysning så man vet vad det är som äter pengar. 
• Rapporten är också positivt för att se så att man fokuserar på rätt saker, ”små” 

besparingsområden blir mycket tillsammans. Sätta upp skyltar som kostar upp emot 
200 000 (hastighetssänkningar) är det nödvändigt att satsa på det? Kom som ett exempel.  

• Behövs alla tjänstemän i kommunen? Se över personalen, är all personal lagstadgat? Vilka 
tjänster kan dras in på? Detta är viktiga frågor att ställa sig tycker de i gruppen.  
 
 
Vad kan förbättras med hållbar ekonomi? 

• Se över vad som egentligen finns med under den här fliken, bidrag och sponsringsrutan. 
Genomlys dessa kostnader och se över vad det egentligen innehåller. Bredband borde 
ligga som en investering i utredningen, inte under bidrag/sponsring. 



• Det står i rapporten att man inte kan göra något förrän man har hållbar ekonomi. När ska 
vi få det? 

 
 
Sponsring 
• Vid prioritering nummer tre, ta bort sponsringen och behåll bidragen. Bidragen viktigast 

eftersom det går till ungdomsverksamheten och många föreningar är beroende av dessa 
för överlevnad. 
 

Samverkan 
• När det gäller prioritering nummer sju måste vi bli ännu bättre på att samverka med andra 

grannkommuner. Gå samman om tjänster och verksamheter. 
• Viktigt med samarbete över kommun- och länsgränser. Bredband och fiber är viktigt 

exempel. Räddningstjänsten är ett bra exempel. Mycket bränder, då är det lokala 
brandvärnet mycket viktigt. Det är en typ av besparing att inrätta brandvärn istf 
brandkårer. Första insatsperson är också viktigt. Bra med lokalkännedom som kan lotsa 
tillkommande styrkor.  

• Det behövs mer samverkan med andra kommuner. Samverkan ökar kunskap/kompetens 
och man sparar pengar. Möjliga områden för samverkan är juridik, personal, upphandling 
 
 

Föreningar, idrott och ideell verksamhet 
• Förslag att minska 10-20% av föreningsbidrag. Ungdomsverksamhet prioriteras.  
• De marknadsbodar man tidigare kunde hyra av kommunen, finns inte längre tillgängliga 

som en kommunal tillgång. En liten del i sammanhanget men det påverkar att man inte 
kan fortsätta med dessa bodar för exempelvis evenemang i bygden. Vill man fortsätta 
engagera sig ideellt, så måste sådana möjligheter finnas kvar annars försvinner mycket av 
det som gör samhället levande. Förenkla för den ideella verksamheten, den behövs för att 
göra landsbygden levande. 

• Föreningslivet/ideell verksamhet är viktigt för hela samhället ska leva. 
• Prioritera hockey och föreningslivet, inga hästar! 
• Idrottsanläggningar: Det är bara intresse för hockey som ökar, allt annat går tillbaka. Men 

man får inte plocka bort idrottsanläggningar, annars går det alltmer tillbaka.  
• Idrottsföreningar ska få bidrag, både drift och lokalbidrag. Om man dra in bidrag 

försvinner allt och ingen vill bosatta sig i en by utan idrottsanläggning. 
• Simskolan måste finnas kvar. 
• - Sen har vi detta med badbassängen. Att lära sig simma är inte fel. De som jobbar på 

skola och fritids tycker det är guld värt.  
• - De anställda på Volvo betalade, kan man säga. 500 kr per person. Volvo i Göteborg, 

sade ni får pengar. Man röstade om bowlinghall eller badbassäng. Detta var 1974 – en 
gåva från Volvo. 

• - Men där ska vi ju säga att kommunen gjort en bra insats  
Sen har vi en punkt. Idrottsanläggningar. Det är en viktig kärnverksamhet så att 
ungdomar har något att göra. 
Behövs det så många? 
- Fråga dem i Tingsryd vad de behöver? 
Konstgräs. Inte bra för lungorna.  
Det finns företag som lever på att sälja gräsfrö. Det måste vi gynna! Här måste man 
tänka, hela önskelistan kan man inte ha (idrottsanläggningar). 



Konga SK har fått 50 000 kr sedan 1995. Det är en bra sänkning.   
Det är ett fantastiskt jobb de gör, två man. Vi får det nästan gratis. 50 000 kr är inga 
pengar för den planen. Men allt som finns nu kan inte vara kvar och alla kan inte säga, 
”allt måste finnas kvar överallt”.  
Hade du lagt 50 000 kr och det skötts dåligt, då kanske man skulle lägga ned. Men nu är 
det en toppen anläggning, inte! Bra utväxling på pengarna.  
Det är dumsnålt att inte ge 50 000 kr. 

 
 

Kommunindelning 
• Hela kommunen ska i möjligaste mån fungera. Kanske inte helt fel att göra en geografisk 

indelning. Stort motstånd finns mot att centralisera allt till Tingsryd. Tanken är att 
verksamheterna ska spridas över kommunens yta. Tingsryd är beroende av de andra 
orterna och vice versa.  

• Vid samtal om den områdesindelning som föreslagits i rapporten såg de risken med att 
någon verksamhet kommer att läggas ner. Man uppfattar uppdelningen som en risk för att 
det blir nedläggning av skola och äldreomsorg.  

• De flesta tycker det är negativt att man förstorar områden, och drar ner på verksamhet. Det 
uppfattas som ett längre avstånd till vissa verksamheter. Samma diskussion kom när det 
gäller skolorna. Läggs något ner finns inga valmöjligheter för vilken verksamhet man vill 
ha, exempelvis möjligheten att kunna välja skola eller äldreomsorg.  

• Samhällena behöver samarbeta mer. Relationer mellan samhällena blir sämre om det blir 
nedläggning av olika verksamheter. Är förhållandevis starka sockengränser, men man 
behöver jobba bättre över dessa gränser. 

• I uppdelningarna undrar man lite över befolkningsfördelningen i de olika delarna, då blir 
vissa delar har fler invånare. Man måste även titta på avstånden. Det är viktigt att se så att 
det inte blir för långa sträckor exempelvis förr nattpersonal inom hemtjänsten. Det är 
viktigt att det blir hållbart för personalen. Det kostar mycket att köra långa sträckor inom 
arbetet, och det blir sårbart vid akuta larm. Ensamaretet ökar mycket om man får längre 
sträckor att köra. Mindre tid hos brukarna är resultatet. Arbetet blir helt enkelt mycket 
ineffektivt.  
 
Vad ska bevaras av det som inte behöver finnas enligt lag? 

• Bevara pedagogiska måltider åtminstone upp till högstadiet. Inom barnomsorgen måste 
det finnas.  

• Som exempel: Behövs Resursenheten? Kan det läggas ut på servicehusen? Mycket av det 
som resursen gör, gör personalen på boendena själva i och med att Resursenheten har 
begränsade öppettider. 

• När det gäller inackorderingsbidrag så behöver man skapa tydlighet i vilka som är 
berättigade till det eller inte, och se till varje individs behov av det. 

• Vägar och gator  
• Det är inte säkert att vägsamfälligheter blir bättre. Det finns ett behov av underhåll av 

vägarna för att vår personal ska kunna ta sig fram exempelvis vintertid. Vägarna behöver 
ändå skötas på något sätt, och det bör finnas en trygghet i att de verkligen sköts.  

 
Företag 

• En styrka att vi behåller ett bra företagsklimat. Skola som utbildar barnen.  
• Jobb måste finnas också. Politiker kan underlätta för, men inte skaffa jobb.  



- Måste ha ett bra företagsklimat.  Få in yngre människor. De är mycket kreativa, 
innovativa. Smittar av sig -småföretagaranda! 

• Det behövs industrimark.  
 
 

Invandring/Flyktingfrågor 
• Jag tänker att det skulle vara lättare att integrera i ett litet samhäller. Men de flyttar till 

släktingar istället i större städer.  

På 70-talet när det var arbetskraftinvandring då stannade de i Konga ett-två år, sedan flyttade 
de till Västerås. Konga var för litet. 
 
De har kanske bott i stora städer, Teheran, så kommer de till Ryd, får lappsjuka.  
- De har vana att sitta på caféer. Under september – april ser man inte grannarna. Ställer sig 
frågan: Var har vi hamnat? 
- På många sätt lättare att växa som kommunen genom invandrare och flyktingar. Om de 
stannar.  
- Har de sålt sjöviksgården? Ska inte sälja till flyktingboende, sa han som äger det.  
- Idag vandrarhem och hotell.  
Mitt i Tingsryd. Det kan inte få ha flyktingboende där, för huset är avsett för affär och bostad 
Räcker inte med en kiosk i bottenplan. Överklagan kommer i så fall så det visslar om det. Det 
kräver planändringar. 
 

• Lite skrämmande att de packar ihop sig. Minkarna har haft det bättre som man säger, 
men vad ska man göra? 

• -Är det mycket ensamkommande som kommer till kommunen? 
En hel del, Mest yngre män.  
- Ska vara affärsverksamhet, Gamla Börjes. Ska inte det också vara affär? 
- Är det inte bättre att ha affärsverksamhet i centrum än en träffpunkt? Det släcker ned 
centrum.  
Börjes bestämmer själva över sin lokal. 
Vad är det i stationen nu? 
Blåkläder, kommunal  och LRF.  
 
 

Vision 2030 Övrigt 
- en skola i varje ort.  

• Ska vi vara riktigt realistiska så måste vi nyansera. Vad kan vi tänka oss att släppa från 
Konga. Vad gör minst ont att bli av med? Vi ville inte bli av med något i Konga? 

 
Vi behöver ideella människor i Leadersydost. Folk som gör bedömningar. Kanske tre gånger 
på våren och tre gånger på hösten. Börjar framåt hösten eller början 2016. Någon klok som 
sitter med där och är klok. Kan söka pengar för projekt. Kommunerna betalar in en viss avgift. 
Så får man söka pengar.  
 
EU pengar plus kommunen som skjuter in pengar.  
Alla fonder plus havoch vatten. 96 miljoner. Åsnen, blekingekusten, avrinningsområden.  
 



- Musikskolan är viktig. 
Det har räddat många unga.  
 

• Fonder som är fiskevårdsbefrämjande? 

• Ja, inte som kommunen kan söka. 

• Gruppsammansättning? 

Alla kommuner i området är med. Glasriket var ett sådant projekt. Emån också.  
 

• Digitalisering av bion i Konga var ett projekt som godkändes med Leadermedel.   

 
• Hur länga sträcker sig omgången?  

2022. Man kan nog hoppa av.  
• Det var relativt byråkratiskt senast vill jag minnas med Leader.   

• Särskilt när Jordbruksverket är inblandat, till exempel när det gäller fiber.  

Rössmåla Hallaslätt fiberförening.  Sparbanken Ryd ville ge bidrag.  Sedan när 
Jordbruksverket tittade på det, nära att gå miste om alltihopa. Vi fick skriva om hela ansökan.  
 
- Skola bibliotek, bygga ut Allhuset.   
 
 
Turism 
Turismen kräver en levande landsbygd – vi har mycket att erbjuda. Fin natur med skog och 
sjö.  
Värna om Korrö! 
Viktigt med en vettig lösning angående travbanan. 
 
 
Information 
Kommunens annonser med färgad botten är svårlästa.  
För informationsmaterial vore det värdefullt med inläsning. 
Bra med medborgardialog och bra presentation.  
 
Det är viktigt att de som ska ta besluten är lyhörda för de synpunkter som kommer in! 
 


