
Medborgardialog – Tingsryd 2015-05-06 
Investeringar 

• Gick man inte igenom skuldsättningsfrågan när man byggde Örnen och AMB? Det gjorde 
man inte. AMB var ett speciellt erbjudande som man inte kunde säga nej till. 

• AMB är bra för Tingsryd. Bostäderna är i privat ägo. Skolan, auditoriet mm äger kommun. 
Viktigt att ha klart för sig ägarförhållandena.  

• Förvånande att man hade råd att bygga ett elevboende när man har hotellet. Nu har ju AMB 
rum på hotellet, vilket är bra.  

• - Man gjorde inte tillräckligt med research när kommunen köpte Konga Bruk. All 
bakgrundsfakta var inte på bordet.  

• Det var ett fult spel på Konga Bruk. Skam ligger på dessa personer även om det var inom 
lagens ram. 

 

Äldreomsorg 

• Örnen. Hur inreds de allmänna utrymmena? Det gör kommunen. De äldre bryr sig sannolikt 
inte om vem som har designat inredningen, däremot är det viktigt med folk som arbetar inom 
vården. Viktigt att tänka på att inte lyxa till boenden. Däremot att äldre känner sig trygga och 
detta gör man när det är mycket personal. 

• Örnen ger inte utökning av antalet platser. 10 platser för mycket. Fler äldre blir det först 2035, 
vi har nu kommit över puckeln. Idag finns ca 10 tomma platser, spridda över kommunen.  

• Kommunen måste förstå att man måste bygga olika typer av bostäder. Bygga seniorboende, 
samla lite mer service runt trygghetsboende i attraktiva platser med service. Då kan vi kanske 
minska ner antal dyra särskilda boende. Viktigt!  
 

Fastigheter 

• Fastigheter, varför sälja? Har man dem kvar får man intäkter. Tanken är dock att sälja 
fastigheter som det inte är någon verksamhet i. Då slipper men driftskostnader och kan betala 
av på lånen. 

• Vissa företag kan kanske köpa sina lokaler som de idag hyr av kommunen. Tingvalla 
Travsällskap äger travbanan.  

Skog 

• En idé att sälja av så mycket skog som möjligt för att betala av skulder.  

• Skogar är både vanliga skogsfastigheter och tätortsnära skogar.  

• Man ska inte sälja det som går bra och ger bra avkastning. 



Inflyttning 

• Lansera Väckelsång och Linneryd mot bostadssökande i Växjö. Långa bostadsköer och 
tomtköer i Växjö. Skogen ger mellan 750 tkr till 1 miljon i avkastning om året.  

• Viktigt att det finns attraktiva tomter, dvs sjönära.  

• Det måste finnas lokaler och aktiviter om vi ska få folk att flytta hit. Naturen är också mycket 
viktig, särskilt för barnfamiljer.  

• Bättre marknadsföring. TK kan få större antal invånare, kanske 4-5 tusen flera, förutsatt att det 
finns bostäder och byggklara tomter. Sommarturister som bor på camping värdesätter 
Tingsryds centrum med mindre affärer, campingens närhet till havet och Köpenhamn. Vi har 
så mycket fokus på allt som är dåligt, och vi glömmer om allt som är bra i TK. I Ronneby är 
det t e x dött i centrum till skillnad från Tingsryd. Marknadsföra kommunens bättre, skapa en 
positiv bild i media! Hur kan vi få en mer positiv bild av TK?  
 

• Många besökare överväger att flytta till TK men har svårt att hitta bostäder. Locka in 
ungdomar och barnfamiljer. Attraktivitet det är när unga familjer vill flytta in.  

 
• Det är inte lätt när ungdomarna flyttat iväg. Det är så mycket som ska stämma för att man ska 

flytta tillbaka.  

• Öka invånarantalet är viktigt. AMB har riksintag. Att få folk att skriva sig i Tingsryd, då ökar 
befolkningen.  

• Vi kan inte tvinga folk att bo i kommunen. Men de som bor här träffar människor. På fest, på 
Börjes. De rör sig runt i samhället.  Chefer och kommunchefen - de bor inte i kommunen.  

• Men jag kan se positivt att vi får influenser.  

 

Företag 

• Även viktigt att locka hit företag likaväl som boende. Företag har lyckats bra, Trensum, 
Nelsons Frö, Hallabro Plast mm.  

• Vid upphandling av tjänster/varor i TK se till för våra egna entreprenörer, särskilt vid 
byggnation, fastighetsunderhåll, livsmedel. Skapa mindre uppdelade upphandlingsområden 
och använd er av lokala resurser/mindre företag som kan sin bygd.  Rätt upphandling ska vara 
prio för att ge en möjlighet för våra lokala underleverantörer och öka attraktiviteten på mindre 
orter.  
 

• Dela upp kommunens upphandlingar för att främja lokala leverantörer.  
 

• Spetskompetens behövs hos företag. Finns inte alltid inom det geografiska området. Mycket 
svårare att pendla för växjöborna till Urshult el. Tingsryd (än i den andra riktningen).  

• När det gäller etablering av Holtab, Trensum, Jitech, då har kommunen agerat. Det måste få 
kosta pengar. 



• Grundbult för oss företagare – vi måste ha kommunen med oss. Nyetablering av verksamhet 
kostar mycket första åren. Viktigt att ha med optionssavtal som säger att efter ett tag kan man 
förvärva sin fastighet. Det är fråga om en tioårig cykel.  

• Jag menar att det är bra att det finns en möjlighet för en- eller tvåpersoners företag att hitta en 
lokal när man startar.   

Taxor 

• Taxefinansierade verksamheter, VA och renhållning. Viktigt att taxor kan bekosta underhåll 
av ledningsnätet. Ska man höja taxorna? Tingsryd ligger någonstans i mitten gällande 
taxenivåer. 

Skatt 

• Gällande kommunalskatten ligger vi något över mitten.  

• En sak är att höja skatten. Aktieägarna får skjuta till pengar helt enkelt. Först ska vi veta att vi 
har gjort det vi kunnat innan dess – så att vi får något för pengarna.  

• Jag tror det är bra att ni tar fram alternativt till att höja skatten. Att jämföra en skattehöjning 
med inbesparingar. 

 

Kommunen 

• Socialförvaltningen. Måste vara felbudgeterat när man inte kan leva på sin budget. 
Individärendena kostar mycket. Hemtjänsten är billig och brukarna är mycket nöjda.  

• TK har ca 1200 anställda och ca 500 000 000 kr i lönekostnader. Om företag skulle gå dåligt – 
då skulle man se över antal anställda. Vi måste höja löner, få in duktiga chefer och 
effektivisera på ett klokt sätt. På vissa områden sliter man som djur, på vissa finns det 
potential att minska ner antal anställda. Kan man överväga underentreprenörer? Gå igenom 
områden och anställda och leta efter möjligheterna, se över personalunderlag och arbetssätt?  

• Kommunens leasingbilar: varför utnyttjar man inte arbetskontoret för att reparera? Eller för att 
göra en genomgång/besiktning innan bilarna ska lämnas tillbaka.  

 
• Många på kommunen skickar papper istället för att prata, ha dialog. Skicka inte brev, gör ett 

dåligt intryck! 

• Det sägs och skrivs negativt om hur myndigheterna agerar. Vi myndigheter ska ge info, vi 
äger agendan. När journalister letar upp, blir det ofta fel det fokuseras på. 

• Kommunal service är viktigt. Kom ihåg vem som betalar in – medborgarna. Prästen är till för 
folket, inte folket för prästen.  

• Nuförtiden ska jag gå via medborgarkontoret. Då pratar jag inte längre med vägmästarna. 
Slussen (medborgarkontoret) inte bra. Bra tanke, men jag har svårt att se att det blivit bättre.  

• Jag hade kontakt med Jens Steinbacher och kunde besöka honom. Men helt plötsligt kom jag 
inte in, det var låst. Jag fick ringa och hålla på – skitjobbigt! 



Skola 

• Skolan går runt. Viktigt att satsa på barn och unga. Viktigt för att få dem att stanna kvar i 
kommunen. AMB kan ju bidra till detta. Vad händer när Andras C och Magnus L går i 
pension?  

• Inackorderingsbidrag betalar för elevers mat och logi. Lunchen ingår i skolpenningen. 
Riksintag?? Sannolikt betalar elever övrig man själva.  

• Barn och ungdomar är viktiga och således utbildningsfrågor. I en modern kommun måste man 
ha en utbildning som levererar bra kunskapsresultat.  Kvalitet i utbildningen är avgörande för 
attraktiviteten. Att behålla skolan är viktig för småorterna. Dessutom måste vi utnyttja 
befintliga byggnader på ett bättre sätt. 6-åringar ska inte åka buss till en annan ort, gränsen 
borde ligga fr o m 10 år.  Några barn från landsbygden åker långt. Att åka skolbuss i mer än en 
timme och i vissa fall ändå längre enkel väg är absolut inte bra (info från en mamma med två 
små barn som bor på landet i närheten av Linneryd). Undersökningar visar att små skolor har 
inte samma resurser och social utbyte som i större skolar. Emmaboda kommun satsar på 
mindre skolor. Vet vi varför och vilken kvalitet levererar deras småskolor? 
 

• Som förälder vill jag inte att man ska skära ner på lärartjänster och annan pedagogisk 
personal. Assistenter som behövs.  Om man ska flytta till Tingsryd viktigt att ha hög standard 
på skolor.  
- Vi flyttade tillbaka för att vi trivdes så bra, skolan var bra. Bra avstånd till skolan känns 
tryggt att låta barnen cykla till skolan. 

 

Bibliotek 

• Bibliotek är kanske en mindre viktig verksamhet, vi kan inte ha bibliotek på alla ställen. Köpa en 
större bokbil? 

 

Fastigheter/Lokaler 

• Lämpligt att om några år locka AMB att köpa sina lokaler. Samma tänk som när det gäller 
industri- och verksamhetslokaler.  

• Användning av Tingsgården – bra att det blir elevboende och förskolor.  

• Möjlighet att sälja av Gränsströmska (Sandmarks) huset och Junibackens förskola. Vore bra 
om urshultsvägen kunde flyttas.   

• Ägandet. Man kan sälja bostäder och investera igen. Lagstadgade verksamheter måste vi ha. 
Kommunen behöver inte äga industrifastigheter. Bestäm vad TK vill behålla av 
industrifastigheter och sälj resten. Se över samlingslokaler och bli av med en del av dessa. Kan 
näringslivet ta över föreningslokaler? Skänka lokaler till föreningar? Söka EU-pengar till våra 
samlingslokaler?  
 

• Sämst offentliga lokaler finns i Tingsryd. Folkparken i Tingsryd borde jämnas med marken.  

• Tack vara ett de har starka politiker därifrån finns det byahus, och tex. Allhuset i Konga.  

 



Indelning kommunen 

• Tanken att dela upp kommunen i väst, mitt och öst? Detta är delvis genomfört, t ex inom 
hemtjänsten på dagen.  

• Centralisering. Invånarantalet minskar och det blir allt mindre medborgare som ska betala för 
kommunens grundservice. Vi måste bryta byapolitik för att behålla service inom större 
enheter, t ex tre delar som kommunen föreslår.  Kommunsammanslagningen skedde för 40 år 
sen, vi måste ändra både marknadsföringen och sättet att tänka utifrån sju kommundelar. 
Viktigt att hålla en stark central ort. Behåller vi inte detta mot Växjö, då tappar vi mycket 
inom handel. Det går fort att köra från våra orter till en central ort. Man kan köpa ett billigt 
hus i Konga och använda resten av pengar i Tingsryd.  
 

• Dela upp kommunen i tre delar. Konstigt att man samtidigt ska se helheten och ha en 
uppdelning. Alla verksamheter behöver inte ha samma gränser, kan vara olika för skola, 
socialförvaltning mm. 

• Indelningen leder tanken till att man ska ha ett äldreboende, skola, bibliotek mm i varje del.  

• Gränser för verksamheten? Hur liten kan en skola blir innan den måste läggas ner? Detta sades 
aldrig uttalat i skoldebatten.  

• Bra idé att gå över till tre kommundelar, men var noggrant med att bevara socknarnas 
identitet. Viktig att skolor finns på alla orter. Olika verksamheter kan organiseras geografiskt 
på olika sätt. 
 

• Tingsryd får inte bli en centraliseringskommun.  Sockenråd borde arbeta med att utveckla 
identiteten att bo på landet så att det gagnar människor. Det får inte bli så att vi har en 
plutt/centralort i mitten, det borde vara ringar med bättre kommunikationer mellan orterna. 
Utnyttja Baltiklink som går numera via Tingsryd? Arbeta mer med andra 
kommunikationsmöjligheter mellan orterna. 

 
• . Lite bytänkande. Jag flyttade in till Tingsryd för fem år sedan. När jag pratar med Ryd, vi 

och dom. Urshult, samma sak. Det finns ingen vi–känsla! Många små orter gör fortfarande 
anspråk på att vara stora. De små orterna i Älmhult har inordnat sig.  

• Jag såg förslaget om tre områden. På något sätt är det bättre att se kommunen som en.  

• Men områdesindelning är rimligt när det gäller demografi. I Konga, Rävemåla och Linneryd 
har vi 3 äldreboenden, ska vi se det som en framtid? Det är en mil mellan Urshult och 
Tingsryd/Ryd. Är det rimligt att dela Äppelgården ena halvan till Tingsryd, andra halvan till 
Ryd? 

• Det finns en gräns för gymnasieskolan (Wasa), hur liten den får blir. Viktigt att vi inte kan 
minska den mer, för då blir den för liten. 

• -Vad händer med kommunerna? När kommer kommunsammanslagningen och vad händer då? 

 
Bostäder 

• Viktigt att behålla det som bär sig, t ex bostadsstiftelsen. Är det rimligt att kommunen ska äga 
1000 lägenheter? 



• Boende och trafik. Vem som ska ordna boende? Varför bygger inte de privata aktörerna även 
vi har bostadsköar. Varför bygger inte kommunen om nya invånare ger extra bidrag? Vart ska 
man bo istället för Tingsryd? Mäklare borde marknadsföra tomter utanfört vår centralort och 
kommunen ska ordna med mer samhällstrafik på landsbygden. Vi borde ordna kommunikation 
för att öka mobiliteten både för äldre och unga. Vi behöver bygga ut någon annorlunda 
transport förutom bussar, annars kan folk inte bo kvar.  

• När det gäller bostäder. Vad har hänt med centrumplanen? Yttrande kom för 4 år sedan. Hur 
Tingsryds centrum ska utvecklas. Vad har hänt? 

 

Hållbar ekonomi rapporten/medborgardialog 

• Svårt att förstå hur vi kommit i denna skuldsituation? De största skulderna finns i bolagen.  

• Varför var det mycket mer folk i Rävemåla igår? Större rädsla för vad som kan hända. 

• I Rävemåla har samhällsföreningen gjort en stor drive för att folk skulle gå på 
medborgardialogen. Samhällsföreningen har lagt ut information på FB.  

• Sannolikt att man är tryggare i mitten av kommunen, i tätorten. Viktigt hur information och 
annonser är utformade.  

• Viktigt att fler kommer till evenemang som medborgardialog. Här är kanske bara 10 personer. 
Hållbar ekonomi som ämne kanske inte intresserar allmänhet så mycket. När det blir skarpare 
läge kommer sannolikt fler. Vi i centralorten är inte rädda att man t ex ska lägga ner 
biblioteket.  

• Värdegrunden har lite kommit i skymundan. Ska finnas som ett moln över all verksamhet.  

• Rapporten är ett viktigt dokument för allmänheten. Här kan man få fram mycket fakta, t ex hur 
mycket lokaler finns det i kommunen? 

Ideell verksamhet/Föreningar 

• Sänka nivån på frivilliga verksamheter? Många bäckar små kan ge resultat. Bidrag och 
sponsring. Föreningsbidrag. Det finns väldigt mycket lokaler i kommunen, bygdegårdar, 
gymnastikssalar. Viktigt att dessa används. Föreningar är mycket viktiga för kommunen och 
en levande landsbygd.  

• Ungdomsverksamhet är viktig inom alla sektorer, idrottsföreningar, fritidgårdar mm. Viktigt 
att locka ut unga på aktiviter. Geo-cash är ett bra exempel på modern digital verksamhet och 
uteverksamhet. Breda satsningar inom idrott är viktigt.  

• Föreningar: Fotbollsföreningar har inte tillräckligt underlag, måste samarbeta med varandra 
för att få ihop ett ungdomslag. Viktigt med duktiga föreningar inom olika intresseområden, 
detta lockar invånarna. Stöd till föreningslivet borde prioriteras, bra för attraktivitet. Kan 
näringslivet hjälpa till med bidrag till föreningar? Viktigt att kommunala verksamheter känner 
till vilka resurser finns på småorter och använder dem. Vi måste utnyttja engagemang som 
finns lokalt och hjälpa varandra: företag, näringsliv, föreningar, kommunen.  
 

• Tingsrydsborna har inte varit samhällsengagerade. Mycket mer engagemang i Väckelsång och 
i Urshult, det är oftast starkare i byarna än i Tingsryd.  



• Det finns engagemang i grupperingar, men inte samlat i samhället. 

Sponsring 

• Skillnad mellan bidrag till föreningar och sponsring. TAIF har nytt avtal. TAIF får sponsring 
från kommunen och flera av bolagen i kommunen. Viktigt med transparens vad gäller 
sponsring. Driften av ishallen kan sannolikt effektiviseras. Många ideella krafter i TAIF och 
alla föreningar. Måsta man ha all anställd personal i ishallen? Vissa arbetsuppgifter får inte 
utföras av ideella krafter. Drygt 50 arbetar ideellt vid varje matchtillfälle.  

• Kulturverkstan får 3,5 milj per år av kommunen. Det är en ekonmisk förening som inte betalar 
hyra eller underhåll mm. Detta är märkligt.  

Ekonomi 

• Frigöra kapital. Dyrt att låna pengar, bankerna ställer inte upp. Markaryd sålde allt till det privata, 
det är kanske en bra modell, värt att undersöka.  Kan vi sälja vissa tillgångar för att börja 
investera? Det går inte att sälja vissa byggnader, t ex Rävemåla skola. Men vi kan sälja en del av 
kommunens skog för att ta ner skulderna. Omfokusering för att vara hållbart.  
 

• Sparbanken Eken har avsatt 300 tkr till försköning i Rävemåla (runt rundellen). Hur går det med 
detta ärende? Kring detta projekt kunde vi samarbeta med TK och lokala krafter. 

 
• I rapporten är det bara fokuserat vid utgiftssidan. Fara är att vi får tappar 100 istället för att vinna 

100. 

Upphandling 

• Man handlar upp tjänster för 150 och 300 miljoner. Hur mycket handlas lokalt? Det måste gå 
att skriva upphandlingar och dela upp det i mindre delar.  

Samarbete 

• Jag ser framför mig mer samarbete med tillväxtmotorerna. Växjö framför allt, men kanske 
också Karlshamn. Hade jag inte service här hade jag nog flyttat till Växjö. Kommunikation till 
tillväxtmotorerna är viktigt. 

• Det finns kanske fler samarbeten vi kan göra förutom räddningstjänst. Det är inte långt till 
Växjö.  

Bredband 

• Vi får inget bredband. ADSL finns nu. Vad har vi för bereskap när det inte fungerar längre? 
Bredband viktigt för att folk ska bosätta sig på landet och kunna jobba därifrån.  

Skog 

• Orolig för att sälja ut. Långsiktigt sämre. Som att pinka i byxorna – om skogen säljs.  Jag ser 
att man i rapporten har med detta med högre avkastningskrav på kommunens industribolag. 
Hade vi inte haft trappstegshyror för bolag (när jag jobbade) så hade det inte fungerat.   

 
 



Turism 

• Turismen är till för alla. Där det finns turism där finns även handel och service. Tjänstemännen 
ska inte fördröja beslut kring besöksnäringen. Jag har väntat i 6 år på en detaljplan, vilket är 
oacceptabelt, blev lovad inför varje säsong. Företagen ska betala själva för tjänsten, man måste 
värna om företagen. Kommunen måste följa lagen, men rykten går att tjänstemän är nitiska. Man 
kanske ska föra bättre dialog, hjälpa företagarna att de inte hamnar i problem med lagen, föregå 
med råd. Förändra sättet att umgås med företag. Man ska spela med och skapa förståelse.  

 
Strandskydd 
 

• Om akademiker ska flytta hit - en sak är om man hade lättat på strandskyddet och låtit folk 
bygga längs Tiken. De tjänar bra och kanske inte kan hitta den typen av boende i staden.  

 


