
Sammanställning 
Medborgardialog Urshult 4/5-2015 
Kommunal administration 

• Kommunens verksamhet måste effektiviseras. Särskilt administrationen! 

• Man ska undvika dyra politikerresor. 

• För mycket arbete med ny översiktsplan, hur mycket har detta kostat? Öh för mycket 
utredningar, planer mm. Även många DP utreds och skjuts på framtiden. Detta kostar också 
pengar.  GC-vägen är positiv, skulle passat på och lägga ner mer under den, t ex bredband, el 
mm.  

 

Vård och omsorg 

• Fokus måste vara kommunens kärnverksamhet: vård, omsorg, skola och äldrevård.  
Men vi kan inte ha allt överallt. 

• Viktigare med skola än äldreboende på orten. 

• Man får inte minska bidrag till frivilliginstaser för mycket, därför frivilligar gör en jätte stor 
insats i kommunens och ge jätte mycket stöd till äldre, sjuka,m.m. 

• Hemsändningsbidrag är stöd till kund som behöver hjälp, men samtidigt stöd till ett företag. 
Det är billigare att köra ut mat än att flytta till ett äldreboende. 

 

Bostäder 

• Det måste finnas lägenheter och byggklara tomter.  

• Skänk bort tomter till privatpersoner som vill bygga!  

• Lätta på strandskyddet.   

• Plan för ökad inflyttning behövs.  

• Man ska ändra regler om strandskydd. Om man vill locka nya invånare kan man göra det 
genom att erbjuda sjö nära tomter. 

• Marknadsför hur mycket man kan få på landet för lite pengar (jämför huspriser stad/land) 

• Viktigt att det finns bostäder för att få inflyttare, kanske viktigare än industri- och 
företagslokaler. Kö för bostäder till Tingsryds tätort. Ingen avgift att stå i bostadskö. I 
Tingsryd behöver det byggas lägenheter. I Urshult går det upp- och ner. Oklart hur det ser ut i 
dagsläget. Byggkostnaden är samma i Växjö och Tingsryd. Detta är ett stort problem.  

• Nya lägenheter på Skyttegatan. 



• In- och utpendling på ca 1500 personer.  

• Hallabro Plast, många anställda söker bostäder i Tingsryd.  

• Hallabro El, de flesta bor i Ronneby och Växjö mm.  

• Finns det tillräckligt med jobb att erbjuda i kommunen? Kanske en inflyttad familj där ena får 
jobb i kommunen och den andra i Växjö? Husen är billigare i Tingsryd, men hyror är ungefär 
samma.  

• Ny lägenheter på Skyttegatan, ca 8000 kr för en trea.  

• En två på Ebbalycke kostar ca 4000-4500 kr, sannolikt. 

• Vanligt att endast de med bostadsbidrag har råd att bo i nyproducerade lägenheter.  

• En del har övernattningslgh i Tingsryd. 

• Svårt att flytta en med en familj idag.  

Ekonomi 

• Finns plan för ökade intäkter? 

• Lånar kommunen till bästa ränta? 

• Sälj skog, nu är det bar priser. Ska man inte behålla skog för att har utrymme för senare 
boplanering? 

• Sälj skog! 

• Vi måste fundera hur kommunen kan tjäna pengar på ett sätt som inte finns idag? 

• Amortera först, nu är det bra ränteläget 

Fastigheter 

• Sälj fastigheter! 

• Många obebodda fastigheter i kommunen. Sid 23 i rapporten. 

Kollektivtrafik 

• Bättre kollektivtrafik.  

Enskilda vägar 

• Fortsatt kommunalt engagemang för enskilda vägar. 

Industrier och industrilokaler 

• Industrimark och industrilokaler bör finnas för den som vill satsa. 



• Kan vi sälja av något? Ska kommunen äga fabrikslokaler? Vissa företag har råd att själv äga 
sina lokaler, kanske har vi för billiga hyror för att motivera företagare att köpa loss lokaler. 
Kan vara svårt för nya företag att ha råd med lokaler. Skillnad att endast ha lokaler för 
nystartade företag och när kommunen går in och stöttar befintliga företag.  

• Ska kommunen äga bostadsfastigheter? Kan vara viktigt ibland att kommunen visar vägen.  

• Kommunens industrisatsningar, Trensum och Nelsons Frö, är lyckade satsningar. SCA ägs av 
kommunen. Ca 40 arbetar på SCA. Affärer som Konga Bruk blir en förslust, kommunen har 
inga hyresförluster i befintlig verksamhet.  

Väckelsång 

• Satsa på Väckelsång med dess närhet till Växjö. 

Samarbete 

• Mer samarbete med närliggande kommuner. 

• Det är viktigt att Tingsryds kommun finns kvar över huvudtaget. Är vi kvar eller flyttar vi 
ihop med Växjö kommun.   

• Kommunsammanslagning är inte aktuellt i dagsläget. Dock är det viktigt med samverkan 
mellan kommuner. Länsgränser har betydelse. RÖK är ett exempel på samverkan. Stort 
område.  

• Turistnäringen ser inte gränser på samma sätt, men samarbetar lättar över kommun- och 
länsgränser, t ex Destination Småland, destination Åsnen.  

 

Inflyttning 

• Om vi vill förhindra en kommunsammanslagning måste vi göra någonting mot 
befolkningsminskning genom att prioritera följande frågor:  

• locka hit barnfamiljer  

• skapa ett bra företagsklimat 

• skapa mer arbetstillfällen 

• marknadsför att kommunen har en bra infrastruktur 

• Fråga hur jobbar man om 15 år 

• Fråga hur lever man på landet om 15 år, är det mycket bättre än idag? 

• Många kommunala tjänstemän pendlar också in i kommunen. Dessa får alltid frågan om de 
vill flytta hit. 

• Alla TAIF-spelarna bor i kommunen.  



• Viktigt med bra och attraktiva tomter. Väckelsång borde vara en pendlingsort till Växjö. 
Viktigt att skolor byggs ut när det behövs, när man bygger fler bostäder (jfr Tävelsås).  

Turism 

• Kommunen måste prioritera satsning på turism, t ex Vildmarkscamping. De har över 24 000 
övernattningar per år, det skapar arbetstillfällen för hela kommunen. 

 

Bidrag och sponsring 

• Man måste självklart behålla lagstadgad verksamhet, men hur är det med TAIF? Man får inte 
fortsätta att subventionera TAIF så mycket från kommunens sida. 

• Punkt 3 på listan är bra. Det är bra att minska kommunens bidrag till sponsring och 
marknadsföring över huvudtaget. Vad får man för sponsring/marknadsföring? Om man köpa 
reklamskylt hos en match med TAIF, är det marknadsföring, sponsring eller stöd till en 
förening eller ett företag? 

• Bidrag och sponsring. Ska kommunen ägna sig åt detta? Bidrag till bygdegårdar, driftsbidrag 
mm (sid 22).  

 

Kommundelar 

• Det verkar så att i utredningen hållbar ekonomi planerar att behålla all service i centrum och 
på västra sidan. Men hur ska det bli för östra område? Ska man minimera eller ta bort delar av 
kommunal verksamhet? Det kommer även i framtiden vara väldigt svart att hålla balansen 
mellan ekonomi och verksamhetsnivå. Jag tror inte att man kan klara sig utan skattehöjning. 

• För stor fokus vid låneskulden. Inte stirra sig blind på detta. Viktigt att tänka på 
kommunstorlek och struktur. Vissa kommuner, t ex Markaryd, har inte något 
kommunalt bostadsbolag. Kommunen har tomma lokaler. 
 

• Indelning i tre områden? Väst, mitt och öst. Ska vara underlag för skolor, bibliotek 
mm. Bättre att kommunen betraktas som en helhet. Sammanhållning viktigt, inte dela 
upp kommunen igen. Detta för att undvika ”vi och dem”. Bypolitiken har minskat på 
senare år, men kan öka igen. Trots allt korta avstånd inom kommunen. Tänka att alla 
tillgångar är gemensamma i kommunen.  
 

Skola 

 

• Det är bra att spara avseende pedagogiska måltider, men man måste hitta en mellanväg. Det 
behövs att lärare är med vid måltider, men kanske kan man minska antalet. 

• Att öka antalet barn i barngrupper på förskola eller fritids är inte realistiskt. Det vill vi inte. 

• Bra skolor i kommunen, t ex Wasaskolan.  



 

Bibliotek 

• Vi vill behålla alla biblioteker i alla byn, men kanske kan man minska öppettider. Bibliotek är 
viktigt för skolan, det måste finnas kvar. 

• Om alla små biblioteker blir skolbiblioteker och man bara har ett folkbibliotek kvar, kan man 
komplettera anbudet genom bokbussen. 

Bredband 

• Dra nytta av bredbandinvestering 

• Sälj kunskaper till andra kommuner genom föreläsningar 

 

Vägar 

 

• T ex, underhåll av enskilda vägar. Kommunen har skött detta sedan 
kommunsammanslagningen. Bra statsbidrag för detta. Inga statsbidrag finns för 
infarter. Enskilda vägar är mycket i kommunen, mer än TRV-vägar. Svårt att ta bort 
kommunens ansvar, många viljor i Vägföreningar. Svårt att få detta samarbete att 
fungera.  

 

Föreningsliv 

• Varje medborgare är med i snitt 4 föreningar. Föreningar är viktigt, dessa gör att 
landsbygden lever. 

 

Arbete 

• Hur stor är arbetslösheten i kommunen? Inte särskilt hög. De flesta kommunboende på 
Konga Bruk har fått nytt jobb.  

• Ungdomsarbetslöshet. Många unga stannar kvar i arbetslöshet. Mindre i Tingsryds 
kommun än i riket, under 4%. Många flyttar för jobb eller studier. Lärlingsplatser kan 
vara bra föra att få ungdomsarbetslösheten. Medelålder är ca 55 år 

• Aktivitetsstöd är 3,5%, Tingsryd total siffra är ca 4% i mars 2015. 
 

Mat 

• Viktigt att köpa närproducerat, mycket viktigare än KRAV mm, köpa svensk 
producerat. LRF’s kommungrupp är mer aktiv nu.  

 

 

 

  

 



 


