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Ekonomi/utredningen 

Underskott på bland annat socialnämnden. Ungdomar blir placerade, de kan inte bo kvar 
hemma. Det är vård och skolplaceringar som är kopplade till dessa ungdomar.  

‐ Då har de inte rätt utbildning på Wasaskolan, eftersom kommunen måste köpa in 
utbildning. 

Beror också på pensionsskulden. Det gamla systemet, då man inte betalade in. Nu betalar vi in 
via försäkringar.  

Markaryd. De har ingen skuld. De äger inga industrier och inga bostäder.  

Men nu har de börjat låna.  

Vi har också fått mycket för pengarna. 

‐ Ni har varit dåliga på att rusta upp era lägenheter, i Ryd i alla fall. Man stängde igen 
lägenheter bakom vårdcentralen. Jag ringde häromdagen, det finns inte en enda lägenhet 
ledig. 

En bild som vänt ganska snabbt, att det inte finns lägenheter lediga.  

‐ Det finns inga lägenheter för våra egna ungdomar!  

‐ Ska ni konkurrera ut Rimshult? 

Ja, de pengarna kan vi använda till dessa ungdomar istället för att betala till exempelvis 
Rimshult.  

‐ När Solängen renoverades, då pratade man om att renovera dessa lägenheter Man 
pratade om att de äldre skulle kunna bo där, och att hemtjänsten skulle figurera där.  

‐ Två lägenheter renoverades till funktionshindrade.  

Vi har varit mer generösa än vad vi behöver gällande inackorderingsbidraget.  

‐ Varför då?  

Det var för att vara attraktiv och det beslutades under den förra mandatperioden.  

Utredningar som är kopplade till förändringar av struktur presenteras: 

Bibliotek, Grundskola, Äldreomsorg, Idrotts- och badanläggningar, Kostverksamhet, 
Fritidsgårdsverksamhet, Samlingslokaler, Kollektivtrafik 

‐ Det måste finnas annat att dra in på än barn och äldre, jag är mitt i! 
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‐ De pengarna räcker inte långt, det kan jag tala om – där sitter jag. Det har inte höjts på 
bra många år. (om idrottsanläggningar).  

‐ Attraktivt boende, det har vi pratat om sedan jag var liten. Detta kan vi prata oss hesa 
om, om det inte finns äldreomsorg och skolor. Jag tror det byggts två, tre hus vid sjön 
de sista åren.  

‐ I denna utredning - har ni tittat på andra kommuner? 

Ja, det finns med i denna utredning.  

Hur ska kommunen se ut i framtiden? Allt kan inte vara som det varit. Hur ska politikerna gå 
tillväga? 

‐ Ni har inte lyssnat på oss tidigare, varför skulle ni göra det nu? 

Jag tycker det är sorgligt, om det är så. 

‐ Jag talar av egen erfarenhet. Under de 30-40 åren har inte någon från kommunen 
kommit på besök.. Det var politikernas fel att mitt företag lade ner, för jag fick flytta 
en skylt. Jo, jag tror han kom en gång, han som jobbade med näringslivs… (Anders 
Borgehed avses).  

Det är viktigt att vi lyssnar på dig, att vi har inrättat den här tjänsten. Näringslivsutvecklare.  

‐ Jag är så gammal nu så jag bryr mig inte.  

‐ Det lilla du kan göra, det kan du göra för att dina barnbarn ska stanna kvar.  

‐ Vi skulle få fiber, sades det. Eon skulle lägga ner tomrör. När jag var hemma, så lade 
igen de hålen. Det var kommunen som skulle ha egna rör. Jag har en säker källa. Det 
var 15 år sen.  

‐ Besöker ni företagen idag? 

KSAU har ett uppdrag nu att göra företagsbesök.  KS har träffat företagen, innan vi har 
sammanträtt. 

‐ Hur många företag har kommunen? 

15  av invånarna är egna företagare, så du kan räkna ut att det är många företagare.  

‐ Hållbar ekonomi är en välgjord tjänstemannautredning, men jag ser mest 
osthyvelmetoden. Det är bättre att göra något radikalt, ”osthyvla” i en ekonomisk 
svårighet är ingen bra metod. 
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Bibliotek 

‐ Hur många skolbibliotek finns? 

Fem bibliotek är integrerade.  

‐ Lagen säger att man ska ha tillgång till skolbibliotek.  

‐ Också viktigt att man lär ut, att man lär sig att gå på trottoaren. Vett och etikett.  

‐ Jag tycker det är bra att biblioteken finns.  

‐ Är det likadant i kommunen som i Ryd (med integrerade bibliotek), då kanske man 
ska börja spara någon annanstans. 

Det är likadant runt om i kommunen. 

‐ Skolbiblioteken är viktiga på IT-sidan. De har fått en ny mycket djupare roll. Det finns 
i IT-plan för skolan. Regionalt har vi ett fungerande samarbete.  

Man behöver bara ett folklbibliotek i kommunen.  

‐ Kan man inte ha biblioteket på skolan? Är det så runt om i kommunen? 

Inte överallt.  

Behöver du tre bibliotek, eller kan du satsa rejält på ett? 

‐ Det går ju faktiskt att gå till biblioteken.  

Hur gör man med de yngre? Ska de gå till Dackeskolan. Eller hur gör vi , det finns flera 
parametrar.  

Det ska ju finnas på varje ort. Det ska finnas för både gamla och unga.  

Tidigare var det så att biblioteket skulle ligga närmare skolan.  

‐ Det var tal om ändring i Ryd. Äldre som sade emot. Biblioteket ligger kanon där det 
ligger. 

‐ Det har funnits ett rykte på byn att tandläkare skulle flytta till bibliotek, bibliotek till 
skolan.  

Jag kan säga: De kommer att vara kvar. Men de ska förhandla om hyran.  

‐ Många patienter. Det tillkommer flyktingar och så vidare.  
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‐ Moderna ändamålsenliga lokaler, de kommer att behålla övervåningen eller tvärtom. 
Jag känner mig lugnad. Jag lägger ut det på Rydkampens hemsida. 

Biblioteket är en förutsättning för skolan. Ingen bra läsundervisning utan bra 
biblioteksverksamhet. Finns möjlighet att ta del av pengar för förskolan eftersom det är 
grundläggande kunskaper för barn? 

Man får inte använda förskolepengar till biblioteksverksamhet. 

Varför är vatten avlopp samt fiberutbyggnad så dyrt? Ska det inte vara självfinansierade? Vi 
hjälper Tingsryd med VA, tätort kan hjälpa oss med utbyggnad av fiber. 
Stor investering på VA känns dumt, ska inte vara skattefinansierad utan avgiftfinansierad. 
VA sluten system, avgiftsfinansierad, men underhållet ingår i kommunens budget. 
Samarbete ang bredband med Wexnet 

Vad kostar alternativen, t ex, bokbussar, jag saknar alternativa beräkningar. 
Svar Laila: Utredningsuppdrag går vidare och innebär alternativ. 
 
Hur utvecklas läsande påsikt? Vilken roll kommer e-boken att ha?  
Konsten att lära sig läsa behöver man också för all läsa en e-bok. Biblioteket har goda 
kunskaper att förmedla läskunnighet. 
 
Enligt skollagen måste barn ha tillgång till bibliotek. Här gäller det fråga om antal av 
folkbibliotek 

‐ Det är viktigt att vi har bibliotek i anslutning till skolan. Tingsryds kommun har alltid 
haft en bra utlåning på sina bibliotek. Helt OK att integrera bibliotek med skolorna. 

 

Grundskola 

‐ Skolor och äldreomsorg, det är bara stopp! Det går inte att spara.  

‐ Barnen är framtiden. Då får ni ingen att flytta hit, om ni tar bort det. 

‐ Hela kommunen är viktig, skatteintäkter. Hela kommunen behöver skolor. 

‐ Tips för att få in pengar. Hugga ner skog. Jag ser nu att träd ligger kvar i skogen på 
marken. Hämtar veden. En idé, som jag och XX har. En gala, sätt fart, gör en gala som 
gör det. Gör en hejdundrade galan. Befolkningen är så stark är att man skulle betala 
för att gå dit. Det ska öronmärkas vad pengarna ska gå till. De två viktigaste är skola 
och äldreomsorg - ta en gala kör för fan, gör det med dunder och brak! 
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Vårdnadsbidrag. Jag utnyttjade inte en kommunal barnomsorgsplats på två år, när jag hade 
vårdnadsbidrag. Bra för kommunen också. 

‐ Hur många föräldrar lämnar barn de 15 timmarna?  

Man lämnar barnen för att söka jobb. 

‐ Man ska inte lämna in sina barn på dagis för att få egen tid. 

‐ Vi går väldigt snabbt från grundfrågan. Jag tycker man ska titta på skolan ur många 
perspektiv. Till varje pris. Man ska titta på storleken, bärigheten. Vi i Ryd stödjer 
skolor som inte bär sig. Då räcker inte pengen. Man får lyfta över pengar till dessa 
små skolor. En liten skola är inte bra. Vi har åskullar, vi har en eller två barn 
samläsning för att få någon ekonomi. Vi gör barnen en otjänst. Dålig inlärningsmiljö 
för skolan är för liten. 

Svårt att rekrytera lärare, folk har sökt sig därifrån. 

En intressant fråga är detta, ska vi ha en skola i varje kommundel, oavsett om man klarar 
kvaliteten?  

‐ När man gör någon förändring 

‐ , man blir rädd att vi aldrig kan ta tillbaka. Man måsta göra om. Man ska kunna ta 
tillbaka verksamhet (om fler flyttar in).  

‐ Det är en självklarhet. Man fattar beslut, och sedan kan man ibland ta tillbaka.  

Som med kommunindelningen 1971. (skratt).  

Då högstadiet gick ut från Ryd, fick man tomma lokaler, men sedan fick man en fin enhet - 
Kupan.  

‐ Ett problem är om man går ut, att man får tomma lokaler.  

‐ Jag hoppas ni stöttar Idekulla.. För stöttar ni AMB, får man stötta andra också.  

Viktigt man tänker till innan man lägger ned. Inflyttning minskar om skolar är borta.  

‐ Vi behöver både gasa och bromsa. Det finns alltid någon lösning när det gäller lokal.  

När vi mäter nationella prov, är de små enheterna inte så fel ute. Vi har dåliga meritvärden 
bland de äldre eleverna.  

‐ Det har fungerat bra, men det har kostat svett och pengar. 
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Vad händer med de äldre barnen och deras skolresultat? Det skulle vara intressant att veta.  

Vi kan inte jämföra med kommuner som har en stor centralort. Utan med jämförbara 
kommuner. 

‐ Ibland är det bra att lyfta blicken, till exempelvis Norrland.  De skulle bli glada om de 
hade våra problem.  

En motfråga. Ska vi bevara? Vad ska vi göra istället? Hur får vi in den pengen? 

‐ Se över era skogar. Kan ni sälja fastigheter till privata ägare i Ryd?  

Hur ska vi spara inom skolan? 

‐ Vissa skolor är mindre. Pratar ni med lärarna. Pratar ni med föräldrarna? Rävemåla är 
en stark by.  

 Skolskjutsarna. De kan stå i bussarna. 

‐  Man kan bussa åt andra hållet. Finns det lokaler, så kanske tätortsbarnen kanske kan 
åka till de mindre orterna.  

‐ Va bra XX, det var min själ det bästa idag! 

Hur lång får en skoldag vara? 

‐ Man åker inte raka vägen. Vad är en rimlig skoldag? För en sjuåring och en tioåring? 
En fråga som är intressant. 

‐ 1973 flyttade jag och min fru hit till Ryd.  Barnen åkte 20 minuter buss. Finns andra 
kommuner där man åker till förskola 4-5 mil varje dag. Sätt det i proportion!  

‐ I Sorsele kommun åker man till exempel 8 mil till Ammarnäs.  

‐ Låt barnen vara hemma. Ngn annan kan ta ditt jobb under tiden.  

En lång skoldag är lika illa som långa resor.  

‐ Det enda sättet att lösa detta. En del börjar på morgonen och en del går på 
eftermiddagen, En skola i två-skift.  

‐ Vi måste ha grundskola i varje kommundel annars är det inte attraktivt att bo där eller 
flytta dit. Dessutom viktig för flyktingbarn. 

‐ Har ni funderat på utomhuspedagogik - att man söka statliga bidrag, dela lokal men 
behåller personalstyrkan. 
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‐ Varför måste barn från Linneryd åker till Rävemåla för undervisning i idrott? 
Fler skolresor för att utnyttja lokaler på bra sätt. 
Bra att använda kommunens egna lokaler 
Bussresor ä inte gratis heller, är det verkligen en besparing? 

‐ Om man lägga ned äldreboende eller bibliotek, hur vill man använda lokaler? Annars 
är det bara kapitalförstörning 

‐ Idag hyr vi lokaler. Om vi stänger verksamhet kan vi avyttra lokaler. 

‐ Skolor kan man använda för annan verksamhet, t ex lägenheter. 
Stänga man särskilt boende kan man använda byggnaden som t ex 
trygghetsboende/seniorboende utan biståndbedömning. 

‐ Jag upplever förslag som finns i utredningen på samma sätt. Att ha fokus på barn och 
ungdomar innebär för mig att det är våra barn som är tillväxten. Då ska man ta pengar 
från annan kassa och inte spara på barnrelaterade verksamheter. Bättre att satsa mer på 
tryggheten i förskola och ta hand om trasiga barn i tidigare fas. 

‐ Vi kan se att många par med barn flyttar hit, men det är svårt att hitta bostäder i 
Väckelsång. Då väljer våra potentiella invånare att bosätta sig i t ex Växjö. Det gäller 
att bygga där behovet finns, inte bara i tätorten. (applåd) 

‐ Jag vill ta upp frågan om trygghet i förskolan. Personalen känner att de är 
överbelastade med det administrativa arbetet och då räcker inte att behålla samma 
gamla personaltäthet. 
 

‐ Vad ska vi göra om vi måste prioritera? Vi måsta vi satsa för att få mer barnfamiljer I 
Väckelsång. Vi har nya företag, nya familjer men har inga boende. Bygg! Sen lösas 
det med skolan.  Britt-Louise Bengtsson svarar: Politiken inom bostadsbolag är 
överens om att vi ska bygga i Väckelsång. Det blir byggnationer i Väckelsång, men vi 
måsta först samla i lådorna, ca 15-20% egna medel för att finansiera bygget. Det är en 
fråga som politiker har på sin agenda. Anna Johansson svarar: Det var en sorglig brand 
i Konga. Om kommunen får försäkringsmedel, då kan dessa medel satsas i 
Väckelsång. 
 

‐ Anna Johansson: Hur ser ni på grundskolor i andra kommundelar? En känslig fråga. 
Vi har länge prioriterat att behålla infrastrukturen överallt. Frågan som ställs nu om vi 
ska satsa på större skolor med bättre kvalitet.  Mindre skolor är mycket sårbara, ingen 
bra arbetsmiljö för personal. Svar: Vi har osthyvlat länge, det är upp till politiken att 
bestämma vad som ska läggas ner. Jag avundas inte politiker som ska fatta detta 
beslut. Kvalitet är lika viktig som kvantitet. 
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‐ Glöm inte att det viktigaste är barnen, det handlar om individer. Man vill ha nära till 
skolan men det är viktigare att man uppfyller kvalitetskrav i utbildningen. Vi förväntar 
oss av politiken att ni tar tuffa beslut.  Om jag sätter mina barn i fokus då handlar det 
om kvalitet och bra resultat i skolan. Föräldrarna borde säga ifrån när de anser att det 
är dålig kvalitet. 

 

Äldreomsorgen 

‐ Vi ser fram emot den.  

‐ Jag har ingen anhörig. De är djävulskt stressande. Värre i hemtjänsten än inne på 
boendena.  

‐ Man kunde ha en som städade. Låt undersköterska ta han de om de äldre. Varför kan 
inte de arbetslösa kan gå in städa istället? 

‐ Ni får inte dra in mer. Ni kommer djävlar inte få någon som jobbar där (inom 
äldreomsorgen).  

‐ Jag är chockad (över hur det är i hemtjänsten). Ni måste vara med hemtjänsten. Åk 
med dem tre-fyra dagar. 

Min mor tvättade nattetid, så det var inte lättare förr inom äldreomsorgen.  

‐ Jag blir ledsen när jag ser dem jobba så hårt.  

‐ Det ger inte något att gå på utbildingar och möten, det är ju händer som fattas! 

‐ Vi ska ha så mycket möten, det blir inget producerat.  

‐ Det måste genomföras. Jag har en fru som jobbar inom äldreomsorgen. Det behöver 
finna s viss rapportering, men det går till överdrift. 

‐ Hemtjänsten är synd. Den är bra i rankningen.  

‐ Hur ska ni organisera oss bättre. Nu har man börjat med logistik, ni vet precis var vi 
är. Fem min tillsyn, 30 minuter en dusch. Det är inte vetigt, jag säger det.   

Nattfrid, vad tycker ni om det? (att möjlighet till övervakning via kamera finns). 

‐ Jag är rädd att bli gammal. Aldrig.  

Det finns de som tycker det är jobbigt att det hela tiden kommer och går folk. Det är någon 
som ska titta på bestämda tider. Då kan Nattfrid, vara ett altternativ.  

De störde och man väckte henne.  
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‐ Arbetsbelastning är problem inom hemtjänsten. De skulle ha kommit kl. 10, men har 
fasen inte hunnit komma förrän kl. 12.  

‐ Ni kan aldrig ta bort två händer och mänsklig kontakt, det kan ni aldrig ta bort så länge 
jag lever.  

Ny teknik används inom äldreomsorgen. Går vårdtagaren på en matta, så tänds en lampa i 
hallen. När de kom tillbaka, slocknade den i hallen. Är det en ingång? 

Många som är hemma, som inte klarar sin vardag  

‐ I glesbygd i Lappland. Jag har pratat med en släkting – det är en uderbar hemtjänst. 
”De är här nu. Vi har suttit och pratat en halvtimme.” Titta på vad var och en behöver. 
Man måste respektera den som vill vara själv och bli hjälpt av elektroniken.  

Jag var ifrån äldrevården i femton år Jag blir paff när jag kom tillbaka.  

‐ Kommuner som har haft mätning av tid innan. Jag tror det var Landskrona som har 
gått ifrån tidplaneringen. Det gjorde att det tog längre tid. Ett stressmoment för 
personalen. Man sparar. En fråga, XX får X antal minuter . Idag är jag rättså pigg. Att 
de äldre får bestämma inom ramen för tiden.  

‐ När vi fick logiistiken då visste jag hur lång tid saker tar. Man lär sig på de fem 
minuter man hade. Man anpassade sig. Vi har 60 minuter och ska hinna städa. 

Pratade med Magnus. SN:s ordförande, om ett förändrat arbetssätt som tillämpas i vissa 
kommuner. ”Ni har totalt tid. Ni inom er grupp ska fördela tiden i gruppen.” Det har inneburit 
ett stort förändrat arbetssätt.  

Man själv kan styra. Personalen känner sina brukare. Några få kommuner som tillämpar detta.   

Vi har sju äldreboenden i kommunen. Det finns ett med renoveringsbehov.  

Tingsgården hyr vi idag ut till ungdomsbostäder. Halva är dagis. En billig penning göra om 
till studentbostäder.  

Tomten där gamla Tingsgården ligger, kommer vi att bygga på , frigöra lokalen vid 
Mårslycke. En en-avdelningsförskola – ska upp till Tingsgården, plus avdelningen vid Slottet 
ska också upp till Tingsgården.  

‐ Då kan man sälja de andra husen till boende, det kan ju vara bra.  

‐ Det finns tomma marklägenheter på Örnen som vi skulle kunna hyra ut till 
trygghetsboende.  
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Kommunen gjorde i ordning Bagarmossen, till Migrationsverket.  

‐ Idag delar vi upp Migrationsverkets lägenheter. Lite över hela beståndet. Inte bara 
segregerat.  

‐ En tanke. Vid Solängen. Fyra lägenheter vid som helrenoverades vid Trojavägen. Där 
släpper ni in vem som helst.  Istället kunde ni göra det till lägenheter för äldre, där kan 
ju hemtjänsten figurera. Nära ICA är det också.   

‐ Pessimistiska tankar, bara avvecklande, ska vi inte utveckla någonting. Vi är en 
glesbygdskommun, allt ligger väldigt långt borta. Ska vi inte satsa på att blir en bra 
skol-kommun, bra äldreboende-kommen. Då flyttar kanske folk hit.  
Äldreboende: ändra kriterier för biståndsbedömning, bättre att folk kan flytta in utan 
biståndsbedömning, beakta sociala faktorer. Ska man inte satsa mer på utveckling? 
Senaste åren högre inflyttning, jobbat med inflyttning, men ändå gick ned i siffror. Vi 
behöver kompetenta medborgare i framtiden. 
Inflyttning väldigt stor just nu, nästan lika stor som antalet dödsfall. 

‐ Efterkrigsbarn stora kullar, men inte nått åldern för äldreboende, hur planerar 
kommunen? Man kan inte lägga ned allt. 
Vi ska inte lägga ned allt, arbete med siffror från SCB som grundlag för utredningar 
 
Innan man uppfylla kriterier för serviceboende finns ett stort behov av bostäder. Hur 
ser planeringen ut för trygghetsboende? 

‐ Glapp mellan boende hemma och särskilt boende – möjlighet för seniorboende? 

‐ Sockenråd och föreningar jobbar för inflyttning. Äldreomsorgen viktiga 
arbetstillfällen. 
 
Minska antal serviceboende? Hur ska hemtjänsten organiseras? Långa vägar att köra. 
Det är mycket körande inom hemtjänsten, fler vårdtagare som får matdistribution. 
 
Bättre samarbete mellan personal (hemtjänst) möjligt om verksamhet inte ligger så 
långt ifrån varandra. 

‐ Besparingar gäller framförallt äldre och barn, man sparar på svaga grupper. 

‐ Exempel: Nattfrid, istället för hemtjänst finns en kamera, som övervaka istället. Hur 
ser ni på den utvecklingen? 
Tekniken finns, man ska använda den. 
Kamera kan inte avgöra om personen andas eller inte. 
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‐ Ska vi avveckla ett äldreboende?  
Lindegården skulle avvecklas för några år sen och ombyggastilltrygghetsboende, men 
det funkade inte 

‐ Kanske förändring av äldreboende istället för nedläggning. Olika specialiserade anbud 
på olika ställen. Volymen mot kvalitet? 

‐ Viktigt att arbeta parallellt arbete med hållbar ekonomi och jobbar med socken. Det 
verkar så att socknen är väldigt viktigt för kommunen. 

‐ Efter invigningen av Örneni har en toppmodern boende i Tingsryd, som klarar bra 
kvalitet. För närvarande har kommunen 10 vakanta platser på olika orter plus 10 
lediga på Örnen. Frågan till deltagarna: Man kanske behöver bara några äldreboende i 
kommunen, andra kan omvandlas till trygghetsboende. Vi borde sikta på tre-fyra 
äldreboende. 

 
‐ Servicehus där vi inte har beläggning – kan det blir till boende eller skola? Kan även 

omvandlas till trygghetslägenheter.  
 
 

‐ Det är inte många som är pigga nu på äldreboende jämfört med tidigare. Friskare äldre 
kan väl flytta till orten och frigöra sina hus till yngre familjer.  Var det inte tänkt så 
från början att tvårumslägenheten i Väckelsång ska användas som seniorbostäder, 
medan svagare ska tas omhand i Tingsryd? 

 
‐ Vi ska inte bygga en ny sjukstuga i Tingsryd, utan i närheten till sjukhus. Det behövs 

en mellanavdelning innan behandlade patienter kommer hem, detta görs i samarbete 
mellan regionen och kommunen. 

 
‐ Moderator: Om hemtjänsten: det finns massor av nya redskap inom hemtjänsten, t ex, 

kameror då man tittar efter äldre vid vissa klockslag. Det går att effektivisera 
hemtjänsten. Ser ni positiv på detta? Hur tänker ni?  

o Jag skulle aldrig tänkt mig, det går in på integriteten. Det är lagstadgat att man 
inte ska kameror överallt. 

o Jag tycker att det är OK att ha kameror bara det sköts på ett bra sätt. Bygger på 
frivillighet.  

 
‐ Kvalitet i vården borde gå framför kvantitet. Kan vi göra trygghetsboende av några 

äldreboende då är det OK, politiken kan omformatera några ÄB till andra former. 
Tänk sunt förnuft. 
 

‐ Om jag hade blivit mycket sjuk då skulle det kännas tryggare att bo nära vårdcentralen 
och inte kameraövervakas i Väckelsång. Använda händerna bäst till dem som är 
sjukare. 
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‐ Politiken: Vi tar med oss kvalitet inom äldreomsorg och omvandling av boende till 
trygghetsboende. Kombinera skolan och trygghetsboende.  

 

Idrotts- och badanläggningar 

Vad har vi för nytta av att ha dessa anläggningar, kan man fråga sig.  

‐ Ungdomar aktiverar sig. De får röra på sig. 

Behöver vi 20 st? 

‐ Vilka föreningar ska vi lägga ned? 

‐ Är det stora pengar att spara? Det är ju en viktig funktion som dessa föreningar har.  

Kommunen äger idrottsplatserna. 

100 000 kr får vi för att sköta hela Trojavallen. Det ska skötas grusplan, den lilla planen är 
uppsagd. Vi ska sköta det ideellt.  

Idrott är viktigt.  

‐ 1 miljon kr står det i rapporten – är det 100 000 kr per plan? 

Vi ligger på 238 plats i landet vad gäller kostnader för idrotts- och badanläggningar. Och vi är 
dyrast i länet.  

‐ Tennisplaner i Ryd., äger kommunen dessa? 

Nej. Men bidrag, betalas ut till dem dock.   

Urshult gjorde allt själva. Sparbanksstiftelsen sponsrade också.  

‐ Till slut utarmar vi företagarna. Alla föreningar ska fråga alla företag. Det går inte.  

Vem ska betala? 

‐ Man kan inte betala hur mycket som helst som företagare. 

‐ Vi föräldrar. Vi aktiverade oss. Och det är ett hästjobb. 

‐ Vi samkörde till Tingsryd. Med våra två pojkar.   

Bidrag för idrottsplaner, har de sjunkit?  

‐ De har stått stilla.  
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‐ Urshult samarbetar med Ryd. 

‐  Älmeboda  med Linneryd. Tingsyrd med Väckelsång. 

‐ Väckelsång har den bästa planen. Tingsryds är katastrof. 

Grå det att slå ihop föreningar?  

‐ Ryd och Urshult samarbetar redan. Flickor är i Urshult, pojkar i Ryd i åldersgrupp. 
Barnen räcker inte till. Inte en kull. Kanske tre kullar för att få ihop till ett lag.  

Det finns inte tider i hallarna nu, så dessa behövs. 

Viktiga saker för integration: arbete, skola och idrott. Idrottsrörelsen perfekt för integration. 

Varför är inte Travbanan med i sammanställning för anläggningar? 
Vet inte, men det ska gå in i underlag för beslut. 

Badhus i Linneryd, simskola för barn varje vecka. Det är jätteviktigt för Linneryd och barn i 
Linneryd. Jag är väldigt rädd om badhuset. 
Simskola också för kvinnor från andra länder. Stor betydelse. 
Mindre personal på förskola leder till att barnen inte kommer längre till simskola, badhus 
viktig funktion i samhället. 

‐ Vi har 20 fotbollplaner i kommunen. Behöver vi så många? 
 I Väckelsång genomfördes under år 2014 37 matcher, 170 träningar m m. 
Imponerande siffror. Föreningarna behöver pengar för att hantera fotbollsplan och 
anläggningar. Här har vi tre stycken. Minimikrav borde vara en plan per tätort. Vad 
kommer detta ha för effekter? Svårt att bedöma. Finns det engagemang då går det att 
behålla mer, föräldrar kör till oss t ex från Linneryd. Välj fotboll om vi måste välja. 
Kombinera grusplan, parkering och gräsplan. 

 

Kostverksamhet  

‐ Det är härligt att de får lagad mat. God mat tycker de äldre. Den är varm, de äter den. 
Verkligen härligt. 

‐ Grundskolan. De växer ju. Men de måste få riktig mat.  

‐ Skolkök. Är kapaciteten såt stor att man kan bort ett kök i Ryd och ändå klara det? 

‐ Det fungerade när vi körde ner till Kupan.  

‐ Och när en annan gick på Trojaskolan? 
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Titta på varje kök. Vad klarar man i antal, portioner. Man kanske inte måste göra det på två 
ställen? 

Matdistribution. Om en äldre säger: ”Jag vill äta rotmos tre ggr veckan” - då ska det kunna gå.  

Antingen eller, man får välja.  

Var och en som vill kan få varm. Men den som vill ha kyld mat levererad, ska kunna få det.  

‐ Då vill de inte ha maten den dagen. De tar upp ur frysen. 

Det är dyrare än det vi har idag. Det kräver dubbel utrustning.  

Kök på Örnen. Överkapacitet finns. Lägga ner kök i Tingsryd och behålla Örnen.  

Kanske kan vara ett mammakök i Ryd, det andra tar emot.  

‐ På sommaren är det så.  

‐ Jag älskar mitt Solängen, så ta inte bort det.  

Finns det regelverk hur köken ska vara utformade? 

‐ Ska vi minska antalet kök. Vill ni behålla valfriheten – varm eller kall/fryst? Respons: 
Det är en utopi att någon kommer till mig och lagar mat tillsammans med mig. Kyld 
mat ger kunden en frihet att välja när man ska äta. Valfrihet är inte så dumt. 

 
 

Fritidsgårdar 

‐ Har man inget att göra, så hittar man på ngt dåligt istället 

‐ Det hade räckt med ett fik i Ryd, och ett biljardbord.  

‐ Inte röra fritidsgårdarna, de är bra.  

Samarbete som i Väckelsången, kan det vara något? 

‐ Men allt kan inte vara ideellt.  

I Linneryd finns fritidsverksamhet barn, men inte för ungdomar. Krävs bättre kollektivtrafik 
för att komma till fritids i Tingsryd. 
 
Bättre samordning mellan bussarna behövs, man kommer dit, men inte tillbaka. Info om 
närtrafiken ska finnas på kommunens hemsida. 
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Vi får många nyanlända till Linneryd. Människor ska komma in i samhället, fritidsgårdar får 
en ny betydelse. Fritidsgårdar behövs. 

Hoppas bara att det inte kommer några besparingar för barn med funktionshinder. 

Personal ska vara på olika ställen, så kan man öka tillgängligheten, personal kan ge stöd att 
hitta vägen in i samhället? Förslag: Föreningsgemensam webb  

‐ Hur ser vi på fritidsgårdsverksamhet om vi tänker hela kommunen? I Väckelsång drivs 
fritidsgård i kyrkans regi, kommunen betalar. Alla ungdomar är intresserade att träffas 
under organiserade former, det är viktigt. I Väckelsång är det mycket populärt att 
träffas på fritidsgården, det är inte så stora pengar.  Viktigt att arbeta bredare och 
samla olika krafter kring barn och ungdomar. Ofta kan frivilliga krafter göra bättre än 
kommunen. Vi har skollokaler som står tomma på kvällarna. Kan skollokaler 
användas till fritidsgårdsverksamhet på kvällar? Nej, inte vill jag gå till samma lokal 
som på dagen, man måste byta lite. Det är bättre att använda andra lokaler till 
fritidsgårdsverksamheten. 

 

Samlingslokaler 

 Hur ska de användas och hur ska de finansieras? 

‐ Detta måste vara knutet till verksamhet. Används de mycket, då kan de få bidrag. 
Annars inte.  

‐ Positivt Att det finns samlingslokaler på landet.  

‐ Man kan inte ge ett bidrag, om det inte är aktiviteter där. 

‐ Det ordnas inte så mycket.  

‐ På revyn överlever Folkhets Hus ett år. Parken. Dör det ut så kommer den att stå öde.  

‐ Finns det verksamhet som bär, så kan man få bidrag.  

Betala man per kvm eller per antal evenemang? Kan man hitta kriterier för bidrag från 
kommunen som är rättvisa? 

Samlingslokalen används till många olika tillfällen, bidrag för lokalen behövs. 

Vore bra om man kunde boka sig in till en annan samlingslokal. Kommunen ska samordna 
detta och göra en bokningssida. 
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‐ Bidrag till samlingslokaler?  Det finns 10 större och 70 mindre samlingslokaler som 
får bidrag från kommunen. Behöver vi dem alla? Svar: Björkeborg drivs sedan 1992 
av föreningen med ett kommunalt bidrag (70 tkr per år). ”Det som luktar här i lokalen 
är svetten från det ideella arbetet!”  Tror inte att kommunen kan driva Björkeborg eller 
andra lokalera billigare. Behåll bidrag, annars riskerar man ta bort allt socialt liv på 
bygden. Svårt att fixa större reparationer som avlopp. Det finns en möjlighet att söka 
särskilt investeringsbidrag, ca 30 % av kostnader. Bidrag kan utformas efter 
användandet. 

 

Kollektivtrafiken 

Vi kan påverka regionen.  

‐ Närtrafik. Anropsstyrd trafik. En skjuts. Det kostar kommunen. Regionen har tagit 
beslut att utveckla detta. Det har fallit väl ut i Ljungby.  

‐ Lyft ögat söderut. Länsgränsen. Behov resa nedåt. Svårt att ta sig til Karlshamn. 

‐ Ett försök har varit.  

‐ Stora jädra bussar med två personer. Kan man köra mindre bussar två gånger istället?  

Stora bussar går stomlinjer. Små bussar går i närtrafik. Inte så stor skillnad med kostnad 
mellan små och stora bussar som man kan tro. 

Vi behöver en säker skolväg.  
Utökning av busstider på konstiga dagstider, finns ingen buss på kvällen. Man kommer dit, 
men inte hem. 

Ingen förbindelse mellan Lessebo och Linneryd. 

Behövs bättre förbindelse till Lessebo, Älmhult, Karlskrona. 

Bättre information på kommunens hemsida 

‐ Många tänker när det flyttar: kollektivtrafik, skolor, boende. Vi borde satsa på skollokaler i 
Väckelsång. (applåd)  

 
‐ Om man måste lägga ner skolan  tänk då  kortare skolskjuts. 

 
‐ Vi vill inte att det blir sämre. Bra väderskydd. Mikael Jeansson: Meningen är att satsa mer på 

kollektivtrafik.  
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Övriga frågor 

‐ En fråga utöver. Kraftig åsikt som jag har. Personal måste ändra sig. En attityd:  Att 
man är välkommen, att man är kund. Istället för att prata lagtexter direkt. Problem är 
att få in rätt tjänstemän, det är inte attraktivt att jobba i kommunen alltid. Vissa tjänster 
skulle samarbeten ske med andra kommuner, för att få rätt människor.   

Kommunen tar ett internt kontrollmål, att vi lever upp till våra tjänstegarantier.  

Vi behöver jobba på värdegrunden, jobba med bemötande. Förändringsarbete som tar tid.  

Budskapet tar vi till oss - vi kommer att jobba på detta! 

‐ Wasaskolan. Satsa på fler utbildningar där.  

En son som nu går gymnasium i Älmhult. En buss dit, en buss hem. Var rädd om henne som 
är rektor på Wasaskolan! När hon lämnade Haganäs gick den ner.  

Bussar mot Älmhult. Det är också förbindelse mot tågstation.  

‐ Vad gör Tingsryds kommun för att behålla ungdomarna? 

‐ Vad gör ni för att hjälpa dem till arbete? 

Vi kan inte hindra dem från att komma ut utanför kommunen.   Jag tror på att hålla kvalitet i 
skolan. Man blir sedd. En trygg uppväxt, jag är ingen hemvändare. Jag hade en lärare som i 
årskurs ett gav ett fruktansvärt omdöme.  

Kvalitet behöver inte betyda att vi har småskolor överallt.  

‐ Vad gör vi för att behålla ungdomarna, de är våra nästa skattebetalare.  

Tätare samarbete mellan skola och näringsliv. Kontakt med arbetsgivare tidigt.  Många 
lösningar, vi behöver jobba brett. 

Röd tråd i arbetet med hållbar ekonomi. Barn och ungdomar ska vi satsa på.  

‐ Kulfaktor. Ha roligt. Ha någonstans att ta vägen efter skolan. Idrottsanläggningar, 
fritidsgårdar. Att man minns gott från ens barndom.  

‐ Åka på disko. Men också att vardagsgrejerna finns.  

Wasaskolan. Med de nyanlända så är det många elever.  

Av de som har behörighet är det 40 % som söker till Wasaskolan.  
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‐ Ett problem Ryd. De går inte Wasaskolan. Väljer Olofström, väljer Älmhult. 

Jag är tjänstledig från jobb som skolkurator. Ni som föräldrar, er inställning till skolan är 
oerhört viktigt. Har ni positiv inställning så är den viktigt för barnens framgång.  

Vi kanske har haft för mycket fokus på inflyttning. Det ska vara bra för oss som bor här. Vi 
ska som kommun svänga över mot att ha en bra kärnverksamhet.  

Småskalighet. Bra ibland. Centralisering bra ibland, men fokus ska vara bra kärnverksamhet.   

För att människor ska flytta tillbaka. Naturen en faktor, skolan ska vara bra.  

Brandtal för kommunen. Vi har det bra. Vill jag gå på teater, gör jag det. Finns en trygghet för 
mina barn. Nära natur. Tingsryds kommun bra placerad. Vilket utbud! Dra en cirkel några mil 
- fantastiskt vad långt vi kommer!  Flyg Kallinge. Tåg Emmaboda. Tåg Älmhult osv.  

‐ Invandrare. Vad ger flyktingar mot vad vi betalar.  

Vad kostar en arbetslös, mot vad som en som betalar skatt?. 

‐ Det är många som har dess frågor, det kan vi inte sticka under stol med. 18 % av 
befolkningen.  

‐ Vad klarar vi av? Ni måste ta mig på rätt sätt nu. 

På lång sikt, så klarar vi det – det är min inställning. Vi ska vara öppna och solidariska.  

‐ Min son får inget jobb. För en nyanländ får arbetsgivaren 80 % av lönen. Jag frågade 
arbetsförmedlingen. Vad kan ett företag få för min son? De lade på luren.  

‐ Flyktingfrågan i Tingsryds kommun - det är många som inte vågar ställa frågan för 
rädsla för att bli kallade rasister. Vad gör vi?  

(Tystnad.) 

‐ Vi behöver mer samarbete mellan Wasa och AMB. Marknadsföra bättre.  

Det blir plus minus noll för vi får pengar från Migrationsverket. Statliga pengar. Statsbidraget 
har täckt utgifter.  

Etableringsfasen pågår i två år. Det kostar pengar för de som inte får jobb, för tiden efter två 
år.  

Hittills har många flyttat efter två år. Men nu har det skett omställning, de vill bo i Ryd.  
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‐ Det blir ju totalt katastrof för Sveriges samhälle. Om 80 % för nyanlände och de 
”svenska” inte får.  

Det finns ett tryck på lägenheter i Tingsryd, Väckelsång och i Ryd nu också.  

‐ Har ni tagit för många lägenheter till de Migrationsverket? 

‐ Kontrakten är vanliga. Migrationsverket har besittningsrätt. På kort sikt i Ryd. Om det 
inte blir HVB-hem av det som socialnämnden vill ha, då blir det lägenheter - 12 
lägenheter. 

Många invandrarare har startat ett eget företag. Många har utbildning som vi behöver i 
Sverige. De behöver lära sig språket. Vi har egentligen sparat pengar på utbildning, för den 
har de gjort i hemlandet.  

Jätte stor kommunkansliet. Behövs verkligen så många tjänstemän? Varför ingår det inte i 
utredningen? 

Kommer i utredningen/genomlysning 

‐ Det är fantastiskt att bo här i Väckelsång: mina barn trivs, min mamma bor i närheten 
och har en trygg omsorg. Enkelt att åka buss till affären till Växjö. Bra uppbyggda 
linjer av kollektivtrafik. Kommunen kunde satsa på att utöka Väckelsång, få den att 
växa. Att låta Växjö att dra sig söderut. Bästa läget är Väckelsång, satsa här! 
 

‐ Ge bort tomterna till folk som vill bygga.  
‐ Patrik Ståhlgren kommenterar: Alla är överens att det är den största utmaningen att 

sätta igång bostadsbyggandet. Tingsryds kommun står för ca 45 % av bostäder, det 
finns vissa privata intressentar som sedan länge villa bygga. Vi planerar att bygga i 
Tingsryd och Väckelsång. 
 

‐ Flyktingströmmen ökar och snart kan vi ställa frågan: ” Finns det några svenska barn 
här?” Mikael Jeansson svarar: Vi arbetar med inflyttning sedan länge, i år ligger vi ca 
100 personer plus, ökningen sker mest via människor från krigsdrabbade områden. 
Javisst det tar insatser, tid och pengar att ta emot flyktingar och t ex hantera traumer. 
Många flyktingar från Syrien är välutbildade och kan hitta jobb och bli 
självförsörjande ganska snart. Människor från andra länder kommer att behövas här. 
(applåd). 

 
‐ Nästa gång när vi har sådana möten skicka gärna information till/via Radio 

Kronoberg. Vi delade på Facebook, blir bättre sätt att sprida information. TK är inte så 
bra på marknadsföring. Sätt info på skolor och äldreboende. 

 


