
1 
 

Medborgardialog i Konga 2016-05-02 

Anteckningar 

 

Projekt Hållbar ekonomi 

 Kan man genomföra hållbar ekonomi om man har hela befolkningen emot sig? 

 Ingen vågade att genomföra det tidigare, nu är vi där vi är. 

 Vem har satt oss i den situationen? 

 Del 3 skulle man ha tagit först och därefter beslut om kärnverksamheten. Kan man spara 

på kommunala uppdrag (del 3) vet man hur mycket pengar det är över för 

kärnverksamheten. 

 Utredningarna är bra underlag för beslut i framtiden, det hade varit bäst att ta beslut om 

alla 3 delar ihop. 

 Det är en nackdel att denna utredning kom i bitar – svårt att se helheten. Fortfarande 

saknas vissa bitar, bl a om personalorganisation. Personalstyrkan i kommunen borde 

också anpassas till minskat antal invånare i kommunen.  

 Man måste först veta hur många ska jobba kvar innan man bestämmer sig för 

renoveringen av kommunhuset. Ingen bra arbetsmiljö med öppet landskap enligt 

forskning.  

Bostäder 

 Kanske sälja Torggatan 10 till en privat aktör som kan göra bostäder? 

 Det behövs fler bostäder. 

 De som står i bostadskö, är det folk som vill flytta från hus till lägenhet inom kommunen? 

Eller är det folk som vill flytta till kommunen? 

 Att bo i eget hus på landet är billigt, att flytta till lägenhet blir dyrt. De äldre som vill flytta 

har inte råd med dyra lägenheter. 

 Kan man inte bättre marknadsföra attraktiva tomter? För att få igång bostadsbyggandet.  

 Sälj tomter för en krona, mot villkor att de bebyggs inom två år. Lägg in någon klausul om 

att de inte ska säljas vidare.   

 Eventuellt gå in med kommunal borgen så att man kan få sitt banklån på sitt hus. Jag vet 

inte om det är önsketänkande, men det kan vara värt att pröva.  

 Kan inte det finnas statsbidrag för att bygga på landet? 

 Kommunen kan marknadsföra sina tomter, samtidigt som man rekryterar ny personal.  

 Sök jobb i kommunen, vi har byggklara tomter!  

 Det behövs en mix av försäljning av tomter på attraktiva platser samt lägenheter i 

Tingsryd 

 Hela kommunen ska leva inte bara Tingsryd 

Enskilda vägar och privata utfarter 

Allmänt 

 Vad har de tänkt sig? Hur ska de jobba med enskilda vägar framöver? 

 Kommunen ska fungera som samordnare och konkurrensutsatta mer för att effektivisera 

arbete med vägarna 

 Dåliga förslag till beslut, inte tillräckligt utrett 
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Ekonomi  

 Måste kommunen lägga till 40 % för underhåll av enskilda vägar, andra kommuner klarar 

arbetet med bara statsbidrag utan extra pengar 

 Varför klarar vi inte underhållet med statsbidrag? 

 Nyttande grad av dyra maskiner, t ex väghyvel, är väldigt låg  

 Sälj den ena väghyveln.  Kör skift på den maskin ni behåller.  

 Eller om ni behåller båda, hur ut den andra till annan kommun.  

 De som jobbar med väghyvel ska jobbar skift för att dra mer nytta av dyra maskiner, göra 

användningen effektivare 

 Kostnader kommer att drabba privata ägare.  Vem betalar då för äldre personer med 

biståndsbeslut? Vad händer med enskilda utfarter för gamla vid vindfällor m m? Effekten 

kan vara att äldre inte kan lägre bo hemma på landsbygden 

 Det finns många ägare som bor permanent på andra orter, t ex. stockholmare, och inte 

betalat skatt till kommunen.  Kan man överväga då att införa särskild avgift? 

 Tingsryds kommun ska inte vara rädd för att öka skatt i ett sådant läge. Det blir dött för 

landsbygden på sikt om man slutar finansiera enskilda vägar. Turismen som näring är 

beroende av att vägnät är fungerande.  

Vägsamfälligheter 

 Hur kommer gränserna bli för eventuella samfälligheter? Om man bor långt till centrum. 

Kan man neka mig att gå med i en samfällighet i och med att jag bor långt från ett tänkt 

”centrum” i en samfällighet? Så skedde med bredbandet, jag var inte välkommen i 

föreningen. Jag bor i XXXXXX, den ende som bor fast där (resten av de boende bor delar 

av året.)  

 Om vi ska skapa en samfällighet, då kommer det kosta mycket pengar för att skapa den 

hos Lantmäteriet. Lantmäteriet har dessutom mycket att göra, så det lär ta tid att skapa 

samfälligheterna.  

 Om det finns en person, som inte kan vara med i samfälligheten, eller vill vara med, vad 

händer då? 

 Vägsamfälligheter finns fortfarande, kvar sedan 1971, går det att aktivera föreningar igen 

efter så många år? 

 Det tar lång tid och höga kostnader att utreda frågan om vägsamfälligheter  

 Vad kostar det att jobba med vägsamfälligheter? 

 Om vi överlåter vägskötsel till samfälligheter då blir underhållskvalitetkvalitet varierande i 

olika delar av kommunen. En större aktör med bättre maskinpark (d v s kommunen) kan 

samordna bättre och utföra arbeten mer effektivt. Hur rekryterar vi folk till vägföreningar? 

Vem betalar kostnader för lantmäteribeslut vid bildning av samfälligheter? 

Ambitionsnvå 

 Ambitionsnivå ska inte sänkas! 

 Dra ner ambitionsnivå på vägarna! 

 Tingsryds kommun borde se över sina underhållsplaner, kommunen underhåller ofta 

enskilda vägar där det inte finns några permanent boende. Snöröja vid t ex. 10 cm istället 

för 5 cm.  

Försäljning och nyttjande av fastigheter 

 Försäljning av Tingsryds kommun, REA! 

 Vi säljer Körrö och satsar på Travbanan! 

 Vem ska köpa hembygdsmuseum i Urshult?  
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 Det är jättesvårt, vi kan inte lämna det över till nästa generation, vad ska vi sälja? 

 Är vi så illa ute i Tingsryds kommun att vi måste genomföra så drastiska åtgärder? 

 Varför säljer man inte tomter istället för fastigheter som Korrö? 

 Det är rimligt att sälja fastigheter. Sälja Örjan och få mer pengar till kommunen (bank, 

bibliotek m m), det borde vara prio ett vid försäljningen.  

 Behåll Korrö, vi riskerar annars att förlora ett perfekt turistmål. Vi ska äga Korrö, inte släppa 

till privat ägo. Det är ingen garanti att privat ägande kommer att främja utvecklingen och 

kvalitet av ett etablerat och uppskattat turistmål. Kommunen har lättare än privat ägare att 

kommunicera framtidsutveckling av sina turistmål på regional nivå. Tänk på sikt.  

 Man kan tjäna bra med pengar via energibesparingsåtgärder i kommunala fastigheter. 

Snabba pengar är att ansluta sig till fjärrvärme.  

 Gör om några av våra äldreboende till elevbostäder.  

 Sälj industrifastigheter, privata ägare kan kanske utveckla på sikt bättre än kommunen.  

 

Försäljning av skog 

 Försäljningen av skog generar bara en gång pengar, avverkningspengar för skogen 

försvinner. 

 Skog ska säljas.  Det blir en engångsintäkt som hjälper till att minska låneskulden.  

 Skogssidan behöver utredas bättre, boniteterna skiljer sig, det är olika typer av mark. 

Behåll skogsfastigheter med god bonitet, sälj inte runt vattentäkt. Del av Vieboda är ett 

naturreservat med en urskog, hur kan man sälja detta?  

 Vem tror du blir köpare? Det blir de rikaste med en snabb avverkning som följd och stark 

slitage för enskilda vägar.  

 Hållbar ekonomi borde vara att behålla skogen. Det ger årlig avkastning. Kommunen 

borde behålla skogen istället för att sälja. 

 En snabb uträkning gällande skogen. Att sälja fastigheterna till priset som står i utredningen 

ger 39 mkr. Behåller man i skogen i 50 år så kan kommunen tjäna 70 mkr.  

 Det gäller att de som har hand om skogen vet vad de gör. 

Sponsring och bidrag 

 Fanns det inte riktlinjer förr hur man hantera sponsring? 

 Drar man in bidrag till föreningar kan det leda till att man får mindre aktivitet i byn. 

 Man får mycket tillbaka genom lite bidrag till föreningslivet. 

 Det är viktig att kommunen ställer krav på föreningar. 

 Kommunen ställer för höga krav på föreningar. 

 Om föreningar kan rädda en enda ungdom genom föreningsaktivitet och den ungdom 

därför inte hamna inom socialtjänsten då är det värd bidraget flera gånger. 

 Man biter sig själv i svansen om man drar in bidrag 

 Subventioneringen av TAIF, det upplevs som att det hålls hemligt, vilken 

subventionering klubben får av kommunen.  

 Man har inte vänt på stenen som heter TAIF. Alla kostnader skulle fram, sade man.  

Organisation 

 Jag har läst sidan 2 i rapporten som gäller den politiska organisationen.  ”Tingsryds 

kommun har i stort sett samma politiska organisation och tjänstemannaorganisation 

som vid kommunsammanslagningen”. Varför har man inte volymanpassat denna 

organisation när man till exempel gjort så i skolorna och omsorgen? 
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 Detta med kontorslandskap är på väg bort bland företag och kommuner. Totalt nej till 

öppet landskap. På grund av att det blir sämre effektivitet - personal stör varandra.  

 Om jag kommer dit som medborgare, vill jag kanske inte att hela landskapet ska se 

mig.  

 Från Region Kronoberg säger man att det ska vara stängda dörrar på både kontor 

och arbetsplatser på grund av smittorisk. 

 Organisationen måste minska och då måste man kunna få plats.  

 Hur många arbetar på IT? En del säger att det blivit krångligare och mer omfattande 

med IT. Kan man ha fler av de anställda i Växjö? 

 Varför ska allting centreras? Kan man inte sitta i Allhuset och jobba? 

 Kan man inte sitta två i varje rum om det blir mindre personal efter 

organisationsutredningen? 

 Ta lärdom av Uppvidinge kommun. Där är arbetsplatserna utspridda. Sitter man i 

byarna, kommer man också närmare medborgarna.  

 Kommunen kan utnyttja sina egna lokaler, t ex i Konga Bruk.  

Övrigt 

 Medborgardialoger är en bra mötesform. 

 Viktig att behålla kvalitet i skolan. 

 Utbyggnad av bredbandet – fortsättning behövs, alla är eniga! 

 Satsas det något på landsbygden, och inte bara i tätorterna? 

 Lång svarstid från samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 Många noterar en försämrad postservice i kommunen, bl a ingen 

lördagsutdelning, lägre bemanning och mindre erfaren personal. PN har dragit in 

postmottagning i Rävemåla och Konga. Bättre förhandsinformation från PN till 

invånarna efterfrågas. Önskemål att Tingsryds politiker agerar för att förbättra 

situationen.  

 Kyld mat är ett rött skynke i hela kommunen. Det är konstigt att det kommer upp igen, för 

vi trodde frågan var borta.  

 Först ska vi avveckla. Sedan ska vi satsa 2 miljoner. Vad ska kommunen utveckla? 

 Kommunen borde satsa på att få hit företag! 

 Kommunen äger Tingsryds hotell. Hur går det för hotellet? 

 Tänk på att även landsbygdsborna är skattebetalarna! 
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Medborgardialog Urshult, 2016-05-03 

Anteckningar 

 

Allmänna synpunkter  

 Angående punkt ”Bästa nytta av gjorda investeringar”; de flesta ligger i Tingsryd, man 

glömmer bort glesbygden. 

 Ni jobbar inte för oss, ni försöker att driva bort oss! Ej hållbart! 

 Öppna kontorslandskap är inte bra, många företag och kommuner har redan gått ifrån 

detta. 

 

Ekonomi 

 Har ni funderat på att gå ihop med andra kommuner? 

 Ska kommunalskatten höjas? 

 Utredningen om hållbar ekonomi är ett bra dokument för diskussion. 

 Vad blir slutsumma av besparingen efter hållbar ekonomi del 1,2,3? Klarar vi det utan 

skattehöjning? 

 Hur mycket måste vi höja skatten för att komma ikapp med 1 mdr kr i skulder? 

 Var inte så rädd för skulder om man har tillgångar. Vår kommun har mycket tillgångar. 

 Vad kommer att hända om vi höjer skatten? Skräckscenario om man ska utgå ifrån 

Mikael Jeanssons siffror! 

 12 298 invånare i dagsläget. Hur många av dessa ger skatteintäkter? 

 

Enskilda vägar och privata utfarter 

 Finns det utredning om underhållsbehov angående vägar utanför tätorten? 

 Trodde först att detta förslag var ett aprilskämt, ska vi gå 40-50 år tillbaka i tiden? Det är 

chockerande!  

 Är det verkligen hållbar ekonomi att rusta ner våra vägar genom att gå tillbaka till 

samfälligheter? Andra kommuner kommer hit för att titta på vår standard och ser oss som 

ett gott exempel! 

 Är det verkligen god service för medborgare enligt kommunens mål? Det gäller bara för 

de som bor i tätorten, de ska få goda vägar, men gäller det även Fridafors? 

 Vem ska snöröja, hur ska de gamla få sin service? Hur tänker ni? 

 Frågan om enskilda vägar och privata utfarter är viktig. 

 Underhåll är inte det viktigaste, det viktigaste är att ta hand om våra medborgare. 

 Glesbygden är viktig med dess vägar med mera för kommande utveckling. 

 Vi har många gamla som bor kvar hemma, var ska de ta vägen om vägarna inte sköts? 

 Många gamla kan bo kvar hemma om vi har bra vägar.  

 Vi får 2 kr i statliga bidrag för varje krona för underhållning av vägar. Varför satsar man 

inte en krona om man får 2 kr i bidrag, det är väl en bra investering? 

 Låt enskilda vägar vara som det är. 

 Värna om våra enskilda vägar, de är navet! 
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 Om man ska bilda 100 vägsamfälligheter och om man räknar med cirka 5 

styrelseledamöter i varje samfällighet, blir det cirka 500 personer som ska hantera den 

administrationen. 

 Enskilda vägar, hur ska det bli, vägföreningar, vägfogdar mm? Många 

turister/fritidsboende från Tyskland och Holland bor längs de enskilda vägarna. Det 

kommer att bli svårt att få in pengar och få intresse från dessa. Skapar orättvisa mot de 

permanentboende. Orättvist mot de som bor i tätort. 

 De enskilda vägarna är också publika, de används av hemtjänst, räddningstjänst m fl. De 

är en stor fördel för Tingsryds kommun.  

 

Försäljning av tomter och fastigheter 

 Var ligger tomter som ska utredas för försäljning? Framförallt i Fridafors, det är orättvist. 

 Sockenstugan i Urshult, förslag att den ska säljas? Museet här är en attraktion. 

 Vem kan ha intresse av att köpa t.ex. Sockenstugan i Urshult och toalettbyggnaden på 

Lunnabacken? 

 Ni är inne i småsaker och petar, det ger inga besparingar alls. 

 75 lediga tomter finns i dagsläget i kommunen. Fridafors med 28 är att gratulera.  

 

Bostäder 

 Behöver vi mer bostäder? Om 10 år när flyktingkrisen är över, har vi ett överskott av 

bostäder då? 

 Befolkningsminskning, var är bostäder av de som inte längre bor kvar i kommunen? 

 Befolkningsminskningen, var är bostäderna? Befolkningen minskat med ca 2000 

invånare.  

 Vad gör man för att få ungdomarna att stanna kvar? Det finns inga kommunala 

lägenheter i Ryd. Vad gör man åt detta? Det finns ett par områden där ungdomarna inte 

vill bo. Man har renoverat lägenheter där det nu bor nyanlända.  

 Bostäder på Trojaskolan väcker oro hos lärarpersonal. 

 

Skog 

 Skogsinnehav ska inte säljas, man kan sälja en gång, sedan får man inte längre någon 

avkastning. Har man skogen kvar och sköter den, genererar den pengar. 

 

Skola 

 Har vi råd med gymnasieskolan i Tingsryd? Skolan är inte bra, vi behöver bättre lärare. 

 Vad kostar en elev på Wasaskolan jämfört med om den går på annan ort? 

 

Energibesparing 

 Man måste först investera i förändringar innan man kan göra energibesparingar. Att 

installera solceller, ledbelysning med mera, ger inga vinster om man lånar till det. 
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Underhåll 

 Var ska pengar för upprustning av ledningsunderhåll komma från? 

 

Nationalpark och Kurrebo 

 Synd att politiken redan fattat inriktningsbeslut angående Kurrebo. När det blir 

nationalparkstatus är det viktigt att ha andra orter som är intressanta för turister för den 

fortsatta utvecklingen. Viktigt med sådana anläggningar som Kurrebo för att fånga upp 

turisterna. Beslut om Kurrebo kan kännas som ett förhastat beslut. 

 Viktigt att det finns räddningstjänst i Urshult när naturpark börjar. 

 Vad händer med nationalparken? Växjö är aktiv men om Tingsryd har det inte hörts så 

mycket.  

 Behåll Kurrebo som är ett underbart ställe med kommunens vackraste utsikt. Behåll 

detta! 

 Mycket viktigt att folket i kommunen förstår vad politikerna gör. Kurrebo är en mycket 

vacker plats, känd bland besökarna och turister. Kan man inte renovera Kurrebo i stället 

för att bygga om kommunhuset? Viktigt att göra kommunens engagemang i nationalpark 

och Destination Åsnen känt.  

 Får jag välja mellan skolan och Kurrebo så är det ett lätt val! 
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Medborgardialog Tingsryd 2016-05-02 

Anteckningar 

 

Allmänt om utredningen hållbar ekonomi 

 Bra att det här görs, kommunen kan inte håller på så, någonting måste göras. 

 Det är trist med debatter runt Hållbar ekonomi som förs via SMP. Jag vill ha ett forum i 

kommunen där medborgare, politiker och tjänstemän kan utbyta synpunkter och föra en 

mer nyanserad dialog som leder kommunen framåt. Vi borde komma till konkreta 

praktiska förslag själva, utan SMP:s inslag som skadar kommunens rykte. 

 Besparing genom att få hit fler arbetstillfällen, mål måste vara att öka befolkningen. 

 Investera istället för besparingar 

 Vilka är de största kostnaderna för kommunen? 

 Hur mycket kostar alla konsulter vi använder? 

 Arbete och boende jätteviktigt. Kan inte göra allt på en gång, tålamod. 

 Skattehöjning för att få kommunen att fungera, 5-6 kronor om nödvändigt 

 

Enskilda vägar 

 Ska de som sitter längst inne i skogen har det sämst? Vad händer med snöröjning? 

 Vi på landsbygden betalar också skatt 

 Folk har byggt ute i skogen för att överleva. Viktigt att snöröjning, hemtjänst mm kan 

komma fram till boende ute på landsbygden.  

 Många användare som boende, turister, kommunal verksamhet som hemtjänst, 

räddningstjänst, skolskjutsar, snöröjning, post mm?  Vidare företagare och 

skogstransporter mm. De enskilda vägarna ska skötas som de gör idag.  Då får vi 

dessutom lite extra pengar av TRV eftersom de bara behöver ha att göra med en 

tjänsteman i stället för 168 olika ordf. 

 Vi bor där vi gör för att vi behövde överleva. 

 Beklämmande att dra in skötsel av enskilda vägar.  

 Viktig att inte sabotera det som fungerat sedan början av 1970-talet. Orimligt att ta bort 

en fungerande organisation, problematiskt att återgå till det gamla systemet. 

 1965 och några år framöver besvärliga vägar 

 Satsning på Destination Åsnen, nationalpark mm måste finnas ett vägnät som fungerar. 

 Alla annan trafik som behövs sopbil, hemtjänst, transporter m fl 

 

Ekonomi 

 Vad skulle det kosta för kommunen att lägga om vägunderhåll till privat drift?  

 Det kommer att dröja innan man sätter i gång samfälligheter och tills lantmäteriet är klar 

med sin del av arbete. Det är höga lantmäteriavgifter och just av denna anledning 

övergick inte kommuner i Norra Sverige till vägsamfälligheter. Om detta händer – 

kommer Tingsryds kommun att stå för lantmäteriets förrättningar?  

 När kommunen skött enskilda vägar sedan 1971, har kommunen ett ansvar. 

Lantmäterikostnaderna för att bilda nya vägföreningar blir hög. Det blir stora pengar för 

varje föreningar Kommunen bör stå för dessa, annars blir det absurt. Alla som bor utanför 

tätorter lämnas helt åt sitt öde. 
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 Varför ska det bli besparing på enskilda vägar genom föreningar? Jag förstår inte hur det 

ska billigare 

 Ingen vill ha ändringar för enskilda vägar, det är ingen besparing, man flyttar bara runt 

pengar. 

 Man vinner ingenting på det, det är bara en förskjutning av kostnader 

 Kostnader. Ca 7 miljoner för 2013. Är detta verkligen rimligt? På totalt 55 mil vägar blir 

detta ca 133 000 kr per mil, detta verkar väldigt mycket.  

 

Vägsamfälligheter 

 Man överlämnade vägunderhåll till kommunal regi för att jämna ut underhållskvalitet 

mellan byarna. De flesta av gamla vägsamfälligheter är avregistrerade, det kommer att ta 

tid att bilda dem på nytt. 

 1971 fick varje vägsamfällighet skriva på en fullmakt för att kommunen skulle kunna söka 

statsbidrag. Var finns dessa fullmakter? 

 Bara lantmäteriförrättningen skulle bli en gigantisk uppgift, riskera att skapa ovänskap i 

bygderna. Svårigheter att få ihop styrelser. Många äldre kommer inte att ha råd att bo 

kvar. 

 Många enskilda vägar används av många fordon, t ex räddningstjänst. Ska föreningar stå 

för allt slitage och kostnader? Särskilt gäller detta vid körolyckor och omfattande 

skogsarbeten. 

 Det borde vara mer kostnadseffektiv att lämna driften i kommunal regi.  

 

Geografiska och sociala orättvisor 

 Vi är en landsbygdskommun, det är viktigt att behålla våra fördelar med livet i närhet till 

naturen.  

 Enskilda vägar är en del av samhällsnytta, de som kör är bl a posten, sopbilar, bussar, 

räddningsfordon, bl a till tätorten.  

 Varför ska inte de som bor inom tätort betala för gatorna?  

 Ska vi införa vägtullar på landet? Varför betalar inte sommarstugeägare – införa avgift?  

 Kommunens skötsel av vägarna är ett föredöme i hela landet. 

 Sågverken använder vägarna, oerhört viktigt för deras verksamhet. 

 Vägarna jätteviktiga. Man kan likställa återvändsgränder i samhället med privata utfart. 

Boende i tätorter borde betala för gatorna. 

 Vi är 8 familjer vid privat utfart, skolbuss, sophämtning, m m. Jättemånga människor. 

 55 mil räknas som enskilda vägar. 16 mil privata utfarter.  

 Enskilda vägar ej berättigade till statsbidrag.  

 Allvarligt att inte politiken kan definiera skillnaden mellan de olika vägklasserna. 

 Om kommunen inte har skötseln då kan de boende vid privata utfarter vägra soptömning 

t ex. Befrias man från sophämtning då? 

 Om satsa på bredband måste det finnas vägar så folk kan bo och använda – annars 

ingen idé. 

 Detta borde vara en modell – Smidigt för Trafikverket. 

 Gruppen runt bordet överens om att likställa vägar på landsbygd och i tätort. 

 

Bostäder 
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 Om man skapa bostäder på Torggatan 10 - är det inte kostsamt att flytta IT avdelningen? 

 Torggatan 10 – det blir väl mycket dyrt att bygga om till bostäder? 

 Fattas det verkligen så många bostäder inom kommunen? Det är gratis att stå i kö, om 

det skulle kostar pengar, ska de flesta försvinner 

 Behövs inte så många bostäder, nyanlända kommer att återvända tillbaka till deras 

hemländer, de tröttnar på långa utredningstider 

 Om gamla vill flytta från deras hus på landet, finns det ingen köpare till huset 

 Lägenhet i tätorter är mycket dyrare än att bo kvar på landet 

 Problem finns i hela landet, ingen vågar flytta 

 Locka in till Tingsryds kommun främst ett permanent boende folk! Satsa på 

marknadsföring av tomter. Det finns färdiga tomter i Linneryd, det är bara att snygga till 

och marknadsföra.  

 Annexet på Trojaskolan, vilken byggnad är detta? Sannolikt den tomma ”gamla” skolan. 

Bridgen håller till där för tillfället. Ska här byggas bostäder? Kan vara problem med 

närheten till skolan.  

 Byggklara tomter, viktigt att locka med något attraktivt för att folk ska våga bygga. Viktigt 

att kombinera tomter med krav på byggnation. Annars ingen vits med att ta fram fler 

tomter.  

 Locka med gratis tomter men viktigt med krav på byggnation.  

 Östra delen får ta mycket skit. Om det inte finns lägenheter kan man inte får 

befolkningsökning. Måste köra 2,5 mil för ALL service. 

 I Linneryd kommer vi lättare till Växjö än till centralorten.  

 Om man får något för pengarna är alla beredda på en skattehöjning.  

 Bra pendlingsavstånd till Växjö från t ex Väckelsång. 

 Svårigheter för unga människor att låna pengar för att bygga.  

 Växjö växer – hinner aldrig bygga ikapp. Spiller ner på vår kommun. Bra. Men då inte 

montera det som finns utan utveckla. 

 

 

Försäljning  

 Det är bra att få in pengar, sälj så mycket som möjligt 

 Sälj inte kaffestugan i Linneryd! 

 Försäljning av brandstationen i Ryd. Ska hela huset säljas? Mycket verksamhet i 

huset, Lindströms Mekaniska verkstad. Ska kommunen betala hyra till någon extern? 

Ska brandbilen kunna stå kvar? Ska även ”bandstationen” säljas?   

 Försäljningen av Folkets hus i Ryd diskuteras – hur det hela gick till. Förändringen av 

parken för stor. 

 Busstationen i Ryd - oro för att privat ägare ändrar funktion och utbredning.  

 Oro för tandvården kom upp i samband med lokalfrågor. 

 

Skog 

 Att man behåller skog är väl hållbar ekonomi om man titta på avkastning under 

många år 
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 Skogen – säljer man den är som att kissa på sig i kyla – det värmer en stund, sedan 

har vi ju inget på ”banken” i reserv längre. Fastigheterna i Vieboda har t ex 2 km 

strand – ta fram attraktiva tomter till försäljning där i stället. 

 Flisehult – att sälja där riskerar vår vattenförsörjning. Där krävs speciella villkor för 

skogsdrift i detta område. Regelverk kring detta måste lydas när det gäller maskiner, 

bränsle mm. Inre och yttre skyddsområde ska finnas. Yttre inte definierat i 

överenskommelse. Turistställen finns också inom området. 

 

Kommunorganisation m m 

 Ska administration läggas ut/decentraliseras i verksamheterna, bör det betyda 

minskning Torggatan 12. Ser fram emot omorganisation tjänstemannaorganisationen. 

 Kontorslandskap – är väl dålig arbetsmiljö?! Det blir ingen bra arbetsplats. 

 Bra att underhållet ökar på kommunens fastigheter. Det behövs. 

 

Bidrag och sponsring 

 Studieförbunden – pengar som ges i bidrag fyrdubblas minst i verksamhet som går till 

kommunens invånare. Får folk att växa och ger ökad självkänsla. Däremot tillåter inte 

regelverket för folkbildningen att statliga bidrag ges till barn under 13 år. Det anses 

inte kunna ske folkbildning i dessa åldrar. Verksamhet för barn och ungdomar som 

önskas måste i så fall bekostas fullt ut. Musik- och teaterverksamhet finns redan. 
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Medborgardialog – 2016-05-02/03/04 

Anteckningar 

 

Övriga frågor som togs upp under medborgardialogerna  

 

Biblioteken 

 Biblioteken läggs ner. Vad gör man med böckerna? 

 Det finns i Konga bibliotek en forskarhörna med läsapparat med mikrofiche. Jag 

föreslår att de inte tar bort läsapparaten. Kan dessa inte få finnas i Allhuset? Kan få 

finnas i Folkets Hus föreningslokal, så att de blir kvar i Södra Sandsjö. 

 Beslut angående biblioteket i Urshult känns som att kasta pengar i sjön. Biblioteket 

kostar fortfarande pengar fram till år 2020, men vi får inte använda lokalen. Vi vill ha 

fortsatt dialog om biblioteket. 

 Det finns även vägar till kunskap, och här spelar biblioteken en stor roll. Kommunen 

har fått pengar för barns läsutveckling. Biblioteken är mycket viktiga, både folk- och 

skoldito. Läsplattor kan vara bra, men barn och ungdomar använder dem inte till att 

läsa böcker. 

 Biblioteken är viktiga för barnens läsutveckling liksom tillgången på utbildad 

bibliotekarie. 

 

Skola / Barn / Unga 

 Hur tänker man med besparingar på Wasaskolan- man får inte spara för mycket 

annars söker sig elever till andra orter. 

 Vad kostar en friskola kommunen? Hade det inte varit billigare att behålla skolan? 

 Friskola blir inte billigare, jag tänkte att de egentligen skulle spara. 

 Kan en ort överleva om det inte finns en skola på byn? 

 Förebyggande arbete bland barn och ungdomar oerhört viktigt. Den som kan rädda 

en person från att hamna snett o bli utanför eller beroende av samhället hela livet 

sparar in 75 miljoner åt samhället. 

 Måste finnas skola och barnomsorg i varje kommundel 

 Biblioteken måste vara kvar. Vad ska vi göra om vi inte har ett bibliotek? Behöva köra 

4 mil för låna en bok? 

 Skolverksamheten måste fungera. Verktygsskola saknas. De som läser vidare i Växjö 

är borta sedan. Om flytta tillbaka måste finnas jobb och bostäder. 

 Hur ta hand om ungdomar som bor på landsbygden? Investeringar i kommunen för 

att få kvar ungdomar som kan utvecklas till entreprenörer. 

 Skolor har lagts ner förr. Det har gått det med. Finns inget underlag, tvungen att göra 

så. 

 Varför inte jobba på förslaget att dela LInnerydsskolan? Väldigt konstigt att lägga ner 

en skola när en annan är för trång. Bör samarbeta.  

 Varför kan inte Tingsrydseleverna åka till de mindre skolorna? Se till de små barnen 

om de ska åka ännu längre.  

 Ser problem med friskola. Hur ska skolskjutsarna fungera?  

 Om bo på landsbygden måste skolan fungera. Inte bra att tvinga fram friskolor. 

 

Äldreomsorgen 
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 Besparingar inom äldreomsorgen, man ändrade personalnyckel på äldreboenden till 

0.55. Hemtjänst har det också väldigt tufft. 

 Lägga ned Lindegården är inte bra, hur billigt är det att bo på Örnen. 

 Dyrt att bo på Örnen. Var ska de äldre ha råd att bo? 

 Varför stänger man Lindegården? Man kunde ha sålt äldreboende till en privat 

företagare. Jag tror inte att de äldre få välja vart de vill flytta. 

 Hemtjänsten kostar mycket pengar, t ex alla resor mellan brukarna. 

 Trygghetskänslor kan man även skapa genom IT lösningar och spara pengar. 

 Det finns stor besparingspotential avseende arbetsfördelning mellan sjuksköterska 

och undersköterska, det skulle vara bra om man bara får besök av en personal. 

 Finns inte tillräckligt många korttidsplatser i Tingsryds kommun. 

 Befolkningen på landsbygden har blivit äldre, samhällskostnader för äldreomsorgen 

är höga. 

 Hemtjänsten kommer att omorganiseras i tre områden. Äldre är oroliga att få hamna 

på äldreboende långt borta från sina hemtrakter.  

 Kan man köpa hemtjänst från andra grannkommuner? Samarbeta mera!  

 Ett av de finaste äldreboendena i kommunen är Lindegården, ligger väldigt vackert. 

Nu ska de gamla människorna på Lindegården tvångsförflyttas, det är de inte värda.  

 Serviceboende eller korttidsboende behövs i kommunen. 

 Lindegårdens kök. När värdshuset lades ner fick anställda gå till Lindegården och 

äta, men det blev stopp på det. Kommunen borde vara glad åt att företagen åt där. 

 SBF har uppdraget att utreda köket på Lindegården vidare. Tingsrydsbostäder tar 

över Lindegården. 

 Minska ner på personalen är vansinnigt. Äldre idag är mycket mer vårdkrävande. 

 Serviceboende för äldre som inte kräver ”minisjukhusvård” behövs i kommunen.  

 Vet äldre personer som funderat på att ta sitt liv för att inte fått plats på Lindegården. 

 Problem att vara äldre på landsbygden, när man inte längre kan köra bil. Titta på 

boende för 70-75+. Saknas överallt. 

 Röda Korset i Linneryd, 5 dagligträffar på Lindegården. Besöker de boende som nu 

riskrerar tappa kontakten med utomstående.  

 Om Lindegården läggs ner drabbas nog affären också. 

 

Integration 

 Bra om nyanlända kommer in i samhälle och får jobb, då är de också skattebetalare. 

 Invandrare får inte jobb, startar eget vilket är bra. 

 

Ryd 

 Skolmiljön- för trångt, för många elever.  

 Hur många barn får man ha i en klass? I vissa klasser i Ryd har man idag över 30 

elever. I ett klassrum där det idag vistas 30 elever och en lärare, har man gjort en 

bullermätning och enligt mätningen får det bara vistas fem elever och en lärare i 

klassrummet. 

 Skolsalarna är dåliga, var är då relevansen att bygga om ett kommunhus för 18 

miljoner? 

 Detta kan inte vara rimlig arbetsmiljö. 
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 Finns mycket otrygghet i Ryd. Skolbarn blir förföljda efter skolan. Många män cyklar 

runt 

 Hur kan våra barn känna sig trygga med så många kulturer och religioner? 

 Kommunen, socialtjänsten, skolan, polisen och migrationsverket måste börja 

samarbeta. 

 Anmälan till polisen hjälper inte, det finns inga resurser. 

 Mycket problem med integration i Ryd, man får inte ge bygglov till Parken. 

 Är det hållbar ekonomi att tillåta boende för nyanlända i Parken? 

 Mycket nyanlända i Ryds samhälle, är det något som ni kommer att titta över? 

 Vi har Torgträffen i Ryd. Hur ska man utveckla denna? 

 Med det stora antalet nyanlända måste mer satsas på en ordentlig integration med 

information och krav på dessa. Oordning i anslutning till Träffpunkten! 

 Vad händer med parken i Ryd? Vad händer med vårdcentral, folktandvård mm? 

Dessa inrättningar är inte anpassade till så många människor.  

 Kan ni tala om för mig varför endast två privata grannyttrande (avseende 

bygglovsansökan Folket hus. red.anm.)? Varför får alla inte samma möjlighet att yttra 

sig?  

 Vad gör man för att integrera nyanlända barn i Ryd? Det är stora bekymmer i 

fotbollslagen. Det har alltid varit rättvisa mellan föräldrar att ställa upp med skjutsning, 

tvätt och tröjor mm. Från i år vill många nyanlända barn vara med i fotbollen, men 

föräldrar ställer inte upp. Kan kommunen göra något för att rätta upp detta? 

 

Övrigt 

 I utredningen tittade man inte på förvaltningsstrukturen.  

 Hur mycket krav från staten har man på bemanningen i kommunen och administrativt 

arbete?  

 Tidigare byggdes det 180 villor/år, men det var mindre administration, fanns bara 

Torggatan 10. 

 Hur fungerar det med personalpolitiken på Tingsryds kommun? Vi hör om många 

sjukskrivningar, rörigt på VA och renhållning?  

 Medborgarkontor är en blockering av hela kommunkollektivet, det tog 9 minuter tills 

jag blev kopplad. Minska väntetid! 

 Hur används tjänstebilar? Det kan vara en besparingspost. Använd kommunala bilar 

som bilpool för allmänheten efter kl. 18.00 

 Ta kontakt med andra kommuner som gjort omstruktureringar och se hur de har gjort. 

 Överförmyndarsystemet borde skrotas.  Det skapades då heder och samvete betydde 

någonting. Hur kan man tillåta en gode man att ta hand om 15 personer?  Ett sådant 

arbete får man inte ha som huvudinkomst. 

 Inköpssystemet jobbigt att sköta. Behöver att vara uppkopplad hela tiden. Bättre med 

personlig kontakt och telefon. 

 


