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PRESSMEDDELANDE 

TINGSRYDS KOMMUN PÅ PLATS 260 I SVENSKT NÄRINGSLIVS 

RANKING OM FÖRETAGSKLIMATET 

Vad gör man när man hamnar på plats 260 av totalt 290? Deppar ihop och går hem och 
drar något gammalt över sig? Eller skyller på domarna? Eller bestämmer sig för att det 
kommer nya matcher och det som redan har hänt kan man inte ändra men framtiden 
går att påverka? 
Tingsryds kommun är en liten landsbygdskommun i södra Småland. Här finns en väldigt 
hög grad av näringsidkare i förhållande till befolkningen. 15,1 % av befolkningen driver 
företag eller sitter i en bolagsstyrelse. Statistiken är hämtad från UC i början av året 
och utgår från en totalundersökning av antalet företagsamma personer. 

I kommunen finns många och starka näringsidkare inom en mängd olika områden. Här 
finns människor, idéer och resurser i form av skogar, sjöar och mark.  

Samtidigt är Tingsryd en kommun där många utmaningar finns. Det krävs en ekonomi i 
balans, det krävs att kompetensförsörjningen fungerar och det krävs att alla som job-
bar med samhällsutveckling drar åt samma håll. Bara genom samverkan och förståelse 
för varandras olika uppdrag och roller kan man bygga ett bra näringslivsklimat.  

Just nu är urbanisering, digitalisering och globalisering mycket starka trender i världen. 
Vi befinner oss i en högkonjunktur och alla drar i kompetensen som behövs. Att i en 
liten kommun kunna behålla kvalificerade tjänstemän på de tjänster som krävs; lärare, 
socionomer, sjuksköterskor, bygglovshandläggare och många fler, är jättesvårt. Lika 
svårt är det för industrin att kunna rekrytera svetsare och cnc-operatörer för att ta 
några exempel.  

Ingen kan lova att morgondagen blir bättre än idag. Allt vi kan göra är att försöka och 
det gör vi bäst tillsammans med alla berörda. Politiker, tjänstemän, företagare och 
medborgare skapar framtiden. Vi måste skapa en gemensam målbild och sen måste 
alla kavla upp ärmarna och börja jobba. Det kommer inte att ske över en natt men det 
viktiga är att sätta igång nu.  
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