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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

fl\Y 

§ 17 

Förslag till ny översiktsplan för Tingsryds kommun 
Dnr 2016/78 212, Dm 2018-0120-212/1 

Beslut 

1. Plan- och näringslivsutskottet godkänner upprättat förslag till 
översiktsplan samt överlämna det till Kommunstyrelsen som beslutar att 
skicka ut den justerade översiktsplanen på granslming. 

2. Granskningstiden är två månader med start i bö1j an av april månad. 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen har beslutat att ta fram en ny översiktsplan som ska vara 
vägledande i beslut om plan- och bygglovsärenden. Förslag till ny 
översiktsplan har varit ute på samråd för att få in synpunkter från berörda 
myndigheter, företag och allmänheten med flera. Kommunen har tagit 
ställning till inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse och förslag till ny 
översiktsplan har utvecldats och omarbetats. Miljö- och 
byggnadsförvaltningen föreslår nu att Kommunstyrelsen beslutar att skicka 
ut planen på granskning för att få in ytterligare synpunkter. 

Ärende 

Alla kommuner ska enligt Plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell 
översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. I planen ska kommunerna 
ta ställning till dagens och framtida madc- och vattenanvändning. 
Kommunerna ska även redovisa hur den bebyggda milj ön ska användas, 
utvecklas eller bevaras samt hur de ska tillgodose riksintressen och gällande 
miljökvalitetsnormer. Planen är inte juridiskt bindande men ska vara 
vägledande i kommunala beslut gällande exempelvis plan- och 
bygglovsärenden. Planen ska även vara vägledande för statliga myndigheter 
i fråga om tillståndsprövningar och skyddsförordningar. Krävs en sådan 
strategisk miljöbedömning som avses i 6 kap. miljöbalken, ska kommunen 
redovisa miljökonsekvenser i planen på ett sätt som uppfyller kraven. 

Tingsryds kommuns gällande översiktsplan antogs år 2007. I april 2013 
beslutade kommunstyrelsen att ta fram en ny plan. Förslag till ny 
översiktsplan med tillhörande miljö-konsekvensbeskrivning var i enlighet 
med 3 kap 9 § PBL (2010:900) ute på samråd under våren 2016 för att få in 
synpunkter från berörda myndigheter, företag och allmänheten med flera. 

Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit ställning till inkomna synpunlcter 
i en samrådsredogörelse: Olika samhällsintressen har vägts mot varandra 
och förslag till ny översilctsplan har utvecklats och omarbetats. 

VJ-
Utdrags bestyrkande 
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~Tingsryds 
\:!;)kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(20) 

Plan- och näringslivsutskottet 2018-03-13 

Justerare 

§ 17 fortsättning 

Miljö'.' och byggnadsförvaltningen föreslår nu att Kommunstyrelsen i 
enlighet med 3 kap 12-18 § § PBL (2010:900) beslutar att skicka ut den 
redigerade planen på granskning för att få in ytterligare synpunkter. 

Observera att planen kan vara föremål för redaktionella ändringar före 
utskick. 

När planen har varit ute på granskning och Miljö- och 
byggnadsförvaltningen har tagit ställning till inkomna synpunkter och gjort 
ändringar i förslag till ny översiktsplan kan kommunfullmäktige ta beslut 
om att anta planen. 

Beredning 

Ärendet har handlagts av Miljö- och byggnadsförvaltningen i samråd med 
utvecklingsavdelningen, tekniska avdelningen och den politiska styrgruppen 
för översiktsplanen. Ärendet har diskuterats i olika forum, bland annat på 
planstrategiska rådet, under en workshop med utvecklingsavdelningen samt 
under ett avdelningsöverskridande planmöte. Myndigheter, företag och 
allmänheten med flera har även varit delaktiga och lämnat in synpunkter i 
samband med att planen var på samråd. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen§ 72, 2013-04-15. Beslut ny översiktsplan 
Kommunstyrelsens arbetsutskott§ 25, 2016-02-01. Samrådsbeslut 
Tingsryds kommuns översiktsplan 
Samrådshandling, Översiktsplan 2016 
Samrådsredogörelse 
Översiktsplan 2030 

Beslut skickas till 

Kommunstyrelsen 
Kansliet 
Planarkitekt 
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FORORD 

En kommun måste kunna möta 

alla de utmaningar som dagens 

samhälle ställer oss inför. Den 

nya översiktsplanen ska ge en 

samlad bild av vilken riktning 

kommunen behöver ta för att 

möta dessa utmaningar, men 

också ge en tydlig bild av 

vilken utveckling kommunen 

eftersträvar. 
Med översiktsplanen tar vi 

ytterligare ett kliv mot ett mer ekonomiskt, socialt och 

ekologiskt hållbart samhälle. En utveckling som ger våra 

barn och barnbarn möjlighet att leva i ett samhälle med 

hög kvalitet och med miljön i fokus. Tingsryds kommun 

fortsätter med arbetet att utvecklas till en offensiv och 

modem landsbygdskommun där vi samtidigt varsamt 

bevarar vårt varierade landskap, upprätthåller en miljö

vänlig attityd och värdesätter goda traditioner. Modem 

teknik i harmoni med en hållbar miljö, där särskild vikt 

läggs vid den biologiska mångfalden och alla de riks-
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intressen som finns i vår vackra kommun. 

Vi vill arbeta för att vår kommun ska ha en stabil ut

veckling och att många ska se fördelarna med att bo och 

leva här. Bostadsbyggande är ett prioriterat utvecklings

område, liksom en väl utvecklad infrastruktur. Bra vägar, 

goda kommunikationer och tillgång till bredband ska 

göra det möjligt att driva företag och utveckla entrepre

nörskap i Tingsryds kommun. Näringslivet är samhällets 

livsnerv. 
Att uppleva trygghet i livet och leva i harmoni med 

sin omgivning är viktigt för medborgarna. Kommunens 

basverksamhet ska präglas av god kvalitet för alla, 

särskilt våra barn och äldre. Det är viktig att brukarna 

upplever sig nöjda med den service som erbjuds för skat

temedlen. 
Tingsryd är en kommun där livspusslet går att få ihop 

på lång sikt, ett samhälle som bygger på hållbarhet. Här 

finns alla förutsättningar som behövs för att livet ska vara 

härligt! 
Kommunstyrelsens ordförande 

Mikael Jeansson 
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Till grund för Översiktsplan 2030 ligger Vision 2030. Det 

innebär att tidsramen för de viljeriktningar som redogörs 

i översiktsplanen sträcker sig över kommande 12 år. Pla

nen är en språngbräda in i framtiden och en guide för att 

hantera kommande utmaningar för Tingsryds kommun. 

Översiktsplanens övergripande syfte är att skapa 

förutsättningar för en långsiktigt hållbar kommun utifrån 

en helhetssyn på ekologiska, sociala och ekonomiska fak

torer. En fysisk struktur som bidrar till jämlik hälsa för 

alla ska skapas och ett samhälle med god miljö ska kunna 

överlämnas till kommande generationer. 

Tingsryd är en relativt liten kommun men har många 

möjligheter att fmisätta utvecklas. Det finns närhet 

till grundservice i form av skola, affär samt barn- och 

äldreomsorg. Företagsamheten är hög och med ett bra 

företagsklimat, rikt föreningsliv och närhet till större 

städer är möjligheterna många. Inom en timmes radie bor 

nästan 300 000 människor och på bara två timmar når 

man en av Europas tillväxtregioner, Öresundsregionen. 

Under hela 1900-talet har befolkningsutvecklingen i 

kommunen varit vikande. Förutsättningar för en stabilise

ring av befolkningsstrukturen möjliggörs bland annat ge

nom en god översiktlig planering där kommunens värden 

förankras. I takt med teknikens utveckling kommer också 

nya möjligheter för landsbygdskommuner som Tingsryd. 

Översiktsplan 2030 innehåller elva fokusområden för 

långsiktig hållbarhet och utveckling i Tingsryds kom

mun. De utmaningar som utkristalliserats under förarbe

tet med översiktsplanen har legat till grund för dokumen

tet. Fokusområdena utgår från vision 2030, analyserar 

problem och förbättringsområden, uttrycker kommunens 

viljeriktning och utvalda viktiga punkter inom respektive 

område. 

Fokusområden 

God miljö innebär att kommunen är en ekologisk hållbar 

kommun med en god miljö att verka och leva i, det goda 

livet tar upp trygghet och tillgänglighet och en kommun 

där barn och unga syns betyder att barnperspektivet 

involverats i planeringen. Konkurrenskraftig utbildnings

nivå och attraktivtföretagsklimat handlar om att alla 

medborgare erbjuds goda utbildningsmöjligheter och 

att kompetensbehovet inom arbetslivet är tillgodosedd. 

Kommunen har ett varierat utbud av attraktiva boen

demiljöer vilket behandlas i boende och inflyttning. Att 

kommunikationer och infrastruktur är väl fungerande och 

bra beskrivs i infrastrukturavsnittet och att förenings

och kulturliv har utökats och stärkts till 2030 diskuteras 

i ett levande förenings- och kulturliv. Rika upplevelser 

innebär att kommunen har en väl utvecklad besöksnäring 

SAMMANFATTN I NG 

under ständig tillväxt och att ekologiska och kulturhis

toriskt värdefulla områden har ett långsiktigt skydd be

handlas i värna om natur- och kulturvärden. Naturvärden 

och naturresurser har också tillvaratagits och utvecklas 

på ett hållbart sätt. I avsnittet vatten är visionen att kom

munens vatten har hög kvalitet och höga ekologiska 

värden. Kommunen ska ha en fortsatt god förmåga att 

hantera allvarliga händelser vilket behandlas i avsnittet 

förebygga risker och hot. 

Mellankommunala frågor och riksintressen 

Avslutningsvis redovisas hur kommunen ställer sig i 

mellankommunala frågor och de riksintressen som berör 

kommunen. Kartor över riksintressen, värdefulla miljör 

samt framtida mark- och vattenanvändning mm redovisas 

som bilagor. 
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VAD AR EN OVERSIKTSPLAN 
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Tingsryds kommun är en levande, attraktiv och modern landsbygdskommun, 

mitt i en stark tillväxtregion med geografisk närhet till Europa. 

Här finns engagerade medborgare, ett aktivt näringsliv, ett rikt föreningsliv 

och närhet till mänskliga möten. 
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Alla kommuner ska enligt Plan- och Bygglagen (PBL 

2010:900) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 

kommunens yta. 
Det övergripande syftet med Översiktsplan 2030 är 

att skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar kom

mun utifrån en helhetssyn på ekologiska, sociala och 

ekonomiska faktorer. Kommunen ska skapa en fysisk 

struktur som bidrar till att uppnå målen om en god och 

jämlik hälsa för alla samt lämna över ett samhälle med en 

god miljö till kommande generationer. 

Tingsryds kommuns översiktsplan antas av kommun

fullmäktige men är inte juridiskt bindande. Översikts

planen är vägledande för statliga myndigheters beslut i 

tillståndsprövningar och skyddsförordningar med mera. 

Den ska ligga till grund för beslut inom den kommunala 

verksamheten, exempelvis i bygglovs- och planärenden. 

Översiktsplanen utgår från Vision 2030 och tanken är att 

översiktsplanen ska sammanfatta de viktigaste politiska 

viljeinriktningarna och bilda en gemensam plattform för 

kommunens organisation för att kunna uppnå visionen. 

På sidorna 13-41 beskrivs de elva viktigaste fokus

områdena för att uppnå en önskad framtida utveckling. 

För varje fokusområde belyses visioner, strategier och 

politiska viljeinriktningar för hur frågor ska hanteras i 

den fysiska planeringen. 

Fördjupade översiktsplaner 

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) ger en mer de

taljerad redovisning av kommunens avsikter för ett visst 

geografiskt område eller en speciell sakfråga. Den för

djupade översiktsplanen ger också ett bredare beslutsun

derlag. Fördjupade översiktsplaner finns för Tingsryd och 

Ryd medan det för Urshult, Rävemåla, Linneryd, Konga 

och Väckelsång finns gällande områdesplaner. Områdes

planerna är relativt gamla och i behov av revidering. 

Kommunen har beslutat att ta fram fördjupade översikts

planer för Urshult och Rävemåla. Kommunen planerar 

även att ta fram fördjupade översiktsplaner för övriga 

tätorter med ett invånarantal över 200 personer.* 

Översiktsplanen finns på tingsryd.se 

På Tingsryds kommuns hemsida, tingsryd.se, finns en 

sida med fördjupad information om översiktsplanen. Här 

finns bland annat antagna fördjupade översiktsplaner, 

länkar till strategiska styrdokument och handlingsplaner 

samt anteckningar från informations- och samrådsmöten. 

* SCB: definition av en tätort är att invånarantalet är minst 200 perso
ner. 

VAD AR EN OVEAS I KTSPLAN? 

Planläggning ska med hänsyn till natur- och 
kulturvärden, miljö- och klimataspekter samt mel

lankommunala och regionala förhållanden främja 
(PBL kap. 2 § 3): 

1. en ändamålsenlig struktur och en estetiskt tillta
lande utformning av bebyggelse, grönområden 
och kommunikationsleder 

2. en från social synpunkt god livsmiljö som äriill
gänglig och användbar för alla samhällsgrupper, 

3. en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, 

energi och råvaror samt goda miljöförhållanäen i 

övrigt, och 

4. en god ekonomisk tillväxt och en effektiv kon
kurrens. 

Av översiktsplanen ska framgå (PBL kap. 3 § 5): 

1. grunddragen i fråga om den avsedda användning

en av mark- och vattenområden, 

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska 
användas, utvecklas och bevaras, 

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade 

riksintressena och följa gällande miljökvalitetsnor

mer, 

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att 

ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med 

relevanta nationella och regionala mål, planer och 

program av betydelse för en hållbar utveckling 
inom kommunen, och 

5. sådana områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen som avses i kap. 7 § 18 första 
stycket miljöbalken. 

Miljöbalken (1998:808) 

Bestämmelserna i miljöbalken (MB) syftar till att 
främja en hållbar utveckling som innebär att nuva

rande och kommande generationer tillförsäkras en 

hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger 

på insikten att naturen har ett skyddsvärda och att 

människans rätt att förändra och bruka natur.en är 

förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl. 

Mljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormerna infördes i samband med att 

miljöbalken trädde i kraft 1999. Systemet med miljö

kvalitetsnormer regleras framförallt i 5 kap miljöbal

ken. Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bir,dande och 

ska tillämpas vid planering och planläggning som 

exempelvis vid detaljplanering. I översiktsplanen ska 

det redovisas hur kommunen tänker följa gällanae 

miljökvalitetsnormer. 
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VAD STYR VAR OVERSIKTSPLAN 

Styrdokument 

Plan- och bygglagen, miljöbalken samt ett flertal natio

nella, regionala och kommunala utredningar och program 

ligger till grund för den fysiska planeringen i Tingsryds 

kommun. Nedan presenteras några dokument som har va

rit vägledande vid framtagandet av översiktsplanen. 

Regionala styrdokument 

• Gröna Kronoberg 2025, Regional utvecklingsstrategi 

för Kronobergs län (2015) 

• Länstransportplan för Kronobergs län 2014-2025 

(2014) 

• Trafikförsörjningsprogram region Kronoberg 2016-

2025 (2015) 

• Landsbygdsprogram för Kronobergs län 2014-2020 

(2014) 

• Kronobergs län och klimatförändringarna 1.0 (2011) 

• Naturvårdsprogram för Kronobergs län (1989) 

• Kulturmiljövårdsprogram för Kronobergs län (1981) 

• Vattenförsörjningsplan för Kronobergs län (2012) 

• Åtgärdsprogram för miljömålen i Kronobergs län 

(2013) 

• Identifiering av förorenade områden i Kronobergs län 

(2006) 

• Länsgemensam folkhälsopolicy för Kronobergs län 
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Kommunala styrdokument 

• Vision 2030 (2015) 

• Miljöprogram för Tingsryds kommun (2005) 

• Vindkraft i Tingsryd (2011) 

• LIS-områden i Tingsryds kommun (2011) 

• Trafiksäkerhetsprogram (2007) 

• Avfallsplan 2015-2020 (2014) 

• Tillgänglighetsplan (2006) 

• Handlingsprogram för förebyggande verksamhet till 

skydd mot olyckor (2015) 

• Handlingsprogram för extraordinära händelser (2015) 

• Risk och sårbarhetsanalys (2015) 

Flertalet dokument redovisar mål som ska uppnås till en 

viss tidpunkt. Kommunen gör bedömningen att det i vis

sa fall inte är möjligt att nå målen inom utsatt tid. Arbetet 

med att uppnå målen ska därmed fortgå inom ramarna för 

översiktsplanens tidsperspektiv, fram till år 2030. 

Många kommunala styrdokument behöver revideras, 

följas upp och nya dokument behöver tas fram . Arbetet 

med att ta fram en näringslivsstrategi, VA-plan och bo

stadsförsörjningsstrategi är bland annat på gång. 
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MEDBORGAR DIALOG 

Framtagande fokusområden 
SAMRÅD 

Kommunens process för översiktsplanen 2030 startade 

med att elva fokusområden definierades. Visioner, stra

tegier och viljeinriktningar för dessa områden togs sedan 

fram i syfte att främja en hållbar utveckling. 

Processen har präglats av öppenhet och medborgarna 

har under ett flertal tillfällen fått möjlighet att ta del av 

och komma med synpunkter på översiktsplanen. Dessa 

synpunkter har sedan vägts samman och bearbetats för att 

kunna ligga till grund för det fortsatta arbetet. 

Efter medborgardialogerna upprättades ett förslag till 

översiktsplan som förankrades politiskt och presentera

des i olika dialogformer. 

Ett så kallat samråd har gett medborgarna möjlighet 

att komma med synpunkter på innehåll och diskutera 

föreslagna viljeinriktningar. Olika samhällsintressen har 

vägts mot varandra, prioriteringar har gjorts och över

siktsplanen har justerats. 

Den redigerade översiktsplanen skickas nu ut igen för 

en granskning, där medborgarna åter har möjlighet att 

lämna sina synpunkter. Efter denna sista granskning antas 

slutligen översiktsplanen av fullmäktige. 

Medborgardialog 

Ambitionen i arbetet med att ta fram en ny översiktsplan 

PROCESSEN 

ANTAGAN DE 

för Tingsryds kommun är att arbetet ska vara öppet för så 

många som möjligt att medverka i och att så många som 

möjligt ska vara delaktiga i det slutliga resultatet. Ju fler 

som är delaktiga desto bättre blir både slutresultatet och 

det genomslag som planen kommer få. Kommunen utgår 

från grundprinciperna enligt 3D, Dialog - Delaktighet -

Demokrati. 
De styrkor som kommit fram under arbetet med 

översiktsplan 2030 är främst närheten till miljön, det 

genuina i att ha skog, vatten och tystnaden alldeles runt 

knuten. De svagheter som lyfts upp av många är att 

kollektivtrafiken och bredbandsnätet behöver byggas ut. 

Flera menar att Tingsryds kommun har stora möjlighe

ter i framtiden. Det som främst pekas ut är den ökande 

turismen och att det finns ett stort utbud av olika aktivi

teter; fiske, ridning, bad, vandring, möjlighet till att ha 

en lugn semester eller ekosemester. Teknikens framsteg 

ökar möjligheten att kunna studera på distans och därmed 

stanna kvar i kommunen. Det finns också en önskan om 

att kunna ta del av kommande infrastruktursatsningar i 

samband med den planerade höghastighetsjärnvägen. Ett 

av målen är att öka människors möjligheter att kunna bo 

kvar i sin hemort och istället pendla till utbildning eller 

arbete. 
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TING S R Y DS KOMMUN IDAG 

På femtiotalet bodde det 18 000 invånare i Tingsryds 

kommun, varav ca 25 procent var bosatta i tätorter. I takt 

med urbaniseringen har befolkningsutvecklingen i kom

munen varit vikande under hela nittonhundratalet. Den 1 

januari 2017 fanns det 12 382 invånare i kommunen och till 

skillnad från tidigare var 60,5 procent bosatta i kommunens 

tätorter. Bakgrunden till befolkningsminskningen är ett 

negativt födelsenetto och flyttnetto. 

INVÅNARANTAL KOMMUN 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

12 141 12 156 12 198 12 260 12 393 12 382 

INVÅNARANTAL TÄTORTER 2017 

Tingsryd 
Ryd 
Fridators 
Norraryd 
Urshult 

Konga 
Dångebo 

Hensmåla 
Väckelsång 

Kvarnamåla 

Linneryd 
Rävemåla 

Älmeboda 

Yxnanäs 

BEFOLKNINGSPROGNOS 2035 

11 871 invånare 

ÄLDREOMSORG 2016 

Vårdtagare ordinärt boende 

Vårdtagare särskilt boende 

BOENDEFORM 2016 

Flerfamiljshus 

Småhus 

ANTAL FÖRETAG, 2015 
AB, EF, HB, KB, ekonomisk förening 

Fler än 50 anställda 
10-49 anställda 
0-10 anställda 

1781 
9996 

INPENDLING (DAGBEFOLKNING 2016) 

1 462 personer 

UTPENDLING (NATTBEFOLKNING 2016) 

1 655 personer 
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2984 
1444 

165 
42 

885 
502 
127 
45 

942 
25 

445 
298 

82 
22 

272 
183 

14,3 % 

85,7% 

8 
43 

958 

Jämfört med riket har Tingsryds kommun en högre andel 

invånare över 65 år. Stora förändringar i demografin har 

skett under de senaste 10--15 åren då åldersgruppen 0- 18 år 

successivt har minskat medan antalet äldre har ökat. Under 

de senaste fem åren har det skett en marginell befolknings

ökning. Det som har gjort att det vänt under de sista åren 

är den ökade inflyttningen och då i synnerhet det positiva 

utrikes flyttnettot. 

STÖRSTA NÄRINGSGRENAR (SYSSELSÄTTNING 2015) 

Näringsgren 
Vård och omsorg, sociala tjänster 

Tillverkning och utvinning 

Handel, transport och magasinering 

Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 

Utbildning 
Byggverksamhet 

Offentlig förvaltning och försvar 

Övrigt 

GATU- OCH VÄGNÄT 2015 

Gator detaljplanelagt område 

Enskilda vägar 

Privata utfartsvägar 

MARKANVÄNDNING 2010 

Åkermark 

Betesmark 
Skogsmark 
Bebyggd mark 

Täkter, gruvområden 

Övrig mark 

Antal % 
1 221 22 
1160 20 

795 14 
483 8 
455 8 
454 8 
187 3 
881 17 

112 km 

542 km 
180 km 

4,41 % 
2,34% 

81,61 % 
4,53 % 
0,23% 

6,88% 
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Världen omkring förändras ständigt och samhället ställs 

allt oftare inför nya utmaningar samtidigt som andra 

möjligheter öppnas. 
Kommuner och regioner arbetar kontinuerligt med 

att identifiera kommande trender och hitta strategier för 

att fortsätta utvecklas. En liten kommun har små möj

ligheter att påverka omvärlden och globala trender som 

urbanisering, klimatförändring med mera. Tingsryd är en 

del av en större helhet och bör dra nytta av den utveck

lingspotential som finns inom södra Sverige. Tingsryds 

kommun medverkar i flera samarbeten inom länet och 

över länsgränsema. 

Omvärldsanalyser hjälper till att utöka planerings

horisonten och skapa beredskap för att möta framtida 

utmaningar, ändra prioriteringar och omfördela resurser. 

Kommunen hämtar kunskaper utifrån omvärldsbevak

ningar från OECD, EU, svenska myndigheter och av 

andra kommuner, men gör också egna omvärldsanalyser. 

De utmaningar som utkristalliserats och legat till 

UTMANINGAR OCH MOJLIGHETER 

grund för den strategiska översiksplanen för att nå Vision 

2030 är: 

• Klimat- och miljöförändringar 

• Jämlikhet och jämställdhet 

• Livsstil och hälsa 

• Mångfald och invandring 

• Arbetsmarknad och strukturomvandling 

• Mobilitet och kommunikation 

• Individualisering och samhällsengagemang 

• Gränsöverskridande samverkan 

• Utbildning och kunskapssamhälle 

• Dagsbefolkning och turistnäring 

Länkar: OECD Territorial Reviews Småland och Blekinge; Regional 

Utveck/ingsstrategi Kronoberg, Tingsryds kommuns omvärldsanalys år 

2013 
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ELVA FOK U SOMRÅDEN FÖR L ÅNGSIKTIG HÅLLBARH ET OCH UTVECKLING 

År 2030 är kommunen en 

ekologisk hållbar kommun 

där miljömål och riktvärden 

uppnås med en god miljö 

att verka och leva i. 

K valitetsmål för vår miljö i Sverige har antagits av sta

ten. Det övergripande målet är att vi till nästa generation 

ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 

är lösta. Länsstyrelsen i Kronoberg har i sin tur tagit fram 

ett regionalt miljömålsprogram för år 2013-2020 som 

länets kommuner ska uppfylla. De regionala miljömålen 

har delats in i tre områden: 

Tingsryds kommun antog år 2006 ett miljömålsprogram, 

kopplat till de nationella och regionala miljömålen, som 

fungerar som ett samlat miljödokument för kommunala 

förvaltningar, privata näringsidkare och kommuninvå

nare. Programmet föreslår åtgärder, kopplade till lokala 

verksamheter, vilka ska följas upp årligen. Programmet 

behöver revideras för att säkerställa utvecklingen av ett 

långsiktigt hållbart samhälle. • Klimat och energi 
• Hälsoperspektiv i miljöarbetet 

• Det hållbara landskapet 

v1 vi//: 
• Tillsammans med andra aktörer sträva 

efter att energi- och klimatstrategiska 

åtgärder genomförs. 

• Öka andelen gröna upphandlingar. 

Detta kan bland annat ske genom 

miljöcertifieringar och ett större fokus 

på lokalproducerade varor. 

• Prioritera ökad energieffektivisering 

inom befintlig bebyggelse och vid 

nybyggnation. 

Miljömålen är en viktig utgångspunkt för översikts

planen och är vägledande vid beslut om byggnation. 

• Främja användningen av förnybar 

energi. Vid nybyggnation ska alltid ny 

klimatteknik öveNägas. 

• Prioritera åtgärder för minskad kemika

lieanvändning. 

• Medverka i samverkansprojekt kring 

luftöveNakning. 

• Öka informationsinsatserna för mät

ning av radon. 

• Samverka med andra myndigheter för 

att bevara och skydda den biologiska 

mångfalden. 

• Sträva efter att öka rådgivning och 

informationsinsatser för en hållbar 

markanvändning. 

• Värna om det varierade landskapet 

och den öppna jordbruksmarken. 

13 
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EL VA F O K USO M R ÅD E N F ÖR LÅN GSI K T I G HÅ L LBARHET OCH UTV EC K L ING 

Klimat och energi 

Tingsryds kommun ska bidra till minskade utsläpp och 

bli en del av Europas grönaste region. Åtgärder för att 

effektivisera energianvändningen och utveckla en mer 

hållbar energiproduktion krävs inom uppvärmning, 

elanvändning och transportsektor. Det kan handla om att 

bättre ta tillvara restvärme, samordning av transporter 

och att främja förnyelsebara energikällor. 
I kommunen är bilberoendet stort och därmed an

vändningen av fossila bränslen. Genom planerade trans

porter, förnyelsebara drivmedel, utbyggda cykelvägar 

och satsning på kollektivtrafiken ska utsläppen minskas. 

Hälsoperspektiv i miljöarbetet 

Samtliga miljömål har betydelse för människors välbefin

nande, men vissa områden ställer särskilda krav. 
Kemikalieanvändningen måste minska. Förebyg

gande åtgärder för att hindra spridningen av kemiska 

miljöföroreningar medför bättre folkhälsa. 
Genomtänkt samhällsplanering är ett sätt att bidra till 

att flera miljömål uppfylls. I denna måste hänsyn tas till 

klimatförändringar så som ökade nederbördsmängder 

med risk för översvämningar. 
Det behövs åtgärder för att minska luftföroreningar 

från bland annat trafik och vedeldning. Kommunen har 

bland annat tagit fram lokala föreskrifter för vedeldning 

och medverkar i ett luftövervakningsprogram med Krono

bergs Luftvårdsförbund som samordnare. Mätningar görs 

av bland annat olika partiklar och kväveoxid som finns i 

luften. Det måste även skapas större kunskap om vikten 

av att mäta radonhalten inomhus och enskilda brunnars 

vattenkvalitet. 

Det hållbara landskapet 

En förutsättning för hållbar utveckling är ökad hänsyn till 

den biologiska mångfalden. 
Våtmarksmiljöer är viktiga ur ett ekologiskt perspek

tiv. Genom utdikningar och sjösänkningar har våtmarker

na minskat. Det är angeläget att denna utveckling bryts. 

Kommunen ska präglas av ett varierat landskap med 

öppna och brukade marker, skog och vatten. Variationen 

gynnar den biologiska mångfalden. En minskadjord

brukssektor bidrar dock till att marker växer igen och 

omvandlas till skogsområden. 
Våra skogar domineras av barrträd vilket missgyn

nar den biologiska mångfalden. Det är viktigt att bevara 

lövträdsbestånden och de lövträdsrika skogarna som finns 

inom kommunen. (Se kartan på sidan 52) 
Grönområden och grönstråk i kommuens tätorter är 

även viktiga för den biologiska mångfalden, eftersom de 

kan fungera som spridningsvägar för växter och djur. Tät

ortsnära grönska ska bevaras i den mån det är möjligt. 
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Om värdefull grönska tas i anspråk kan värdena kampen 

seras genom att anlägga en likvärdig miljö i närområdet. 

Miljömålslöfte 

Kommunen skrev år 2017 under ett miljömålslöfte med 

åtgärder som ska genomföras fram till år 2020. Kommu

nen har bland annat åtagit sig att arbeta med att minska 

mängden kemikalier som barn utsätts för i skolan och 

förskolan, se över skyddet för dricksvattentäkter, ta fram 

en VA-plan och dricksvattenförsörjningsplan samt fort

sätta att ställa krav på enskilda avloppsanordningar som 

inte uppfyller Naturvårdsverkets krav. Kommunen ska 

även arbeta aktivt med energitillsyn och rådgivning till 

privatpersoner och företag för att minska energiförbruk

ningen i kommunen. 
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ELVA FOKUSOMRÅDEN FÖR L ÅNGSIKTIG HÅLLBARHET OCH UTVECKLING 

År 2030 är Tingsryd en 

trygg och tillgänglig 

kommun. 

Alla människor ska ha samma rättigheter och skyldighe

ter och ges samma möjligheter att påverka sitt liv och sin 

boendemiljö oavsett kön, etnicitet, trosuppfattning, funk

tionshinder, sexuell läggning eller ålder. Översiktsplanen 

kan bland annat medverka till detta genom att betona 

betydelsen av byggnation i kollektivtrafiksnära lägen och 

tillgången till bostadsnära grönska. 

Tillgänglighet 

Att lokalisera bostäder, arbetsplatser och fritidsanlägg

ningar i lägen där det finns kollektivtrafik underlättar 

folks vardag. På så sätt tillgängliggörs service, fritidsakti

viteter och arbetsmarknaden vidgas. 

Vid planering och byggnation av bostäder och of

fentliga platser måste de äldres och funktionshindrades 

begränsade rörelseförmåga särskilt beaktas. Bostäderna 

behöver vara tillgänglighetanpassade och kan med fördel 

ligga nära livsmedelsbutik och kollektivtrafik. 

Varierat bostadsutbud 

För att främja social hållbarhet och integration vill kom-

Vi: vi//: 

munen verka för en blandning av bostadstyper och upplå

telseformer i tätorterna. På så sätt kan kommunen erbjuda 

ett varierat bostadsutbud och skapa förutsättningar för att 

folk med olika bakgrund möts, samtalar och utvecklar en 

förståelse för varandras olikheter. 

Bland den äldre befolkningen finns det en efterfrå

gan på trygghetsboenden och seniorboenden. Genom att 

verka för att det kommer till stånd bostäder som passar 

äldre kan flyttkedjor skapas och den yngre generationen 

kan i större utsträckning ta sig in på bostadsmarknaden. 

Hälsa 

God hälsa och frisk befolkning stärker förutsättningarna 

för hållbar utveckling och tillväxt. Riktlinjer för folkhäl

soarbetet i Tingsryd anges av en länsgemensam folkhäl

sopolicy som i sin tur utgår från den nationella folk

hälsopolitikens elva målområden. Översiktsplanen kan 

hjälpa till med att skapa förutsättningar för en förbättrad 

och mer jämlik hälsa genom att understryka vikten av 

bostadsnära grönska, gång- och cykelvägar samt trygga 

trafikmiljöer. 

• Beakta jämlikhetsperspektivet i 

beslutsfattande på alla nivåer och 

i alla steg av beslutsprocessen. 

• Utforma och anpassa tillgängligheten 

i det offentliga rummet för kommunens 

invånare. 

• Främja lokala initiativ som förebygger 

utanförskap, skapar förståelse och 

social gemenskap. 

• Ta vara på mångfaldens styrkor. 
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E L VA FOK U SOMRÅD E N F ÖR LÅNGSIKT I G HÅ L LBARHET OCH U TV E CK L ING 

Närhet till grönska 

Närheten till bostadsnära grönska och rekreationsom

råden är viktigt för människans hälsa och kommunens 

attraktivitet. De fungerar ofta som mötesplatser, erbjuder 

tystnad och motion under vardagen samt ger ett trevligt 

inslag i bebyggelsemiljön. 
Vid byggnation i tätorter ska kommunen verka för att 

grönska av särskilt värde bevaras i den mån det är möj

ligt. Om ett grönområde måste tas i anspråk för exploate

ring kan den förlorade gröna miljön kompenseras genom 

att likvärdig area anläggs, säkerställs eller utvecklas på 

något annat ställe i närmiljön. 

För att tillgängliggöra rekreationsområden vill kom

munen arbeta för att kommunikationerna till och inom 

olika besöksmål utvecklas. Det handlar exempelvis om 

förbättrade kollektivtrafiksförbindelser, goda parkerings

möjligheter och underhåll av vandrings- och cykelleder. 

Tätortsnära skogar är särskilt viktiga att prioritera, efter

som de är nära till hands för en större målgrupp. 

Det finns behov av att ta fram en grönstrukturplan för 

att kartlägga grönområdenas funktioner och kvaliteter i 
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kommunens tätorter. Planen kan fungera som ett stöd och 

vara vägledande i den fysiska planeringen. 

Trygghet 

Genom att satsa på trafiksäkra miljöer skapar kommu

nen förutsättningar för barn och unga att förflytta sig till 

skolan och fritidsaktiviteter på egen hand. Väl belysta 

gång- och cykelvägar skapar även en känsla av trygg-

het och kan bidra till att fler väljer gång eller cykel som 

färdmedel. Det är viktig att beakta eftersom forskning 

visar att speciellt kvinnor ofta känner sig osäkra att vistas 

ute under kvälls- och nattetid. 

Delaktighet och inflytande 

Kommunen strävar efter att upprätthålla en god dialog 

med medborgare i planeringsprocesser och som under

lag vid beslutsfattande. Det möjliggör delaktighet, ger 

inflytande och makt att påverka livsvillkor. En konstruk

tiv dialog med medborgarna förbättrar även kommunens 

kunskapsunderlag inför beslut och gör det möjligt att på 

längre sikt bidra till en hållbar utveckling. 
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E L VA F OKUSOM R ÅD E N FÖR L ÅN"GSIK T IG HÅ LLBARHET OCH UTVECK LING 

Barn.konventionen utgör Tingsryds kommuns övergripan

de policy för barnperspektivet och ska finnas med i alla 

beslut och i det dagliga arbetet. Exempel på frågor som 

är viktiga att beakta inom planeringen är trygga uppväxt

miljöer, lekplatser och ytor för spontanidrott. 

Boendemiljö 

Närhet till skola, fritidsaktiviteter och grönområden är 

viktigt för barn och unga. Hur förbindelserna är ordnade 

är avgörande för hur de kan nyttja miljön på egen hand. 

Barnens yta att röra sig fritt minskar ju mer trafik det 

finns omkring bostaden. Sammanhängande och trygga 

V't vi//: 

Ar 2030 har planeringen i 

kommunen ett barnperspektiv 

där vi involverar barn och 

unga i planeringen av deras 

framtid. 

gång- och cykelvägar är därför viktiga. För äldre barn 

och ungdomar som kan röra sig på egen hand är även en 

fungerande kollektivtrafik betydelsefullt, inte minst för 

de som väljer att studera i de angränsande kommunerna. 

Tillgången till lekplatser i kommunens tätorter, dess 

skick och hur behovet ser ut behöver ses över för att 

säkerställa att det finns säkra och stimulerande lekmil

jöer. Riktlinjer för utformningen av lekplatser behöver 

tas fram. Det är viktigt att lekplatserna är strategiskt 

lokaliserade så att så många som möjligt kan nyttja dem. 

Lekplatserna bör vara anpassade för såväl de mindre som 

de lite äldre barnen. 

• Uppmuntra och ta vara på ungas ideer, 

intressen och drivkraft. 

• Ta hänsyn till barn och ungdomar vid 

samhällsplaneringen. 

• Arbeta för att aktiviteter som främjar 

ungdomars väg in på arbetsmarkna

den kommer till stånd. 
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E L VA FOKU S OMRÅD E N FÖR LÅNGSIKTIG HÅLLBARHE T OCH UTVECKLING 

Kommunen måste även satsa på att bevara och utveckla 

grönytor för lek och spontanidrott. Den bostadsnära grön

skan är viktig och skapar möjlighet för barn och unga att 

vistas ute i sin närmiljö. 

Skolmiljö 

Kommunen har som mål att uppnå förbättrade skolre

sultat. Eftersom uteleken på skolan och förskolan ofta är 

den enda tid barnet är utomhus under dagen är utom

husmiljöerna vid skolor och förskolor mycket viktiga. I 

hälsosamma och inspirerande utomhusmiljöer påverkas 

barns lärande och utveckling positivt. En bra utomhus

miljö innebär att det finns tillräckligt stor lekyta, grönska, 

varierad topografi och varierade aktiviteter. 

Vid utformningen av skolmiljöer är det viktigt att 

barn och unga involveras, så att resultatet speglar deras 

perspektiv på vad som är en bra lekmiljö. Vid utformning 

av lekplatser är det även viktigt att beakta att funktions

hindrade barn behöver ha tillgång till utmanande och 

utvecklande lekplatser. 

Den höga andelen bilresor i kommunen ställer krav 

på en trafiksäker miljö, inte minst i anslutning till skolor 
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och förskolor. För att främja att fler resor sker via gång 

eller cykel måste trygga och säkra skolvägar utvecklas. 

Fritidsaktiviteter 

Kommunen vill fortsätta att erbjuda ett varierat utbud av 

fritidsaktiviteter för barn och unga. Aktiviteterna måste 

vara lättillgängliga och kan med fördel ligga intill varan

dra för att stärka underlaget för förbättrad kollektivtrafik 

samt utbyggnaden av säkra gång- och cykelvägar. 

Arbetsmarknad 

Kommunen ska verka för att stärka samarbetet mellan 

näringslivet, skolorna samt närliggande universitet och 

högskolor. På så sätt kan ungdomarnas väg in till arbets

marknaden förenklas och rätt kompetens kan i högre 

utsträckning säkerställas. Genom att arbeta för förbättrad 

infrastruktur breddas arbetsmarknadsutbudet. 

Delaktighet och inflytande 

Barn och ungdomars delaktighet och inflytande i plane

ring och beslut ska uppmuntras. De kan bidra med intres

santa och värdefulla infallsvinklar som måste beaktas. 
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ELVA F OKUSOMRÅD E N FÖR L ÅNGSIKT I G HÅ L LBAR H ET OCH U T V E CKL I NG 
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Ar 2030 kan kommunen erbjuda 

alla medborgare goda utbildnings

möj/igheter. Flera satsningar är 

genomförda för att tillgodose kom

petensbehovet inom arbetslivet. 

Det finns goda förutsättningar för 

att innovationer och affärsideer ska 

kunna utvecklas och förverkligas. 

När folk arbetar och studerar främjas social hållbarhet, 

kompetensutveckling och integration. Genom att ständigt 

eftersträva förbättrade kommunikationer och utbyggnad 

av bredband kan tillgången till arbetsplatser och utbild

ning öka. Det blir i större utsträckning möjligt att bo, 

studera och arbeta i olika delar av regionen. 

Utbildning 

Närheten till grund- och gymnasieskola samt ett varierat 

utbud av vuxenutbildningar är viktigt för kommunens 

0: vi/I: 

attraktivitet och den framtida kompetensutvecklingen. 

Skolmiljöerna måste vara trygga, inspirerande och för att 

effektivisera lokalanvändningen kan kommunala lokaler 

med fördel samutnyttjas. 
Förskolor och grundskolor i mindre tätorter ska värnas 

så långt som det är ekonomiskt och pedagogiskt möjligt, 

eftersom de är mycket viktiga för tätorterna och en levande 

landsbygd. 
I kommunen finns två gymnasieskolor, Wasaskolan 

och Academy ofMusic and Business. Skolorna lockar 

• Med ett öppet förhållningssätt och i 

samverkan med näringslivet skapa 

förutsättningar för en långsiktigt 

hållbar näringslivsutveckling. 

• Arbeta för att näringsliv och industrier 

ska lokaliseras dit där det finns goda 

kommunikationsmöjligheter. 

• Ge goda förutsättningar för 

utbildningsmöjligheter för alla. 
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E L VA FO K U S O MRÅ D E N F Ö R LÅNGS I KTIG HÅ L L B ARH E T OCH UTVECKL I NG 

studenter från andra delar av landet och kommunen måste 
säkerställa att det finns mindre lägenheter till hands för att 
möta studenternas behov. 

Tingsryds geografiska lokalisering mellan Linneuniver
sitetet i Växjö/Kalmar och Blekinges Tekniska Högskola i 
Karlskrona/Karlshamn skapar goda förutsättningar för att 
erbjuda befolkningen övriga gymnasiala och eftergymna
siala utbildningar. För att folk ska kunna bo kvar i Tings
ryd under sina studier måste kommunen främja förbättrade 
kollektivtrafikförbindelser. 

Genom ett tätt samarbete mellan näringslivet, skolor, 
närliggande universitet och högskolor kan en hög utbild
ningsnivå upprätthållas och rätt kompetens kan i högre 
utsträckning säkerställas. 

Näringsliv 

I kommunen är entreprenörsandan hög. Det finns några 
större företag och ett flertal småföretagare. För att skapa 
förutsättningar för näringslivet att utvecklas måste kom
munen säkerställa att det finns en god planberedskap, 
planlagd mark och varierade lokaliseringsmöjligheter, så 
att olika typer av företag kan etableras och utvecklas. En 
förutsättning för denna utveckling är att kommunen hål
ler kontinuerlig dialog med näringsidkarna. Det är viktigt 
att kommunen stödjer alla former av verksamheter. Inte 
minst kunskapsbaserade tjänste-, informations- och 
IT-företag som det till skillnad från tillverknings-, vård-, 
besöksnärings- och gröna företag finns få av. På så sätt 
kan kommunen erbjuda ett varierat arbetsmarknadsutbud. 

Näringslivets strukturomvandling gör att Tingsryds 
företagare har behov av ökad tillgång till utbildad per
sonal. Även den höga medelåldern, bland både före
tagsledare och anställda, är en utmaning. Det är viktigt 
att stärka samarbetet mellan utbildningssystemet och 
näringslivet. På så sätt kan man locka till sig rätt kompe
tens, stimulera unga som lämnat kommunen att återvän
da, få studenter att stanna samt underlätta för invandrare 
att nyttja sin kompetens. 

Kommunen har fått i uppdrag att ta fram en närings
livsstrategi i syfte att kartlägga och främja näringslivets 
utveckling. Arbetet ska bidra till en gemensam utveck
lingsriktning, såväl bland politiker, kommunala tjänste
män och företagare i kommunen. 

Handel och service 

Handel och service är i dag främst koncentrerad till 
Tingsryds tätort. I övriga tätorter förekommer enstaka 
etableringar av exempelvis livsmedelsbutiker, industrier 
och hantverksföretag. För att skapa levande centrum ska 
kommunen eftersträva en centralisering av småskaliga 
service- och handelsverksamheter i kommunens tätorter. 

Transportintensiva verksamheter i behov av stora ytor 
för parkeringar och logistik bör dock etableras mer var
samt för att undvika ökad trafik i tätorternas centrala delar 
(se kartan på sidan 47). 
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I de mindre tätorterna och orterna ska handel- och ser
viceverksamheter etableras i strategiska lägen, exem
pelvis intill busshållplatser, viktiga vägstråk eller andra 
verksamheter. På dessa platser vistas folk dagligen vilket 
skapar förutsättningar för ett större kundunderlag (se 
kartan på sidan 47). 

Störande verksamheter 

Ytkrävande, bullrande eller andra verksamheter som på 
något sätt är störande för människors hälsa bör lokali
seras i tätorternas utkant för att minimera påverkan på 
människor. Vid placering av verksamheter ska hänsyn 
tas till verksamhetens storlek och behovet av framtida ex
pansionsmöjligheter. Det är viktigt att vi tänker långsik
tigt så att vi inte omringar tätorterna med verksamheter 
när det finns ett behov för tätorterna att expandera. 

Transportintensiva verksamheter och verksamheter i 
behov av skyltläge kan med fördel förläggas i närheten 
till viktiga transportstråk som redan är föremål för tung 
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trafik och buller. Det kan bidra till intressanta och väl

komnande entreer till kommunens tätorter. Dessutom kan 

verksamheterna fungera som bullerskydd för bakomlig

gande bostäder. 
I markanvändningskartan har utredningsområden för 

industrier och övriga verksamheter identifierats. Det är 

enbart ett urval och det kan således finnas fler områden 

som kan vara aktuella. Områdena behöver utredas när

mare för att säkerställa att det inte föreligger några intres

sekonflikter som gör dem mindre lämpliga att exploatera. 

(Se kartan på sidan 48) 

Tillgänglighet 

För att främja hållbara kommunikationer och god till

gänglighet till service och arbetsplatser vill kommunen 

verka för att verksamheter lokaliseras där det finns till

gång till kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar. Verk

samheter kan med fördel lokaliseras intill varandra för att 

stärka underlaget för förbättrade kommunikationer. 

Kommunen måste även tillse att de som väljer att 

arbeta i angränsande kommuner bor kvar i kommunen. 

Det ställer krav på förbättrade kollektivtrafikförbindelser 

och åtgärder i gång-, cykel- och bilvägnätet. Kommunen 

behöver även erbjuda samåkningsplatser och pendlarpar

keringar i strategiska lägen. 

Genom fortsatt utbyggnad av fibernätet kan kommu

nen underlätta för invånare och besökare att arbeta och 

utbilda sig hemifrån. 

Besöksnäring 

Turism är en näring som växer sig allt starkare i kom

munen. Det finns många intressanta natur-, kultur- och 

friluftsområden, exempelvis Asnenområdet och Korrö, 

som erbjuder aktiviteter i form av paddling, fiske och 

vandring. Dessutom finns ett flertal övernattningsmöjlig

heter, såsom hed and breakfasts och campingplatser. 

Kommunen ska värna om områden som har betydelse 

för besöksnäringen samt stödja de näringsidkare som vill 

utveckla besöksmål av olika slag. Besöksnäringen kan 

exempelvis utvecklas genom att hitta fler aktiviteter och 

evenemang som fungerar året om. I kommunen finns 

bland annat potential att utveckla olika former av ekotu

rism. Det finns en stor efte1frågan på fritidsaktiviteter i 

form av fiske, ridning, jakt mm. 

För att tillgängliggöra besöksmålen ska kommunen 

arbeta för bättre förbindelser till och inom områdena. 

Kommunen ska även stödja besöksnäringen genom att 

marknadsföra och profilera kommunen, både lokalt, regi

onalt och internationellt, för att locka ytterligare turister. 

Areella näringar 

Jord- och skogsbrukssektorerna är stora näringar i kom

munen. Eftersom kommunen domineras av skog är ett 

aktivt jordbruk grundläggande för att bevara den öppna 

landskapsbilden. Den ekologiska närodlingen har ett allt 

större värde i vårt samhälle och behovet av närodlat kan 

komma att öka i framtiden. 

Det är viktigt att bevara en god balans mellan skogen 

som resurs för produktion och rekreation. Skogen är vik

tig ur produktionssyfte eftersom den bland annat kan ge 

oss fossilfri energi i form av biomassa och miljövänligt 

byggnadsmaterial. En förutsättning för att kunna frakta 

skogsråvarorna är att infrastrukturen är god. 

Kommunen vill stödja de areella näringarnas om

ställning till hållbar energianvändning samt ekologisk 

produktion. 
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Under de senaste fem åren har inflyttningen till Tingsryds 

kommun ökat. Hur framtidens befolkningsutveckling ser 

ut är svårt att förutse men enligt en prognos som tagits 

fram av Statisticon kommer kommunens invånarantal att 

sjunka till år 2035. Anledningen till det sjunkande invå

narantalet är ett negativt födelsenetto. Dessutom söker 

sig många studenter, arbetssökande och nyanlända vidare 

till större kommuner som har ett större utbud av utbild

ningar och arbetsplatser. 

l/4: vi//: 

Ar 2030 har kommunen ge

nom offensiva satsningar en 

ökad inflyttning och positiv 

befolkningsutveckling. Kom

munen har ett varierat utbud 

av attraktiva boendemiljöer. 

För att främja en mer positiv befolkningsutveckling 

måste kommunen locka hit fler invånare och säkerställa 

att de som bor och verkar här i dag väljer att stanna kvar. 

Förutsättningar 

Det finns många olika motiv till varför människor väljer 

att bosätta sig i kommunen. Landsbygdens avskilda och 

tysta miljöer samt närheten till sjöar och natur upplevs 

ofta som attraktiva boendemiljöer. 

• Arbeta för att bostäder och bostads

områden lokaliseras så att det finns 

goda kommunikationsmöj/igheter. 

• Skapa strategier och program samt 

planera för användning, utveckling och 

bevarande av vår bebyggda miljö. 

• Ta fram en bostadsförsörjningsplan, 

markstrategi och markförsörjningsplan. 

• I samråd med privata aktörer erbjuda 

goda livsmiljöer och boenden i olika 

lägen och prisklasser. 
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Den starka entreprenörsandan samt möjligheten till 

odling och djurhållning är andra aspekter som kan vara 

viktiga vid valet av boplats. Det finns även de som väljer 

att bosätta sig i kommunen av ekonomiska skäl efter

som bostads- och tomtpriserna oftast är lägre här än i de 

omkringliggande större kommunerna. Slutligen finns det 

många som väljer att återvända till sin hembygd efter att 

de har utbildat sig, samlat på sig arbetslivserfarenhet och 

bildat familj . 

Byggnation i tätorter och stråk 

Kommunen vill prioritera förtätning i tätorter, orter 

samt längs viktiga kommunikationsstråk, där det finns 

eller planeras för kommunalt vatten och avlopp. Här 

säkerställs en god avloppsrening och det finns tillgång 

till service och kollektivtrafik. Fortsatt bebyggelse här 

stärker underlaget för service ytterligare och medverkar 

till livskraftiga tätorter. (Se kartan på sidan 47) 

I tätorterna ska kommunen främja en blandning av 

bostadstyper och upplåtelseformer. Med anledning av 

den rådande bostadsbristen i delar av landet skulle Tings

ryd kommun kunna erbjuda bostäder för de som arbetar 

och studerar i de omkringliggande större kommunerna. 

I markanvändningskartan har kommunen identifierat 

utredningsområden för bostäder. Det är enbart ett urval 

och det kan finnas fler områden som kan vara aktuella för 

bostadsbebyggelse. Huruvida det är möjligt att exploatera 

i dessa områden behöver utredas närmare. Det kan finnas 

intressekonflikter som gör områdena mindre lämpliga att 

exploatera. (Se kartan på sidan 48) 

Byggnation på landsbygden 

Kommunen har inget emot bostadsutveckling på lands

bygden, men ny bebyggelse kan med fördel lokaliseras 

intill befintlig bebyggelse för att möjliggöra samåkning 

och stärka underlaget för kollektivtrafik. Det är viktigt att 

det finns goda förutsättningar för en säker dricksvatten

försörjning och att avlopp kan hanteras på ett bra sätt. (Se 

kartan på sidan 47) 
Kommunen vill om möjligt undvika byggnation på 

produktiv jordbruksmark, men ställer sig inte emot bygg

nation om det gynnar andra betydelsefulla samhällsin

tressen, såsom landsbygdens och tätorternas utveckling. 

Det krävs dock en närmare bedömning i varje enskilt fall. 

Det kan vara andra intressen som berörs och gör marken 

olämplig att bebygga. 
Genom att fortsätta bygga ut bredband kan kommu

nen underlätta för invånare att bosätta sig på landsbyg

den. Det blir möjligt att bo, arbeta och utbilda sig i olika 

delar av regionen. Det skulle också kunna medföra att de 

som har fritidshus i kommunen och kan arbeta på distans 

överväger att flytta till kommunen permanent. 

Byggnation i strandnära lägen 

I Tingsryds kommun är inlandsstranden en viktig resurs 

och gör att kommunen kan erbjuda attraktiva sjönära 

boenden. Inom 100 meter från kommunens sjöar och 

vattendrag gäller dock strandskyddet, till skillnad från 

vid Asnen, Mien och Stora Hensjön där strandskyd-

det är utökat till 200 meter. Dispens från strandskyddet 

krävs för uppförande av byggnader, bryggor och andra 

anläggningar som hindrar allmänheten från att beträda ett 

strandskyddsområde. LIS-planen pekar ut landsbygdsom

råden i strandnära lägen som kan vara lämpliga för bygg

nation och fungerar som ett stöd vid handläggning av 

strandskyddsärenden. Denna plan behöver ses över och 

aktualiseras eftersom kommunen har som inställning att 

underlätta byggnation i fler strandnära lägen. Den slutgil

tiga bedömningen av hur de utpekade områdena uppfyl

ler kriterierna för landsbygdsutveckling och särskilt skäl 

för att upphäva strandskyddet görs i det enskilda ärendet. 

(Se kartan på sidan 49) 

Lågexploaterade områden 

I kommunen finns flera mark- och vattenområden som 

betraktas som opåverkade. Områdena är inte berörda 

av stora vägar, kraftledningar, master, orter eller större 

exploateringsföretag, som till exempel grustag eller torv

brytning. Områdena ska skyddas mot åtgärder som kan 

påverka områdets karaktär. Exploatering här bör därför 

ske varsamt. 
De områden som har identifierats som opåverkade be

höver ses över och för att säkerställa att förutsättningarna 

fortfarande är desamma. Vissa platser har pekats ut som 

LIS-områden och avvägningar mellan dessa intressen 

måste göras. (Se kartan på sidan 49) 
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Ar 2030 har kommunen väl 

fungerande kommunikatio

ner och en god infrastruktur 

för transporter, information 

och energi. 

FOTO: ANDERS ANDERSSON/SCANOINAV BILOBYRÅ 

Vattenförsörjning 

Kommunens vattentäkter är belägna i Norraryd, Flise

hult/Stora Hensjön, Korrö, Linneryd och Yxnanäs. Vat

tenförsörjningen är baserad på grundvatten och förstärkt 

grundvatten genom ytvatten som infiltreras i åsar. 

Vattenskyddsområdena och dess föreskrifter ska ses 

över och till 2020 ska samtliga kommunala dricksvatten

täkter ha ett fastställt och fullgott vattenskyddsområde. 

Vid exploatering i anslutning till dricksvattentäkter eller 

inom vattenskyddsområde ska föreskrifterna beaktas och 

verksamhetens påverkan utredas. (Se kartan på sidan 54) 

Många vattentäkter saknar i dagsläget reservtäkter 

t/4: vi((: 

men strategi för kortsiktiga lösningar finns. Det är viktigt 

att kommunen i ökad utsträckning planerar för alternativa 

reservvattentäkter. I den regionala vattenförsörjningspla

nen för Kronoberg län har vattentillgångar som kan vara 

av intresse för den framtida dricksvattenförsörjningen 

pekats ut, bland annat Rolsmosjön vid Linneryd. Hänsyn 

bör tas till denna sjö vid planering och lokalisering av 

verksamheter för att säkerställa en god vattenkvalite vid 

eventuellt framtida dricksvattenuttag. 

I det löpande arbetet som berör vatten ska kommunen 

bland annat ta hänsyn till vattenförsörjningsplanerna för 

Kronobergs och Blekinges län. 

• Arbeta för ett fortsatt väl fungerande 

elnät och telekommunikationer som 

följer tidens standard. 

• Genomföra aktiva insatser för att 

uppnå en god infrastruktur för 

hållbara transporter. 

• Verka för att ta del av kommande infra

struktursatsningar. 

• I samverkan med lokala föreningar 

fortsätta arbeta med utveckling 

av fibernätet enligt kommunens 

bredbandsstrategi. 
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• Främja goda kommunikationsmöjlig

heter till, från och inom kommunen i 

regional samverkan. 

• Satsa på cykelvägar och uppmuntra 

samåkning som ett komplement till 

kollektivtrafiken. 
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Kommunen ska även ta fram en lokal dricksvattenför

sörjningsplan i syfte att säkerställa en långsiktigt hållbar 

dricksvattenförsö1jning. I planen ska befintliga grund

och ytvattenresurser inventeras samt risker och alterna

tiva reservvattentäkter identifieras. 

Vattenverk 

Ca 8000 invånare i kommunen får sitt dricksvatten från 

kommunens fem vattenverk i Hensmåla, Norraryd, Lin

neryd, Korrö och Yxnanäs. Flertalet vattenverk leve

rerar även vatten till industrier. Vattenverken är i olika 

utsträckning i behov av renovering, ombyggnad och 

utbyggnad. Behovet av åtgärder behöver belysas inom 

ramarna för kommunens dricksvattenförsörjningsplan. 

Avlopp 

Av kommunens invånare är ca 7 800 anslutna till de 

kommunala avloppsreningsanläggningarna. Verken är 

belägna i Tingsryd, Ryd, Urshult, Linneryd, Korrö och 

Yxnanäs. För att minimera driftstörningar och rationali

sera driften pågår en kontinuerlig utbyggnad av övervak

ningssystem vid verk och pumpstationer. 

Avloppsnätet består av ledningar av varierande ålder, 

dimension och material. Det finns ett stort framtida 

underhållsbehov vad gäller spillvattenledningar. Ett pro

gram för utbyte och renovering finns. De mest förekom

mande problemen på avloppsledningsnätet är inläckage 

i de äldre ledningarna som ligger under grundvattenytan 

samt problem med inträngande rötter. På ledningsnätet 

finns också 56 st pumpstationer vilka genomgår en konti

nuerlig förnyelse. 
Kommunen vill främja utbyggnad i de områden där 

det finns eller planeras för kommunalt VA. Innan nya 

områden byggs ut eller nya fastigheter ansluts till det 

kommunala VA-nätet måste kommunen se över om det 

finns tillräckligt med kapacitet i ledningsnät och renings

verk. 
Kommunen ska ta fram en VA-plan där anläggningar

nas kapacitet ses över och lämpliga strategier för renove

ring, förnyelse och fortsatt utbyggnad redovisas. 

Enskilda avloppsanläggningar 

De invånare som inte är anslutna till det kommunala 

avloppsnätet har olika typer av egna reningsanläggningar. 

Slammet från dessa anläggningar (ca 2 300 st) transpor

teras genom entreprenör till reningsverket i Tingsryd för 

behandling. 

Där det saknas kommunalt VA arbetar kommunen 

aktivt med att tillse att samtliga enskilda avloppsanlägg

ningar uppfyller dagens krav på rening. Arbetet med att 

ställa krav på enskilda avloppsanordningar som inte upp-

fyller Naturvårdsverkets krav på rening fortgår och fram 

till 2020 beräknas ytterligare minst 600 enskilda avlopp 

ha nyanlagts i kommunen. 

Dagvatten 

Som dagvatten räknas regn-, spol- och smältvatten som 

rinner till recipienter (mottagare) och reningsverk eller 

infiltreras till grnndvattnet. Dagvatten innehåller olika 

typer av föroreningar från gångvägar, trafikerade områ

den och industriområden. Med ökad hårdgjord yta ökar 

mängden dagvatten och därmed risken för förorenings

problem. Klimatförändringarna med ökade nederbörds

mängder och en högre frekvens häftiga regn kan öka 

dessa problem ytterligare. 

Kommunens dagvattennät behöver ses över och 

konkreta åtgärder måste identifieras för att minska sprid

ningen av föroreningar till recipienterna. Vid exploa

tering ska kommunen se till recipientens kapacitet för 

att säkerställa att miljökvalitetsnormerna för vatten inte 

försämras. Dagvattnet kan med fördel behandlas lokalt, 

exempelvis genom att anlägga grönområden, våtmarker 

eller dammar som fördröjer vattenflöden samt filtrerar ut 

och bryter ned föroreningar. I andra hand kan dagvattnet 

ledas vidare till kommunens dagvattennät. Tätorterna är 

framförallt beroende av grönområden för omhänderta

gande av dagvatten. Därför bör exploatering av gröny

tor i kommunens tätorter ske restriktivt. För att i större 

utsträckning möjliggöra en lokal dagvattenhantering kan 

kommunen ställa krav på hur stor andel hårdgjort yta det 

får vara i detaljplan. För att säkerställa en god funktion 

i kommunens dagvattensystem är det viktigt att avsätta 

resurser för kontinuerlig skötsel. En dagvattenpolicy med 

riktlinjer för den fysiska planeringen ska tas fram inom 

ramarna för VA-planen. 
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Trafik 

Tingsryds kommun är en glest befolkad kommun och 

ca 39,5 procent av invånarna bor på landsbygden. Detta 

innebär relativt stora kostnader för drift av ett omfattande 

vägnät av huvudsakligen enskilda vägar. Det innebär 

också svårigheter med planering av gång, cykel och 

kollektivtrafik. Att kommunen har tagit på sig ansvaret 

att underhålla och sköta enskilda vägar medför ett stort 

ansvar. 
För arbetsresor med cykel har studier visat att upp till 

5 km är ett acceptabelt avstånd. Det innebär att åtgärder 

i cykelnätet bör prioriteras inom tätbebyggt område. De 

huvudsakliga stråken för fritidsresor bör även kartläggas 

och prioriteras. Eftersom fritidsresor främst sker under 

sommarhalvåret under dagtid behöver inte vägstandarden 

vara lika hög som för arbetsresor. Kommunen har som 

ambition att ta fram en gång- och cykelstrategi där mål 

och åtgärder för det fortsatta arbetet redovisas närmre. 

För biltrafiken inom tätbebyggt område handlar det 

om att ha en acceptabel framkomlighet så att det relativt 

enkelt går att ta sig fram. Framkomligheten får dock inte 

vara så god att färdhastigheten blir för hög. Hastigheten 

kan minskas genom hastighetsbegränsningar, minskad 

körbanebredd eller genom att anlägga farthinder. 

Riksväg 27 och 29 samt väg 120 och 122 är viktiga 

pendlings- och kollektivtrafikstråk som är betydelsefulla 

för Tingsryds kommun och de omkringliggande kom

munerna. Kommunen vill fortsätta att främja en god 

framkomlighet på dessa vägar. Där vägarna passerar 

tätbebyggda områden är det dock viktigt att prioritera en 

god trafiksäkerhet. Om bullernivåerna överstiger rekom

menderade riktvärden kan särskilda åtgärder behöva 

vidtas. (Se kartan på sidan 47) 

Trafiksäkerhet 

År 2007 antog kommunen ett trafiksäkerhetsprogram där 

mål och åtgärder för att uppnå en ökad trafiksäkerhet har 

identifierats. Det övergripande målet är att färre trafikska

dor ska uppstå. Trafiksäkerheten ska särskilt prioriteras 

för utsatta trafikantgrupper och oskyddade trafikanter, 

exempelvis barn, funktionshindrade, äldre, gående och 

cyklister. Därför bör en översyn av trafiksituationen i 

tätorterna vid i synnerhet skolor, särskilda boendeformer, 

lekplatser och längs barnens skolvägar ske. På lands

bygden bör genomfartsvägar som till stora delar nyttjas 

eller korsas av oskyddade trafikanter studeras närmare. 

Där det bedöms vara risk för trafikolyckor ska lämpliga 

åtgärder vidtas. 

Kollektivtrafik 

För att nå våra uppsatta miljömål och underlätta för folk 

att bo och arbeta i olika delar av regionen måste kollek

tivtrafiken utvecklas . Det ska vara lätt att ta sig via kol

lektivtrafik inom kommunen och till angränsade kommu

ner för att sedan ta sig vidare med tåg eller flyg på annat 
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håll. Länstrafiken i Kronoberg ansvarar för den lokala 

och regionala linjetrafiken i länet. Inom kommunen finns 

landsbygdstrafik med buss samt kompletteringstrafik för 

de delar av kommunen som saknar reguljär linjetrafik. 

Genom att koncentrera ny bebyggelse till befintlig 

bebyggelse kan underlaget för kollektivtrafik öka. Vid 

planering och byggnation måste kommunen ha hela 

resan i åtanke. Det måste vara säkert och smidigt att nå 

busshållplatserna för de som färdas via gång och cy-

kel. Hållplatserna måste vara väl belysta och bekvämt 

utfo1made. I anslutning till hållplatserna måste det finnas 

parkeringsmöjligheter. 

Parkeringsplatser 

I kommunen är bilanvändningen hög och därmed beho

vet av parkeringsplatser. Genom att etablera bostäder och 

verksamheter i kollektivtrafiknära lägen kan kommunen 

bidra till att minska behovet av bil i vardagen. Parke

ringsplatser kan med fördel vara strategiskt placerade för 

att möjliggöra samutnyttjande samt undvika oönskade 

trafikflöden i områden där det vistas mycket folk. För att 

kunna samnyttja parkeringar är det önskvärt att offent

liga verksamheter lokaliseras nära andra besöksintensiva 

verksamheter. 
Genom att erbjuda samåkningsplatser i strategiska lä

gen, exempelvis i anslutning till tätorter och intill viktiga 

pendlingsstråk, kan kommunen underlätta samåkning. 
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E LV A F OKUSOM R ÅD E N F ÖR L ÅNGS I K TI G HÅ LLB A RH E T OCH U T V ECK LI NG 

Fossilfri energi 

För att minska utsläpp av växthusgaser i atmosfären vill 
kommunen främja användning och produktion av fos
silfri energi. 

Inom Tingsryds tätort distribueras fjärrvärme från 
fjärrvärmeverket i Tingsryd. Fjärrvärme finns även i Lin
neryd, Urshult, Väckelsång och Ryd. All fjärrvärme kom
mer från biobränslen. Kommunen vill främja en fortsatt 
utbyggnad av fjärrvärme. 

Kommunen vill även underlätta tillkomsten av stor
skalig och småskalig vindkraftsproduktion. År 2011 tog 
kommunen fram en vindkraftsplan där lämpliga områden 
för vindkraftsetableringar redovisas. Planen behöver ses 
över och uppdateras. Områdena är väldigt grovt utpekade 
och flertalet områden är föremål för intressekonflikter. 
(Se kartan på sidan 50) 

Kommunen antog år 2017 riktlinjer för bygglov avse
ende solfångare och solceller. För att underlätta använd
ningen kan solenergianläggningar i vissa fall uppföras 
utan bygglov. Kravet är att man uppnår de villkor som 
beslutats inom eller utanför planlagt område. 

Kommunen vill även utveckla infrastrukturen för 
elbilar genom att anlägga laddningsstationer i strategiska 
lägen. 

Vid byggnation och planering ska hänsyn tas till sol, 
vind, skugga och topografi för att nyttja dessa naturliga 

energiresurser till fullo. 

Eldistribution 

I kommunen finns det ett flertal leverantörer som ansva
rar för elnätet. Kommunen arbetar för att luftburna led
ningar i den mån det är möjligt ska grävas ner. Det kan 
förhindra strömavbrott vid extremväder samt tillgänglig
göra ytterligare mark för bebyggelse och areella näringar. 

För att minimera konsekvenser för människors hälsa 
ska försiktighetsåtgärder vidtas vid exploatering i anslut
ning till transformatorstationer och ledningsstråk. (Se 
kartan på sidan 55) 

Avfallshantering 

Stora mängder avfall produceras årligen av hushållen och 
industrierna i Tingsryds kommun. Kommunen antog år 
2015 en avfallsplan som beskriver delmål, riktlinjer och 
åtgärder i hopp om att år 2020 kunna hantera avfallet på 
bästa möjliga sätt. 

Arbetet med att starta ett regionalt avfallsbolag för 
Tingsryd, Växjö, Lessebo, Älmhult och Markaryd är på 
gång. Kommunerna har tagit beslut om ett nytt system 
för hushållsnära insamling. Syftet med det regionala 
samarbetet är att främja samutnyttjande av anläggningar, 
samordna arbetet kring drift och administration samt 
underlätta för kommunerna att nå uppsatta miljömål. 
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