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Tingsryds kommun är en landsbygdskommun i Kronobergs 
län, Småland. Företagsamheten och entreprenörsandan 
är hög och föreningslivet brett och aktivt. 

Merparten av företagen i kommunen är småföretagare, men även större
företag finns. Många av företagen är exportföretag med kunder i hela 
världen. Jord- och skogsbrukssektorerna är stora näringar, men det är en 
stor bredd av branscher och inriktningar. Besöksnäringen är den snabbast 
växande och många av industri- och tillverkningsföretagen är långt framme 
i teknikutvecklingen. 

Naturen med en mängd sjöar och vattendrag, Nationalparken Åsnen, skogar 
och ängar är en av de främsta tillgångarna Tingsryd har. Sydostledens 
sträckning genom kommunen erbjuder cykel- eller vandringsbesökaren 
sköna och omväxlande upplevelser. Den och andra leder utgör en del av 
den infrastruktur som den växande besöksnäringen förädlar.

Att få till en fungerande infrastruktur och att kunna attrahera kompetens till 
företagen när de behöver anställa kräver samverkan och målmedvetenhet.

Inom en timmes radie bor nästan 300 000 människor och på två timmar 
nås Öresundregionen. Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska  
Högskola finns inom pendlingsavstånd från Tingsryd. Närhet till flera  
flygplatser, hamnar och tågstationer gör Tingsryds kommun attraktivt. 
Tingsryds kommun en spännande plats i en expansiv region.
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Tingsryds kommun - 

Där livet är härligt! 

Innehåll

chrgut002
Anteckning
"samtidigt som" istället för "men"

chrgut002
Anteckning
"några av" istället för "en2
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Näringslivet i Tingsryds kommun är motorn och en
förutsättning för att kommunen ska leva och växa.  
Det är väldigt betydelsefullt  för kommunen att näringslivet  
utvecklas, expanderar och att nya företag etableras.

Tingsryds kommun har till uppgift att tillsammans med näringslivet i 
Tingryds kommun, organisationer, utbildningsaktörer och regionen  
gemensamt arbeta för ett hållbart och växande näringsliv.

Näringslivsstrategin ska nå sina mål i harmoni med den regionala  
utvecklingsstrategin Gröna Kronoberg. Näringslivstrategin i Tingsryds  
kommun gäller mellan 2018 och 2030 och strategin ska uppdateras varje år.

Näringslivet i 
Tingsryds kommun

• Nettoökning av antal företag i kommunen

• Ökat nyföretagande 

• Fler företagsetableringar i kommunen 

• Ökad sysselsättning 

• Ökad tillväxt 

• Höjning av antal gästnätter i kommunen

• Ökning av antal upplevelseprodukter som 
erbjuds i kommunen

Mål
Näringslivsstrategin och hur målen 
uppnås ska stå bakom de tre  
övergripande kommunala målen:

• 100 nya bostäder 2020

• 95 procent utbyggt bredband 2020

• Höjda skolresultat

Prioriterade 
områden• Bostäder

• Infrastruktur och kommunikationer

• Skola, utbildning och kompetensförhöjning samt  
samverkan mellan utbildningsaktörer och näringsliv

• Företagsservice och rådgivning

• Entreprenörskap, nyföretagande och affärsutveckling  
av befintliga företag

• Innovation och utveckling av ett brett näringsliv, där 
besöksnäringen är en prioriterad näring

• Attraktiva centrumkärnor

chrgut002
Anteckning
ändra "strategin" till "handlingsplanen som är kopplad till strategin"
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Så når vi ett  
växande näringsliv

Infrastruktur och kommunikation
Goda möjligheter till nyetableringar och en väl genomtänkt infrastruktur ökar dragnings- 
kraften till både kommunen och regionen. Genom en god infrastruktur kan invånare i 
större utsträckning bo och verka i olika delar av regionen. Det underlättar för kommuner 
och företagare att hitta rätt kompetens, bidrar till en ökad kompetensutveckling och 
främjar integration. 

Väg 29, 27/30, 119, 120, 122 och 126 utgör den grundläggande transportstrukturen i Tingsryds 
kommun. De större vägarna är kommunens förbindelselänkar med omgivande centra och 
orter. Via vägarna finns snabba förbindelser till Växjö regioncenter, till Blekingekusten i söder, 
västerut via Älmhult mot E4 och via väg 29/E22 mot Skåne och österut mot Emmaboda och 
glasbruksbygden. Via vägarna 27/30 och 120 samt 122 finns kollektivtrafik med buss som ger 
möjlighet att arbetspendla. 

Flygplatser finns på nära avstånd i Växjö, Ronneby och Kalmar och det är  bara cirka tre timmar
till Kastrup, där det finns förbindelser vidare ut i världen. 300 000 människor nås inom en 
pendlingsradie av en timme. Hamnarna i Blekinge är viktiga ur näringslivssynpunkt. Järnväg i 
form av Kust till kustbanan och Blekinge kustbana, som knyter an till övrigt järnvägsnät, finns 
cirka 45 minuters bussresa bort. 

Tingsryds kommun har ungefär lika stor inpendling som utpendling. I gruppen inpendlare kan 
det finnas personer som skulle uppskatta en kortare resväg till jobbet, under förutsättning att 
resten av livet fungerar lika bra eller bättre. Om medföljare kan få jobb, om det finns attraktiva 
bostäder, om skola och föreningsliv i Tingsryd lockar kan den här gruppen vara en grupp som 
lockas till att flytta till Tingsryds kommun.

Byggnation
För att skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas arbetar kommunen aktivt med att 
säkerställa att det finns en god planberedskap, planlagd mark och varierade lokaliserings- 
möjligheter, så att olika typer av företag kan etableras och utvecklas.

En förutsättning för denna utveckling är att kommunen håller kontinuerlig dialog med näring-
sidkarna. Tingsryds kommun stödjer alla former av verksamheter, inte minst kunskapsbaserade 
tjänste-, informations- och IT-företag. 

Fiberutbyggnad
Ett väl utbyggt och fungerande IT-system med fiber är en förutsättning för att utveckla företagandet 
i Tingsryds kommun. Fiberutbyggnaden i Tingsryd ligger långt fram och en fullständig täckning 
eftersträvas.
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Kommunen och 
näringslivet

Kort fakta

• Här finns drygt 1850 verksamma företag 
och drygt 1950 arbetsställen

• Drygt 450 av företagen är aktiebolag 
och över 1 300 är enskilda företag. 

• Jord, skog och energi är starka  
näringar i kommunen

• Mer än 75 % av kommunens företag är 
soloföretag

Näringslivsstrategin ska:

• Skapa goda förutsättningar för en positiv  
näringslivsutveckling och i förlängningen för 
hela kommunen 

• Ge en positiv bild av företagandet i Tingsryds 
kommun, fär att skapa mervärde som främjar  
en utveckling av kommunen i sin helhet 

• Öka samhörighetskänslan mellan företagare 
och mellan företag och kommunen 

• Öka samverkan mellan kommunens  
förvaltningar, näringar, företag, över kommun- 
gränserna och med olika myndigheter och organ 

• Få en inriktning på kommunens näringslivs- 
arbete för effektiva kommunala tjänstemän  
och politiker 

• Uppmuntra avknoppning

Ansvaret för Tingsryds 
kommuns näringslivsstrategi 
och förverkligandet av den 
ligger på kommunstyrelsen.

chrgut002
Anteckning
sätt kommatecken efter "lockar"

chrgut002
Anteckning
avstava annorlunda - skriv "närings-idkarna"



Bra service
Se till att hela kommunens service präglas 
av gott bemötande, hög tillgänglighet och 
snabbhet i kontakterna med näringslivet. 

Utveckla förutsättningar
Arbeta för bredbandsutbyggnad, etablering 
av företag, utveckling av besöksnäringen och 
ökade boendemöjligheter i både tätort och 
på landsbygden.

Arrangera kontaktytor
Aktivt arrangera kontaktytor mellan besluts-
fattare i näringsliv och kommun, för att ge 
förutsättningar för ett bra företagsklimat.

Utveckla företagssamhet
Ta tillvara på människors företagssamhet 
och särskilt utveckla de ungas insikter i 
företagandets villkor, inom till exempel 
utbildningsväsendet. 

Välplanerat
Ha en god framförhållning och attrahera ny-
etableringar genom plan- och markberedskap 
och tillgängliga kontors- och industrilokaler. 
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Kompetensinventering
I dialog med näringslivet verka för att både 
ungdomars och vuxnas utbildningsnivå och 
kompetens speglar behovet i näringslivet på kort 
och lång sikt.

Samverka med andra aktörer
Medverka i samverkansforum där aktörer arbetar 
med att stimulera näringslivets tillväxt, innovations- 
förmåga och produktutveckling.

Bygga och öka rörlighet på  
bostadsmarknaden
Bygga och skapa fler attraktiva boenden för att 
främja inflyttning och ökad rörlighet på bostads-
marknaden, och därmed skapa förbättrad 
kompetensförsörjning till näringslivet. Prioritera 
bygglovshantering från näringslivet. 

Sociala företag
Verka för att arbetsintegrerande sociala företag 
etableras och utvecklas i kommunen. 

Gröna näringar
Verka för att de gröna näringarna i kommunen 
etableras och utvecklas. 

Satsningar inom 
kommunen
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Foto: Biolectric Sweden AB

En levande landsbygd är betydelsefull - det ä
r 

viktigt att kommunens näringslivsarbete särskilt 

inriktas för en utveckling på landsbygden.
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Aktiviteter för att 
utveckla näringslivet
• Företagsträffar arrangerade av kommunen i form av frukost-, lunch-  

eller kvällsmöten

• Årlig näringslivsgala tillsammans med lokala banker, företagar- 
organisationer och andra lokala aktörer

• Nätverk inom olika områden som till exempel upphandling, HR-frågor, 
hållbarhet med mera

• Företagssafari för elever i grundskola och deras lärare

• Arbete med UF- Ung Företagsamhet

• Deltagande i projekt 

• Affärsutveckling via exempelvis Almi Kronoberg, Företagsfabriken 
(Inkubator) eller Coompanion Kronoberg
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Varje år ska följande redovisas som mått på hur näringslivsarbetet går:

Uppföljning 

• Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet 
jämfört med föregående år

• Insiktsmätningen

• Antal företag totalt i kommunen jämfört med 
föregående år

• Antal företagsetableringar i kommunen jämfört 
med föregående år

• Branschfördelningen och fördelningen mellan 
enmansföretag, mikroföretag, små företag och 
medelstora företag 

• Genomförda företagsträffar i kommunal regi 

• Anordna aktiviteter som bidrar till entreprenör-
skap och företagande bland unga

• Genomförda företagsbesök i syfte att öka 
förståelse och samverkan mellan kommun 
och företag

• Företag i kommunen som under året genom-
gått Företagsfabrikens inkubationsprocess

• Företag som under året deltagit i Almis projekt 
för affärsutveckling

• Sysselsättningen jämfört med föregående år

• Tingsryds lokala näringslivs bedömning av 
kompetensförsörjningsbehov och vilka  
utbildningsvägar som finns för att täcka dessa

• Antal gästnätter i kommunen

• Antal upplevelseprodukter som erbjuds i 
kommunen

• Aktiviteter som genomförts tillsammans med 
besöksnäringen för att bidra till utveckling och 
exportmognad

• Företagens egna upplevelser av myndighets-
utövning ur ett bemötandeperspektiv

• Antal digitala tjänster som erbjuds

All statistik ska när så är möjligt redovisas uppdelat
på kvinnor och män.



www.tingsryd.se

Tingsryds kommun vill främja företagsamheten i kommunen och 
se till att företagarna har så goda förutsättningar som möjligt för att 
driva sina verksamheter. 

Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss för mer information 
om hur vi arbetar med näringslivsfrågorna. 

Du når oss på telefonnummer 0477-441 00 eller
 via vår hemsida www.tingsryd.se.

Hjälp till 
företagare




