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Utvecklingsstrategi för Tingsryds kommun 

Syfte 
Tingsryds kommuns utvecklingsarbete ska stödja hela kommunens långsiktigt hållbara 
utveckling utifrån sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Utvecklingsstrategin ska 
medverka till att kommunens verksamheter utvecklas och effektiviseras.  

Omfattning 
Fortsatt utvecklingsarbete är ett prioriterat externt fokusområde för kommunen i kommande 
arbete med budget, hållbar ekonomi och attraktivitet. Utvecklingsarbetet utgör en strategisk 
grund i arbetet med attraktivitet och planering avseende förutsättningar för boende, 
föreningsliv och näringsliv. Det är också en förutsättning för att kunna utveckla, effektivisera 
och säkra kommunala verksamheter som t ex infrastruktur, hemtjänst och hemsjukvård, olika 
former av e-tjänster med mera.  

Kommunövergripande mål 
 I ett perspektiv 10 år fram i tiden ska Tingsryds kommun ha en långsiktigt stabil

befolkningsstruktur som är jämn och planeringsbar
 Samverkan över kommun- och regiongränser ska eftersträvas
 Kommunen ska ha en bostadsförsörjning i balans
 Kommunen ska inom sina ansvarsområden stödja föreningslivet och näringslivets

utveckling
 Fokus på barn och unga

Strategier för utveckling 

 Översiktsplanen utgör den planeringsmässiga grunden för kommunens strategiska
utveckling

Strategiska prioriteringar 2016-2018
o Översiktsplanen och till den knutna processer prioriteras och resurssätts i syfte att

skapa kontinuitet i den strategiska planeringen
o Bostadsförsörjningsstrategi beslutas och ett bostadsförsörjningsprogram tas fram

 Kommunen ska fortsätta utveckla ett gott näringslivsklimat i nära samverkan med
näringslivet

Strategiska prioriteringar 2016-2020
o En koncernövergripande näringslivsstrategi för kommunens samlade arbete gentemot

hela näringslivet tas fram och beslutas
o Fokus på god intern samverkan mellan kommunala verksamheter och företag, i syfte

att skapa en tydlig och serviceinriktad kommunikation med näringsidkare och
medborgare

 Kommunen ska arbeta aktivt med att säkra stabila arbetsmarknadsregioner

Strategiska prioriteringar 2016-2018
o Utveckla samverkan med närliggande kommuner, särskilt med för kommunen viktiga

drivmotorer, utveckla möjligheterna som erbjuds genom regional samverkan



 Kommunen ska aktivt arbeta för en god infrastruktur och goda pendlingsmöjligheter

Strategiska prioriteringar 2015-2018
o Inom ramen för god ekonomisk hushållning analysera långsiktiga möjligheter till

utvecklad kollektivtrafik
o I samverkan med regioner och kommuner aktivt arbeta för en god infrastruktur
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