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.

VISION 2030

VÅR VISION
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Tingsryds kommun
VÅR VISION

”Att bo på landsb
landsbygden,
d ha
nära till djur och natur, men
ändå ha samma förutsättningar som de som bor på
större orter. Det är livskvalitet!”

N
O
I
S
I
V
0
3
20

Stockholm

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.

Tingsryd
Köpenhamn

har kommunen genom offensiva satsningar
en positiv befolkningsutveckling
är medborgarna nöjda med kommunen
som en plats att leva och bo på
har kommunen ett varierat utbud av attraktivt
boende i hela kommunen – i såväl tätorterna
som på landsbygden

har kommunen en levande landsbygd med
en god kommunal och kommersiell grundservice i alla kommundelar. Landsbygd och
tätorter utvecklas i samspel
präglas den kommunala servicen av medborgaren i fokus. Kommunens värdegrund med
ledorden respekt, öppenhet, ansvar, trygghet
och engagemang genomsyrar hela verksamheten
är kommunen ett ekologiskt, socialt och
ekonomiskt hållbart samhälle. I Tingsryds
kommun mår både miljön och människan bra

ÅR 2030
har kommunen en god näringslivsmiljö, med
hög sysselsättningsgrad, många företag och
entreprenörer. Den välutvecklade besöksnäringen är under ständig tillväxt
finns ett brett utbud av affärer och service i
hela kommunen som tillgodoser huvuddelen av
medborgarnas behov. Tingsryd är en attraktiv
handelsort

INFRASTRUKTUR

erbjuder kommunen trygghet genom
livets alla skeden, från uppväxt till ålderdom

ÅR 2030
har kommunen väl fungerande kommunikationer och en god infrastruktur för transporter,
information och energi i form av vägar,
förbindelser till järnvägsstationer och
flygplatser, kollektivtrafik, bredband,
telekommunikationer samt elnät

FÖRENINGSLIV - KULTUR KOMPETENS

ÅR 2030

NÄRINGSLIV

BOENDE - INFLYTTNING

Gdansk

ÅR 2030
finns möjligheter till det livslånga lärandet
genom god utbildning på alla nivåer
har kommunen en attraktiv arbetsmarknad
för kompetent arbetskraft

ÅR 2030
finns ett väl fungerande föreningsliv och ett
omfattande kultur- och upplevelseutbud
med väl anpassade anläggningar och mötesplatser
har våra unika kultur- och naturmiljöer
bevarats samtidigt som de vidareutvecklas,
fylls med innehåll och tas tillvara för rekreation
och turism

