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Tingsryds kommun

Om vår kommun
Tingsryds kommun är en  
levande, attraktiv och modern 
landsbygdskommun, mitt i en 
stark tillväxtregion. Här finns  
engagerade medborgare, ett 
aktivt näringsliv, ett rikt fören-
ingsliv och närhet till mänskliga 
möten. 

I Tingsryds kommun bor mer 
än en tredjedel av befolkningen 
på landsbygden. I samtliga sju 
tätorter Konga, Linneryd, Ryd, 
Rävemåla, Tingsryd, Urshult och 
Väckelsång finns en grundservice 
med skola, affär samt barn- och 

äldreomsorg. Bygden präglas av 
ett småskaligt jordbrukslandskap 
med över 200 sjöar. 

Inom en timmes radie från Tings-
ryds kommun bor nästan 300 000 
människor och på två timmar når 
man en av Europas tillväxtregio-
ner Malmö/Köpenhamn. I vår 
närhet finns Linnéuniversitetet i 
Växjö samt Blekinge Tekniska 
högskola i Karlskrona och Karls-
hamn. 

Medborgarkontoret
Har du frågor om skola, boende, 
eller behöver du hjälp att fylla 
i blanketter? Vi hjälper dig! På 
Medborgarkontoret i Tingsryds 
kommun (Torggatan 12) kan 
du få hjälp med det mesta, eller 
vart du ska vända dig. Du får 
gärna ringa till 0477 441 00. 

Medborgarkontoret har följande 
öppettider:

Mån 08.00-18.00
Tis-fre 08.00-16.30
Lunchöppet alla dagar
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Träffpunkter

Tingsryds kommun

Det finns olika träffpunkter i 
Tingsryds kommun med syfte att 
skapa förutsättningar för  
människor med olika kulturella 
och etniska bakgrunder att  
träffas och lära ifrån varandra. 

Vad är en träffpunkt?
Träffpunkterna är öppna för alla. 
Det spelar ingen roll om du är 
nyanländ, svensk, pensionär, 

ungdom eller invandrare som 
bott länge i Sverige. Du kan alltid 
boka lokalen om du vill genom-
föra en aktivitet här.
 
Vad gör man på träffpunkten?
Man kan få hjälp med det mesta: 
kontakt med myndigheter, hjälp 
med blanketter, fritidsaktivitter, 
hjälp med svenska, låna en dator 
eller läsa en tidning.

Vem som helst kan anmäla sitt 
intresse för att hålla i ett  
föredrag.

På träffpunkten kan du även lära 
känna andra människor och byta 
erfarenheter med varandra.

Varmt välkommen till någon av 
kommunens träffpunkter!



Att flytta till ett nytt land är inte 
lätt, varken för föräldrarna eller 
för barnen, vilket ibland kan leda 
till missförstånd och till och med 
konflikter mellan föräldrar och 
barn. I Sverige har barn rättig-
heter precis som vuxna och det är 
viktigt att dessa respekteras.

Förskola och skola
I Tingsryds kommun 
finns skolor och försko-
lor i alla kommundelar. 
Det finns en tjänstega-
ranti som innebär att 
du garanteras en plats i 
förskola/fritidshem se-
nast en månad efter din 
ansökan. Skolan är gratis 
och dina barn får mat.

Varje termin har skolan 
föräldramöte och det är 
viktigt att du som för-
älder är med och kan 
ta del av informationen 
som ges.

Internationella klasser
Det finns internationella klasser 
för elever som nyligen kommit 
till Sverige. Där arbetar skolan 
med att förbereda eleverna för en 
svensk skolgång, ge eleverna till-
räckliga kunskaper i det svenska 
språket samt ge dem förståelse 
för hur det svenska samhället och 
skolan fungerar. Dessa klasser 
finns på Dackeskolan i Tingsryd, 
Örmoskolan i Konga och Troja-
skolan i Ryd.

Gymnasium
Wasaskolan är kommunens gym-
nasieskola och ligger i Tingsryd. 
Tingsryds kommun har också en 
av de modernaste musikskolorna 
i hela landet, AMB (Academy of 
Music and Business). Här kan du 
som brinner för musik få möjlig-
het att studera allt från att spela 
instrument till entreprenörskap 
inom musikbranschen. Hit söker 
man med betyg och praktiska prov

Lärcenter-  
Svenska för invandrare (SFI)
På Lärcenter kan du som vuxen 
nyanländ lära dig Svenska för 
Invandare (SFI). Undervisningen 
bedrivs under hela året med ett 
uppehåll under juli månad, och 
anpassas efter dig och din språk-
liga nivå. Ansökningsblanketten 
till kursen kan du få på Tingsryds 
Lärcenter. Du kan också skriva ut 
den från Lärcenters hemsida.

Förutom svenska kan du även 
läsa andra ämnen som matematik, 
engelska, historia mm. För allas 
trivsel är det viktigt att det är ord-
ning och reda i klassen. Undvik 
därför att prata i telefon under 
lektionerna. 
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Skola och barnomsorg
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Är du bosatt i Tingsryds kom-
mun och inte kan försörja dig? Då 
kan du ha rätt till bistånd i form 
av försörjningsstöd, som är ett 
behovsprövat stöd.

Försörjningsstöd
Att söka försörjningsstöd innebär 
både rättigheter och skyldigheter. 
Innan du söker ekonomiskt stöd 
vill vi att du gör vad du kan för att 
försörja dig. Du ska t ex aktivt ha 
sökt arbete. Den som får försörj-
ningsstöd på grund av arbetslöshet 
ska därför vara anmäld hos arbets-
förmedlingen. Du ska vara beredd 
att ta de arbetsmarknads- och 
utbildningsåtgärder som erbjuds 
dig. Du har inte rätt till försörj-
ningsstöd om du inte själv försö-
ker bidra till din försörjning. För 
mer information kontakta individ- 
och familjeomsorgen i kommunen 
på 0477 441 00.

Etableringsersättning
När du fått ditt uppehållstillstånd 
har du rätt till etableringsersätt-
ning. För att få full ersättning 
måste du delta i olika aktiviteter 
såsom SFI (Svenska för invand-
rare) eller göra en praktik. 

Frånvaro
Etableringsersättningen är baserad 
på din närvaro i skolan och/eller 
praktiken. Om du eller ditt barn 
är sjuk måste du anmäla det till 
din lärare på SFI. Om du missar 
skolan utan någon anledning kom-
mer du inte att få ersättning för 
dagarna som du varit borta från 
skolan. Därför är det viktigt att du 
alltid anmäler din frånvaro till din 
lärare när du är sjuk. Men du har 
rätt att vara hemma och vårda ditt 
barn utan att det påverkar din er-
sättning, det är i så fall viktigt att 
du informerar Försäkringskassan.

Betala räkningar
Etableringsersättningen ska först 
och främst användas till att betala 
hyra och räkningar och det ska 
även räcka till mat för en månad. 
Kommunen kan inte hjälpa dig att 
betala dina räkningar om du har 
använt dina pengar till något annat 
än att betala räkningar.

Ränta
När du har fått en ny lägenhet kan 
du låna pengar från CSN för att 
köpa in möbler till din nya lägen-
het. Lånet ska återbetalas med 
ränta. Räntan täcker administra-
tiva kostnader, det vill säga löner, 
till dem som arbetar med detta. 

Ekonomi
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Vårdcentral 
I Tingsryds kommun finns vård-
centraler i Tingsryd och Ryd. Där 
kan du träffa läkare, tandläkare, 
barnmorska eller sjuksköterska. 
Du kan välja själv om du vill gå 
till vårdcentralen i Ryd eller vård-
centralen i Tingsryd. Om du inte 
har möjlighet att ta dig till vård-
centralen på grund av sjukdom 
kan en läkare, en sjuksköterska 
eller en barnmorska komma hem 
till dig istället. Närmsta sjukhus 
ligger i Växjö. 

Boka tid
Du måste alltid boka tid för att 
träffa en läkare. Det är också 
viktigt att du kommer i tid. Har 
du ingen möjlighet att komma 
till ett läkarbesök måste du ringa 
och avboka ett dygn innan annars 
måste du betala för besöket, även 
om du inte varit där. Du kan alltid 
betala på plats. Du kan också få 
en faktura hemskickad till dig 

men då tillkommer extra avgifter. 
På många vårdcentraler eller på 
Folktandvården kan man inte 
längre betala med kontanter. Du 
kan alltid betala med kort eller få 
en faktura hemskickad.

Ambulans
I alla akuta lägen ska du ringa 
112, som kommer skicka ambu-
lans. Ambulans ska enbart tillkal-
las om läget är akut.

Tolkhjälp
Vi använder oss ofta av tolkar 
via telefon. Detta innebär att det 
är någon som du inte känner och 
som har tystnadsplikt. Det du 
berättar kommer också att stanna 
mellan berörda.  

1177
Ring 1177 för att få råd om olika 
sjukdomar. På www.1177.se kan 
du få information på olika språk.

Apotek
I anslutning till vårdcentralen i 
Tingsryd och Ryd finns apotek 
där du kan köpa och hämta dina 
mediciner. 

Äldreomsorg, funktionshin-
dersomsorg samt individ- och 
familjeomsorg
Det är kommunen som ansvarar 
för funktionshinderomsorgen, 
äldreomsorgen och individ- och 
familjeomsorgen. 

Funktionshinderomsorgen er-
bjuder olika former av stöd för 
personer med fysisk eller psykisk 

funktionsnedsättning.
Äldreomsorgens verksamhet är 
till för dig som har behov av t ex 
hemtjänst, särskilt boende, trygg-
hetslarm eller matdistribution. 

Individ- och familjeomsorgen
ansvarar bland annat för utred-
ningar och handläggning
av ekonomiskt bistånd, utredning-
ar av orosanmälningar gällande 
barn och missbrukare, ge stöd 
och behandlingsinsatser för barn, 
vuxna och missbrukare.

Vård och omsorg



Söker du bostad kan du kon-
takta Tingsrydsbostäder som äger 
lägenheter runt om i kommunen. 
Det finns även ett antal privata 
fastighetsägare som du kan ta 
kontakt med. Vill du köpa hus el-
ler gård kontaktar du en mäklare. 
Se kommunens hemsida för mer 
information.

När du hyr lägenhet…

Lugn och ro
För att du som hyresgäst och dina 
grannar ska trivas är det viktigt att 
ta hänsyn till varandra.  Se till att 
det är lugn och ro både inom de 
egna väggarna och i gemensamma 
utrymmen.  Du har som hyresgäst 
även ansvar för besökande till dig. 
Om du blir störd, kontakta fast-
ighetsägaren. Vid återkommande 
störningar kan man som hyresgäst 
förlora rätten till lägenheten. 

Tvättstuga
För att använda tvättstugan måste 
du boka tid. Information om detta 
får du av ansvarig bovärd/hyres-
värd. Det är viktigt att tvättstugan 
lämnas städad efter avslutad tvät-
tid, för allas trevnad. 

Sopor
Hushållssopor ska källsorteras, 
paketeras väl och kastas enligt 
hyresvärdens anvisningar. Grov-
sopor såsom glas, metall, plast, 
papper, kartong och dylikt lämnas 
på närmaste återvinningsstation 
eller Elsemåla återvinningscentral. 
Läs mer om detta på kommunens 
hemsida.

Parabolantenn 
Om du ska montera en parabolan-
tenn, kontakta först din hyresvärd 
för tillstånd och instruktioner.

Rökning 
Det är inte tillåtet att röka i trapp-
huset, tvättstugan, hissen, källa-
ren, balkong och andra allmänna 
utrymmen. I vissa lägenheter är 
det rökförbud.

Husdjur 
Du som djurägare har ansvar för 
ditt husdjur. Släpp inte ut djur 
utan tillsyn. Se till att de inte föro-
rena på fastighetens område och 
att grannar inte störs. 

Uppsägning 
När du ska säga upp ditt hyres-
kontrakt måste en skriftlig upp-
sägning ske till din hyresvärd. 
Uppsägningstiden är tre kalender-
månader, vid dödsfall en kalender-
månad. Mer information får du av 
din hyresvärd.

Flyttstädning
När du flyttar från din lägen-
het är det viktigt att alla utrym-
men är tömda och väl avstädade. 
Hyresvärden gör en besiktning 
vid avtalad tid. Skador, onormalt 
slitage och eventuell extrastädning 
debiteras dig som hyresgäst.

Nycklar
När du flyttar in får du ett antal 
nycklar till lägenheten, dessa ska 
lämnas tillbaka till hyresvärden 
när du flyttar. Om det saknas 
någon nyckel debiteras du som 
hyresgäst. 

6

Boende
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Att engagera sig i en förening är 
ett bra sätt att knyta kontakter och 
skaffa vänner. Är du intresserad 
av idrott, fiske, musik eller är du 
sugen på att träffa andra männis-
kor är det bara att höra av sig till 
en förening.
I Tingsryds kommun finns många 
olika föreningar och du kan ta 
del av flera aktiviteter som sport, 
musik och konst.Är du intresserad 
av sport så finns det bland annat 
fotboll, ishockey, innebandy, rid-
ning och gymnastik i kommunen. 
Fotboll spelas i orterna Tingsryd, 
Ryd, Rävemåla, Linneryd, Konga, 
Väckelsång och Urshult. Kontakta 
medborgarkontoret på kommunen 
för att få reda vilka föreningar 
som finns och var! 
Telefonnummer: 0477-441 00.

Bibliotek
På ett bibliotek kan du helt gra-
tis läsa tidningar, låna böcker på 
olika språk eller använda en dator. 
Det finns också böcker på nybör-
jarsvenska. Har biblioteket inte 
den bok du söker, kan de beställa 
den till dig från ett annat bibliotek 
i Sverige. Biblioteket har också 
många kulturevenemang för både 
vuxna och barn. Via bibliotekets 
hemsida kan du läsa tidningar på 
över 60 språk från 100 länder.
Det finns bibliotek i Tingsryd, 
Ryd, Urshult, Konga, Älmeboda, 
Väckelsång och Linneryd. Bib-
lioteket i Tingsryd är öppet varje 
vardag mellan klockan 10-18.30 
och på lördagar mellan 10-13.

Svenska kyrkan
Svenska Kyrkan finns på de flesta 
orterna i kommunen och bedri-
ver olika aktiviter för både barn 
och vuxna. I Tingsryd finns även 
Söderportkyrkan. 

Svenska kyrkan Tingsryd nås på 
0477-77 90 00 eller besök  
www.svenskakyrkan.se/tingsryd.

KulturVerkstan
Inom Kulturverkstans verksamhet 
finns möjlighet att sjunga, spela 
ett instrument eller spela teater.

Föreningar och aktiviteter



Myndigheter

Försäkringskassan
Försäkringskassan ansvarar för en stor del av de 
offentliga trygghetssystemen i Sverige. De utreder 
och beslutar i över 40 olika bidrag och förmåner. 
 
Försäkringskassan betalar ut omkring 200 miljar-
der kronor per år, varav hälften går till sjuka och 
personer med funktionsnedsättning. En tredjedel 
betalas ut till barn och familjer i form av bland an-
nat barnbidrag, föräldrapenning och bostadsbidrag. 
När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan 
ännu ett uppdrag: Att samordna resurser för att 
hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka 
till arbetslivet. Försäkringskassan är också utbeta-
lande myndighet för Pensionsmyndigheten. För-
säkringskassan har kontor i Växjö.
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Jobb - Arbetsförmedlingen
Arbetsförmedlingen ger nyan-
lända rätt förutsättningar för att 
så snabbt som möjligt lära sig 
svenska, få arbete och kunna 
försörja sig själva. Så snart den 
nyanlände har fått uppehållstill-
stånd eller anlänt till en kom-
mun ska arbetsförmedlingen ha 
etableringssamtal med honom 
eller henne. I etableringssam-
talet, som kan bestå av ett eller 
flera samtal, börjar den nyan-
lände och arbetsförmedlaren att 
planera för framtiden i Sverige. 
Etableringsplanen beskriver de 
aktiviteter som den nyanlände 
ska delta i för att så snabbt som 

möjligt komma i arbete
Tingsryds kommun är största  
arbetsgivare. Det finns även 
många jobb inom tillverknings-
industrin, men också inom 
hälso-och sjukvård och socialt 
arbete. Här finns även interna-
tionellt kända varumärken som 
Nelson Garden, Hammarplast, 
Börjes, Ryds Båt och Linders 
aluminiumbåtar. Besök gärna 
vår hemsida, www.tingsryd.se. 
Är du en entreprenör och vill 
starta eget kan arbetsförmed-
lingen hjälpa dig att förverkliga 
din dröm. 



Skatteverket
Skatteverket är förvaltningsmyndig-
het för beskattning, fastighetstaxering, 
folkbokföring och registrering av bo-
uppteckningar. De utfärdar id-kort för 
personer som är folkbokförda i Sverige 
samt bevakar statens fordringar.
Personer som bor i Sverige är registre-
rade och detta kallas folkbokföring. I 
folkbokföringsregistret finns informa-
tion som namn, adress, personnummer, 
namn på make eller maka och barn och 
medborgarskap.

Personnummer
Alla som bor permanent i Sverige har ett 
personnummer bestående av tio siffror. 
ååmmdd-xxxx. (År, månad, dag, xx).

Migrationsverket är en myn-
dighet som prövar ansök-
ningar från personer som vill 
bosätta sig i Sverige, komma 
på besök, söka skydd undan 
förföljelse eller ha svenskt 
medborgarskap. En del män-
niskor kommer till Sverige för 
att studera eller för att de har 
fått jobb här, andra följer sin 
familj eller en nyfunnen kärlek 
hit. Migrationsverket prövar 
varje ansökan i enlighet med 

de bestämmelser som reglerar 
migrationen till Sverige. Deras 
uppgift är ett se till att den sker 
under ordnade former enligt de 
regler som finns. Migrations-
verket ger också många män-
niskor skydd undan förföljelse 
och konflikter. En del av deras 
uppdrag handlar om att ta emot 
asylsökande som söker sig hit 
från oroshärdar och värna deras 
rätt till skydd. I samarbete med 
FN:s flyktingorgan UNHCR 

hjälper de också flyktingar i 
läger runt om i världen till ett 
liv i Sverige. Många som har 
flyttat till Sverige vill med 
tiden bli svenska medborgare. 
Då är det till Migrationsverket 
de vänder sig. Varje år beviljas 
ett stort antal personer svenskt 
medborgarskap. Medborgar-
skapet ger en rad rättigheter, 
till exempel att rösta i riksdags-
valet.

Migrationsverket

Myndigheter
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Bra att veta!

Handel
I vissa mataffärer kan du köpa 
halal kyckling. Det finns ingen 
affär som enbart säljer livsmedel 
från andra länder.

Återvinningscentraler
Det finns återvinningscentraler på 
flera orter inom kommunen. Där 
kan du slänga större avfall som 
kartonger, elartiklar, farligt avfall, 
metallskrot och brännbart materi-
al. Samtliga återvinningscentraler 
är stängda röda dagar samt helg-
dagsaftnar. Öppettiderna hittar du 
på www.tingsryd.se 

Återvinningsstationer
Här finns återvinningscontainrar 
där du sorterar avfall som är av 
”mindre” storlek. Det kan exem-
pelvis vara pappersförpackningar, 
tidningar och glasburkar. 

Kommunikationer
Avstånd till större orter från 
Tingsryds kommun.
Växjö:  
44 km ca 40 min att köra bil.
Kalmar:  
106 km, ca 1h 35 min att köra bil.
Malmö:  
184 km, ca 2 timmar att köra bil.
Stockholm:  
501 km, ca 5 timmar att köra bil.

Tingsryds kommun har goda buss-
förbindelser med flera destinatio-
ner. Här har vi samlat information 
om de främsta linjesträckor som 

går från, till eller passerar Tings-
ryd. Med cirka fyra mil till Ron-
neby, Karlshamn och Växjö är det 
enkelt att resa med buss.
Buss nr 215  
Växjö - Rävemåla - Tingsryd
Buss nr 840  

Växjö - Tingsryd - Ronneby
Buss nr 370  
Växjö - Tingsryd - Karlshamn

Buss nr 361  
Tingsryd - Olofström via Ryd/
Fridafors

Vet du vilken busslinje du vill 
åka med? Du hittar tidtabeller 
och information om hållplatser på 
Länstrafiken Kronobergs hemsida. 
Det finns också tidtabeller ombord 
på bussarna eller hållplatserna. 
Vill du göra en sökning från och 
till en viss hållplats? Gå då in 
på www.lanstrafikenkron.se och 
gör din sökning på Länstrafiken 
Kronobergs hemsida, som kallas 
Reseplaneraren. 
Fyll i orterna du vill åka mellan, 
och vilken tidpunkt du vill resa.

Kyrka/ Moské 
Svenska Kyrkan finns på de flesta 
orterna i kommunen och bedri-
ver olika aktiviter för både barn 
och vuxna. I Tingsryd finns även 
Söderportkyrkan. För barn finns 
det grupper från fem år upp till 
tonåren. Svenska kyrkan Tingsryd 
nås på 0477-77 90 00 eller
besök www.svenskakyrkan.se/
tingsryd. Närmsta moskén finns 
i Växjö och du kan besöka deras 
hemsida på: http://www.mosque.
se/sv/moskebygge



Bra att veta..
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Kontakt i Tingsryd
Medborgarkontoret
Torggatan 12
362 32 Tingsryd
0477-441 00

Tingsrydsbostäder
Skyttegatan 4B
362 30 Tingsryd
0477-441 82, 0477- 441 83

Arbetsförmedlingen
Järnvägsgatan 3A
0771-60 00 00

Lärcenter 
0477-444 70
Linnerydsvägen 8
362 31 Tingsryd

Vårdcentralen i Tingsryd
Storgatan 87, Tingsryd
0477-79 48 50

Folktandvården i Tingsryd 
Storgatan 87, Tingsryd 
0477-79 48 20

Vårdcentralen i Ryd 
Norra Hantverkaregatan 6, Ryd
0459-59 40 00

Folktandvården i Ryd
Storgatan 21, Ryd
0459-801 16

Apotek
I anslutning till vårdcentralen i 
Tingsryd och i Ryd hittar du ett 
apotek. Där kan du hämta ut 
receptbelagd medicin men även 
köpa receptfria mediciner och 
produkter.

Apotek i Tingsryd
Storgatan 87, Tingsryd
0771-45 04 50

Apotek i Ryd
Norra Hantverkaregatan 6 Ryd
0771-40 54 05
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Sjukhus i Växjö
Strandvägen 8, Växjö
0470 - 58 80 00

Migrationsverket
Norrgatan 23, Växjö
0771-235 235

Skatteverket
Norrgatan 22-24, Växjö
0771-56 75 67

Försäkringskassan
Norrgatan 22-24, Växjö
0771-52 45 24

Moské 
Försommarvägen 2, Växjö
0470 66444 / 070 5720465

Kontakt i Växjö



www.tingsryd.se
Tingsryds kommun 

Torggatan 12
Box 88 

362 22 TINGSRYD 
Tel 0477 - 441 00 

kommunen@tingsryd.se

Välkommen till oss!


