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Bilaga till - 
Attraktivare Tingsryd

Till målprogrammet hör en bilaga som sam-
manfattar resultaten av tre undersökningar. 
I bilagan redovisas relevant fakta av dessa 
undersökningarna som har koppling till mål-
programmet. 

För mer information kontakta:
Anders Borgehed 
Näringslivsutvecklare
Tel: 0477-44154
E-post: anders.borgehed@tingsryd.se

Figur: Illustration av målprogrammens struktur. Visionen 2030 anger 
kommunens långsiktiga visioner till år 2030. Attraktivitetsprogrammet 
sträcker sig över innevarande mandatperiod 2011-2014. Kommande 
handlingsprogram ska ha en tydlig koppling till strategierna inom Att-
raktivitetsproprammet och kan sträcka sig över en period från 1 till 4 år.
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Attraktivare Tingsryd

En attraktivare kommun
Att vara en attraktivare kommun är något som såväl 
Tingsryds kommun som andra kommuner eftersträvar. 
Frågan är hur man når dit. 

Det fi nns otaliga exempel på satsningar av alla de slag. 
Dessvärre fi nns det inte många bra exempel på kommu-
ner som har lyckats vända en negativ befolkningstrend. 

Den generella bilden i Sverige är tydlig. De större städer-
na blir allt större och landsbygden fortsätter att avfolkas. 
Likaså har landsbygden en åldersstruktur, med fl er äldre 
och färre unga människor, vilket genererar att födelse-
nettot blir negativt.

Att utmaningarna är många och lösningarna inte själv-
klara är säkert, men att inte göra något är den sämsta av 
alla åtgärder.

För att Tingsryds kommun ska bli just det exempel som 
visar på en kommun som lyckats vända en negativ be-
folkningsutveckling presenterar vi nu detta målprogram. 

Syfte
Målprogrammet har som syfte att skapa en 
attraktivare kommun. 

Programmet sträcker sig över den innevarande man-
datperioden som avslutas sista december 2014. 

Struktur
Strukturen av programmet följer Tingsryds kommuns 
vision som är uppdelad i följande 5 kategorier:

BOENDE - INFLYTTNING       Sidor     4 - 6 

NÄRINGSLIV         Sidor     7 - 8
 
INFRASTRUKTUR        Sidor   9 - 10

FÖRENINGLIV - KULTUR       Sidor 11 - 12

KOMPETENS         Sidor 13 - 14
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Vår vision till 2030

Tingsryds kommun är en levande, 
attraktiv och modern landsbygdskommun, 
mitt i en stark tillväxtregion med 
geografi sk närhet till Europa. Här fi nns 
engagerade medborgare, ett aktivt 
näringsliv, ett rikt föreningsliv och närhet 
till mänskliga möten.

I Tingsryds kommun ska medborgaren 
vara i fokus!

ATT SKAPA EN POSITIV NETTOINFLYTTNING TILL 2014!

   Målprogrammets huvudmål

2  

Mål:
Att erbjuda ett lokalt attraktivt utbildningsutbud 
i Tingsryds kommun

Strategi:
•Behålla skolor, barnomsorg och bibliotek i 
kommunens alla sju kommundelar
•Arbeta för att Gymnasieskolan och Lärcenter 
har ett varierat och för näringslivet anpassat 
utbildningsprogram
•Arbeta för täta och goda kontakter med Linné-
universitetet och Blekinge Tekniska Högskola

Mål:
Den kompetens som kommun och näringsliv 
efterfrågar ska fi nnas tillgänglig i vårt arbets-
marknadsområde.

Strategi:
•Att kommunen  och näringslivet ska arbeta 
gemensamt med bl.a. programråd för utbild-
ningarna på gymnasium och vuxenutbildning.
•Vara aktiv i dialog med Linnéuniversitetet och 
Blekinge Tekniska Högskola  genom att bl.a. 
vara delaktig i Linnéuniversitetets näringslivs-
råd.
•Stödja och vara aktiva gällande studieförbun-
dens aktivitet i kommunen.
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Linnéuniversitetet i siffror:
(www.lnu.se 2010)

Helårsstudenter  15 575

Anställda      2000

Utbildningsprogram       138 

Antal studenter  35 000

Linnéuniversitetet i siffror:
(www.lnu.se 2010)

Helårsstudenter  15 575

Anställda      2000

Utbildningsprogram       138 

Antal studenter  35 000
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Omsättning          1 500 Mkr

ÅR 2030 
fi nns möjligheter till det livslånga lärandet 
genom god utbildning på alla nivåer 

har kommunen en attraktiv arbetsmarknad 
för kompetent arbetskraft.
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Ämnen       ca 100

Även inom vård och omsorg upplever man redan idag 
en arbetskraftsbrist och det blir allt viktigare med både 
bredd och djup kompetens.

I kompetensbehovsdiskussioner med företagen landar 
ofta diskussionen i kommunens attraktionskraft. Att 
aktivt arbeta med attraktionskraften bidrar direkt till att 
öka förutsättningarna för att rekrytera rätt arbetskraft. 

Det kommer att behövas hundratals nya personer 
inom näringslivet i Tingsryds kommun de allra närmas-
te åren och det ses som en stor möjlighet för företag 
och kommun att arbeta gemensamt med rekryterings-
processen där företagen får kompetens och kommu-
nen får infl yttare. 

15  
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Kompetens

Utbildning och kompetens
Tillgången till ett lokalt och varierat utbildningsutbud är en 
viktig faktor för en kommuns attraktivitet. Vi vet att studier 
idag är en av de största orsakerna till varför invånarna fl yt-
tar från Tingsryds kommun. Dessutom är närheten till en 
skola något som har stor betydelse när barnfamiljer väljer 
boendeplats. Inom Tingsryds kommun fi nns idag skolor i 
alla kommundelar, Idekulla friskola i Ryd samt högstadie- 
och gymnasieskolor i Tingsryd.

En bra skolverksamhet är mycket viktig för en kommuns 
utveckling. Dessutom lägger den grunden för medborgar-
nas delaktighet, ansvarstagande och entreprenörskap. 
Det sker idag ett aktivt samarbete mellan våra skolor och 
kommunens näringsliv via skola-näringslivsarbetet. Detta 
stimulerar till entreprenörskap redan i unga år. Dessutom 
är konceptet med UF-företag etablerat både i grundskolan 
och i gymnasieskolan. 

Det livslånga lärandet är mycket viktigt och kan tillgodoses 
på många olika sätt. Tingsryds Lärcenter och folkbildningen 
är viktiga delar och bidrar till personlig utveckling samt 
kompetenshöjning på lokalt plan, vilket är allt viktigare i 
dagens kunskapssamhälle. Inom fem mils radie från Tings-
ryd når man dessutom ett stort utbud av utbildningar på 

  Med närheten till Linnéuniversitetet i 
Väx jö och ett varierat lokalt utbildnings-
utbud  fi nns goda förutsättningar för det 
livslånga lärandet.

högskolenivå med Linnéuniversitetet i Växjö och Blekinge 
Tekniska Högskola i Karlshamn. Linnéuniversitetet är en 
oerhört viktig motor i vår region och vår kommuns utveck-
ling kan starkt förbättras genom täta kontakter. Detta ser 
vi tydligt hos vårt näringsliv som samarbetar med univer-
sitetet för att utveckla den egna verksamheten och som 
rekryteringskälla.

Idag är bristen på kompetens ett hot mot framtida expan-
sion och utveckling. Konkurrensen om specialkompetens 
såsom programmerare, svetsare, läkare samt olika chefs-
poster är stor. Ett stort problem för oss som har en stark 
tillverkningsindustri är att de tekniska utbildningarna inte 
är attraktiva för ungdomarna att söka. 

Detta trots att fullgjord utbildning till nästan 100 procent 
leder till anställning omgående. Därför har Wasaskolan 
med fl era av våra företag engagerat sig i Teknikcollege 
för att mobilisera marknadsföringen att höja statusen på 
tekniska utbildningar och arbeten. 
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Invånare (2011.01.01)              12231

                

Största näringsgrenar 
(% sysselsatta 2009): 

Landareal               1049,4 km2

Landbygdsbefolkning              36%

Tillverkningsindustri            24%

Handel, Transport           15%
Hälso- och sjukvård            21%

I Tingsryds kommun bor över en tredjedel av 
befolkningen på landsbygden. I varje tätort 
fi nns grundservice i form av skola, affär 
(Linneryd arbetar nu för en nyetablering av 
affär) samt barn- och äldreomsorg. Det inne-
bär att vi som en av få kommuner i landet 
fortfarande har en levande landsbygd. En 
landsbygd där det är fantastiskt att verka och bo. 

Med rikt föreningsliv, bra näringslivsklimat 
och närhet till staden är möjligheterna många. 
Inom en timmes radie bor nästan 300.000 
människor (Källa: SCB 2011) och på bara 
två timmar når man en av Europas tillväxtre-
gioner Malmö/Köpenhamn. I vår region fi nns 
dessutom ett universitet (Linnéuniversitetet) 
och en teknisk högskola i Karlshamn (BTH). 
Detta erbjuder goda möjligheter till det 
livslånga lärandet.

Tingsryds kommun arbetar för att medborga-
ren ska vara i fokus och få ett gott bemötan-
de. Organisationen präglas av korta besluts-
vägar och fl exibilitet. 

Detta ger oss möjligheter att med stolthet 
säga att vi bor i Tingsryds kommun – där livet 
är härligt!

Det fi nns nästan 2000 hästar i Tingsryds 
Kommun. Förutom hästar fi nns här ett av 
landets största hästvaruhus (Börjes), Nord-
europas enda milebana (TingsrydTravet) 
och en mycket aktiv ridskola Tingsryds rid 
och körklubb (TIRK) som är mycket ak-
tiv inom ponnytravet. Här fi nns dessutom 
många spännande hästgårdar. 

Det är få platser i Sverige som lämpar sig 
bättre för hästintresserade att bo i än just 
Tingsryd. Det är därför att vi kallar oss för 
Hästriket.

Invånare (2011.01.01)              12231

Största näringsgrenar 
(% sysselsatta 2009): 

Landareal               1049,4 km2

Landbygdsbefolkning 36%

Tillverkningsindustri            24%

Handel, Transport           15%
Hälso- och sjukvård            21%
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Boende - 

Infl yttning 

Boende och Infl yttning
Ett landskap med över 200 sjöar, ett småskaligt jord-
brukslandskap och småländska skogar ger vår kom-
mun förutsättningarna att kunna erbjuda ett fantastiskt 
boende. 

Att erbjuda ett attraktivt boende är en av de viktigaste 
faktorerna i arbetet med att skapa en attraktiv kom-
mun. Vi har idag 108 meter obebyggd strandlinje per 
invånare. Detta är något vi ska värna om men också 
vara medvetna om som vår kanske största resurs. 

Med kommunens centrala läge i Sydsverige och med 
närheten till Centraleuropa har vi en stark attraktions-
kraft för såväl infl yttning som besöksnäring.

Fastighetspriserna i Tingsryds kommun ligger idag 
på en betydligt lägre nivå än till exempel i Växjö. Här 
fi nns således möjligheter att förverkliga drömmen om 
det fantastiska boendet!

Befolkningsutvecklingen inom Tingsryds kommun 
har sedan början på 1950-talet varit vikande. Då 
hade kommunen 18 000 invånare varav 25% var 
bosatta i tätorter. Idag bor det 12231 personer i 
Tingsryds kommun och av dem bor 64% i tätorter.  

Att bo på landsbygden, ha nära till 
djur och natur, men ändå ha samma 
förutsättningar som de som bor på 
större orter. 

Det är livskvalitet!

4

Vi är också ett läsande folk. År efter år toppar biblio-
teken i Tingsryd utlåningsstatistiken i Sverige.

Kulturverkstan i Tingsryd har stor betydelse för barn 
och ungdomar och har lett till framgångar för många.

Ett aktivt kulturliv i kommunen bidrar till mångfald och 
skapar mötesplatser mellan människor med olika 
bakgrund. 

Genom att kommunen hjälper och stödjer föreningar 
med bl.a. aktivitetsstöd, lokaler och idrottsanlägg-
ningar skapas goda förutsättningar för föreningslivet.

Samspelet mellan vacker natur och kreativa män-
niskor skapa en inspirerande miljö som bidrar till en 
positiv utveckling av hela kommunen.

Förståelsen för den ideella sektorns betydelse 
för trivsel, aktivitetsutbud, mångfald m m be-
höver förstärkas. Dagens mycket omfattande 
föreningsliv i Tingsryds kommun hotas av 
minskande befolkningsunderlag och problem 
med föryngring och ekonomi. Särskilda åtgär-
der inom dessa områden behöver vidtas.

Strategi:
• Kommunen ska vara aktiv i att samverka och 
stödja det befi ntliga föreningslivet.
• Kommunen ska vara aktiv i att samverka och 
stödja våra idrottsföreningar.
• Lokala utvecklingsgrupper och deras enga-
gemang för bygdens utveckling ska stödjas av 
kommunen.

E
tt 

ak
tiv

t f
ör

en
in

gs
liv

För en positiv utveckling av hela kommunen 
behöver fl era kreativa mötesplatser för idéer, 
begrepp och kulturer skapas. Det ger ökad 
attraktivitet. Kultur som bygger på privata och 
ideella initiativ bidrar effektivt till att stärka och 
utveckla kommunen.
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Fritidsanläggning m.m.  Antal 
(2008)           

Ishall    1

Fritidsgårdar/lokaler  5

Fiskevårdsområden  25

Sporthallar   5

Fritidsgårdar/lokaler  5

Fritidsanläggning m.m.  Antal 
( )(2008)           

Ishall    1

Fiskevårdsområden  25

Sporthallar   5
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Idrottsplatser (totalt)  9

ÅR 2030
fi nns ett väl fungerande föreningsliv och ett 
omfattande kultur- och upplevelseutbud 
med väl anpassade arenor

har våra unika kultur- och naturmiljöer 
bevarats samtidigt som de vidareutvecklas, 
fylls med innehåll och tas tillvara för rekreation 
och turism
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Två inomhus- & ett utomhusbad 3  

Bygdegårdar    7

Folkets Hus   4

   1
3

Strategi:
• Skapa kreativa mötesplatser.
• Spela en aktiv roll i de kulturprojekt som 
genomförs
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Föreningsliv 

Idrott &
 Kultur

Föreningsliv idrott och kultur

Inom Tingsryds kommun fi nns ett rikt och mångsidigt fören-
ingsliv med cirka 160 verksamma föreningar. Föreningsli-
vet erbjuder ett mycket brett utbud av livskvalitetshöjande 
aktiviteter och arrangemang. Detta bidrar i högsta grad till 
att göra kommunen trivsam och attraktiv. 

Genom föreningslivet kan människor som delar varandras 
intressen träffas. Mångfalden i aktivitetsutbudet kan be-
skrivas och exemplifi eras med alla de arrangemang som 
årligen genomförs i kommunen. Här kan nämnas Konst- 
och Hembygdsrundan, marknader i Linneryd, Ryd och 
Tingsryd, Korröfestivalen, idrottsevenemang osv. 

Aktiviteterna har ett mycket stort värde för såväl kommun-
invånarna som för besökarna (turistnäringen). 
Den mångsidighet som erbjuds skulle vara omöjlig att 
uppnå utan föreningarnas ideella insatser.

Den idrottskultur som fi nns i Tingsryds kommun är mycket 
stark. Den manifesteras inte minst av av det mycket höga 
publikgenomsnittet vid TAIF:s matcher. Totalt fi nns det i 
kommunen ca 30 idrottsföreningar som har en mycket stor 
bredd av aktiviteter för alla åldrar.
 

  

En aktiv fritid och ett rikt kulturliv 
hör till de verkligt värdefulla upplevelserna 
i tillvaron. 

De gamla socknarna/kommundelarna är fortfarande 
levande och identitetsskapande. Här kan nämnas  
hembygdsföreningarnas aktiva arbete. 

Vidare fi nns i de olika kommundelarna även socken-
råd, lokala utvecklingsgrupper m fl . De lokala utveck-
lingsgrupperna har verksamhet inom en hel försam-
ling/kommundel eller inom del/delar av församlingar 
och deras arbete spelar en stor roll för kommunens 
utveckling.

Ett livligt kulturliv med många aktiva konstnärer utmär-
ker också Tingsryds kommun. Första hela helgen i 
september har vi Konst- och Hembygdsrunda. Då kan 
man besöka 60 - 65 utställningsplatser. Detta arrang-
emang genomförs i samarbete med Tingsryds Konst-
förening och Hembygdskretsen.

De senaste befolkningsprognoserna visar att vi 
kan räkna med en fortsatt befolkningsminskning 
i ungefär samma takt som tidigare om inte en 
positiv nettoinfl yttning sker. Anledningen till detta 
är både att det avlider fl er än det föds och att det 
vissa år fl yttar ut fl er än det fl yttar in. Genom att 
lyfta fram, ta vara på och utveckla de attraktiva 
värdena i kommunen har Tingsryds kommun 
stora förutsättningar att åter nå en positiv 
nettoinfl yttning.

               

Obebyggd strandlinje    108 meter

        (per invånare)    

Antal sjöar                mer än 200

Centralt läge (avstånd ifrån Tingsryd):

Älmhult    60 Km

Karlshamn   47 Km

Obebyggd strandlinje    108 meter

        (per invånare)

Antal sjöar                mer än 200

Centralt läge (avstånd ifrån Tingsryd):

Älmhult    60 Km

Karlshamn   47 Km
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Alvesta                65 Km

Figur: Resultat av enkätundersökning om in- och utfl ytt-
ningar 2003-2004 i Tingsryds kommun. Diagrammet 
visar resultatet på frågan om orsaken för fl ytten bland 
infl yttade (93% av alla tillfrågad svarade, se ATT-bilaga). 

Varför fl yttar man till 
Tingsryds kommun?

Ronneby               42 Km

Emmaboda               43 Km

Växjö                 42 Km

Annat 
32%

Boende
32%

Ej svarat
5%

Fritid
2% Skola

1%
Studier

5%

Arbete
23%

512

Köpenhamn             210 Km
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Boende - 

Infl yttning 

ÅR 2030

har kommunen genom offensiva satsningar en 
positiv befolkningsutveckling

är medborgarna nöjda med kommunen som en 
plats att leva och bo på

har hela kommunen ett varierat utbud av attraktivt 
boende – såväl i tätorterna som på landsbygden

erbjuder kommunen trygghet genom livets alla 
skeden, från uppväxt till ålderdom
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Tomter i attraktiva lägen är mycket viktiga för kom-
munen skall bli attraktiv. Utvecklingen bör ske med 
hänsyn till naturvärden och friluftsintressen!

Strategi:
• Planlägga strandnära tomter i samtliga                                        
  kommundelar
• Planlägga tomter för hästgårdar
• Detaljplanlägga tomter i samtliga sju 
   tätorter
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För att kunna bo och verka på landsbygden är 
bredband idag mycket viktigt. Genom att bygga ett 
stamnät mellan kommunens sju tätorter vill vi ge möj-
lighet för lokala föreningar att skapa byanät och på 
det sättet ge möjlighet till fi berbredband till alla fastig-
heter i Tingsryds kommun.

Strategi:
• Erbjuda kommunens invånare och företag möjlighet 
till fi berbredband
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Vi har idag lägenhetskö i Tingsryd, Urshult och 
Väckelsång. Det är främst två typer av lägenheter 
som efterfrågas, dels lägenheter dit man kan fl ytta 
som pensionär, dels billiga lägenheter för ungdomar 
och arbetspendlar.

Strategi:
• Arbeta för att minimera boendeköer
• Skapa lägenheter i alla prisklasser
• Bygga lägenheter i sjönära lägen
För många som fl yttar till Tingsryds kommun erbjuds 
idag endast möjligheten att hyra en lägenhet eller 
att köpa ett hus. Det  är dock ett stort steg att köpa 
ett hus innan man vet om man trivs på platsen eller 
med jobbet. För att underlätta borde det på attrak-
tiva platser fi nnas hus att hyra.

Strategi:
• Verka för att det ska fi nnas hus att hyra
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Strategier för arbetet med ett attraktivt boende 
och en positiv infl yttning

Trots att såväl järnväg som fl yg saknas inom 
vår kommun spelar denna infrastruktur en viktig 
roll. Vi har fl ygplatser i Kallinge (40 km söder 
om Tingsryds tätort) och  Växjö (48 km norr om 
Tingsryds tätort).

Järnvägsstationer fi nner vi i Älmhult, Alvesta, 
Växjö, Hovmantorp, Lessebo, Emmaboda, Ron-
neby och Karlshamn. Mindre än en timmes resa 
från Tingsryds tätort. 

Strategi:
• Att arbeta för bra transportmöjligheter och 
tydlig skyltning till och från ovanstående platser
• Att arbeta med tydlig information om vår 
kommun på ovanstående platser
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I arbetet med att skapa ett attraktivt och håll-
bart samhälle är såväl kollektivtrafi ken som 
möjligheten till ett miljövänligt resande mycket 
viktig. Både för in- och utpendling till arbete, 
studier, nöjen m.m.

Strategi:
• Att arbeta för en utbredd kollektivtrafi k med 
täta avgångar till och från de större orterna 
som når kommunen med tidigare nämnda 
avstånd (sida 5).

• Att arbeta för att införa anropstyrd trafi k.
  (kollektivtrafi k som bara går vid beställning)

K
ol

le
kt

iv
tra

fi k

Inom Tingsryds kommun har det påbörjats 
en kraftfull utbyggnad av fi beroptiskt bred-
band. Tekniken innebär att slutkunden kan få 
en hastighet på 100Mbit per sekund. Denna 
investering är mycket viktig och genererar ett 
oerhört värde för kommunen. Fram till 2014 
planerar kommunen att fortsätta investera ca 
4 mkr/år i bredbandsutbyggnaden. 

Mål: 
Alla bebyggda fastigheter i kommunen (inom 
tekniskt/ekonomiskt rimliga gränser) ansluts 
till den nya tekniken med fi beroptiska kablar 

Strategier:
• Tingsryds kommun ska bygga ut ett väl 
fungerande fi berkabelstamnät som samman-
binder samtliga 7 kommundelar/ församlingar.
• Kommunen ska samarbeta med och stödja 
lokala ekonomiska föreningar som bygger ut 
lokala bredbandsnät.
• Kommunalt bidrag beviljas till bredbands-
föreningar med max 5000 kr per ansluten 
fastighet under förutsättning att den egna 
privata insatsen för varje fastighet uppgår till 
minst 20 000 kr.
• Kommunalt bidrag beviljas med 5 000 kr till 
start av bredbandsförening i syfte att täcka 
kostnader som uppstår initialt. 
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ÅR 2030
har kommunen väl fungerande kommunikatio-
ner och en god infrastruktur för transporter, in-
formation och energi i form av vägar, 
förbindelser till järnvägsstationer och 
fl ygplatser, kollektivtrafi k, bredband, 
telekommunikationer och elnät
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Infrastruktur 

Infrastruktur
Kommunikationer är idag helt avgörande för ett samhäl-
les utveckling. Vi lever i en allt mer globaliserad värld där 
vi reser mer och längre och dagligen tar del av informa-
tion från hela världen via Internet. 

Med ett snabbt och utbyggt bredbandsnät minskar vi 
behovet av resor och når på det sättet oerhört många 
människor. 

Vi vet att människor är beredda att arbetspendla mellan 
45 minuter och en timme enkel resa. Tidsavståndet har 
historiskt sett varit relativt konstant. Skillnaden är att för 
hundra år sedan gick man eller åkte häst och vagn 45 
minuter till skolan, marknaden eller arbetet. 

Med detta som utgångspunkt är det viktigt att vi arbetar 
för att förbättra vår infrastruktur och våra kommunika-
tioner. På det sättet ökar det geografi ska området för 
in- eller utpendling. Detta i sin tur ger oss större arbets-
marknad för våra medborgare, större arbetskraftsområde 
för våra företag och större marknad för vår handel.

Tingsryds kommun är en landsbygdskommun.
Trots detta når vi nästan 300.000 
människor på mindre än en timme. 
Vårt centrala läge i samband med en 
kraftig utbyggnad av fi berbredband ger
oss stora framtidsmöjligheter.

I Tingsryds kommun är vägnäten den helt avgö-
rande infrastrukturen för transporter inom samt 
till och från vår kommun. Detta eftersom det inom 
kommunens yta saknas tillgång till järnväg och 
fl yg. Vägarna har därför en avgörande betydelse 
för att tillvarata landsbygdens resurser och till-
växtmöjligheter. 

Strategi:
• Att arbeta för att upprätthålla och förbättra bra 
standard på det allmänna och enskilda vägnätet.
• Att bibehålla de insatser som idag görs på det 
enskilda vägnätet. 
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Hollandsprojektet har varit mycket lyckat och gene-
rat ca 70 nya invånare sedan starten 2007. 

Strategi:
• Fortsätta driva Hollandsprojektet
• Infl yttarprojekt med svenska storstäder i fokus

Hästriket står idag på egna ben,efter att projektet 
avslutades den 31 december 2010. Framtiden 
för Hästriket kommer att påverkas starkt av 
kommunens framtida roll.

Strategi:
• Vara en aktiv partner i utvecklingen av Hästriket.
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Över 50 procent av dem som fl yttar från vår 
kommun anger att de är intresserade av att fl ytta 
tillbaks. Denna potential bör vi utnyttja och bearbeta

Strategi:
• Satsningar på åtgärder för att intressera före detta                         
  kommuninvånare att fl ytta tillbaka genom t. ex. ett     
  förnyat återvändarprojekt och genom att skapa ett      
  elektroniskt nyhetsbrevÅ
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Arbetet med infl yttningsfrågorna ligger idag inte på 
någon speciell tjänsteman utan frågorna fördelas till 
respektive område. För att öka servicen bör en infl yt-
tarservicetjänst införas som tar emot och hjälper dem 
som fl yttar till Tingsryds kommun.

Vi har idag inget tillfredställande och uppdaterat ma-
terial till infl yttare. 

Strategi:
• Ta fram information till infl yttare på hemsidan, i     
   broschyrform m m 
• Upprätta en organisation för infl yttningsfrågor i                              
  samarbete med lokala utvecklingsgrupper.

M
ot

ta
ga

rs
er

vi
ce

ÅR 2030

har kommunen en levande landsbygd med en god 
kommunal och kommersiell grundservice i alla kom-
mundelar. Landsbygd och tätorter utvecklas i sam-
spel

präglas den kommunala servicen av medborgaren i 
fokus. Kommunens värdegrund med ledorden res-
pekt, öppenhet, trygghet, ansvar och engagemang 
genomsyrar hela verksamheten

är kommunen ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt 
hållbart samhälle. I Tingsryds kommun mår både 
miljön och människan bra
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Det fi nns idag ett stort antal obebodda hus runt om i 
vår kommun. Många är släktgårdar som sporadiskt 
används som sommarhus eller hus som står tomma 
efter en fl ytt till central lägenhet/åldringsboende. 
Dessa hus utgör en stor potential för infl yttning.

Strategi:
• Arbeta för att bebo fastigheter som står tommaO
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Strategi:
• Äldreboenden ska fi nnas i alla sju kommundelar   
• Barnomsorg ska fi nnas i alla sju kommundelar 
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Näringsliv 

Näringslivet i Tingsryd
Ett bra näringslivsklimat bidrar starkt till att öka kommu-
nens attraktionskraft.

I Tingsryds kommun är var nionde invånare företagare 
och här råder en stark entreprenörsanda. Näringslivet 
präglas av småskalighet med många små och medelstora 
företag inom olika branscher. Bredden på näringslivet 
innebär att vi har en näringslivsstruktur som inte är så 
känslig för konjunktursvängningar. 

Det fi nns idag många internationellt kända varumärken 
som kommer från Tingsryds kommun. Som exempel kan 
nämnas Nelson Garden, Hammarplast, Börjes, Ryds Båt 
och Linders alminiumbåtar.

En allt större del av företagen inom kommunen har idag 
kopplingar till miljöteknikprodukter. Miljömedvetenhet 
inom näringslivet är av hög betydelse och det är viktigt 
att Tingsryds kommun tar en aktiv del i arbetet med att 
bli Europas Grönaste Region. En stor del av framtidens 
näringslivsinsatser kommer att ske inom denna sektor.

Tingsryd som handelsort utmärker sig med ett handels-
netto som är större än genomsnittet. Tingsryd attraherar 
således folk från ett större område än den egna kom-
munen. Detta har stor betydelse för hela kommunen och 
det är viktigt att arbeta så att denna struktur bibehålls och 
utvecklas.

Näringslivet i Tingsryds kommun bjuder på 
en imponerande bredd och mångfald. Här 
fi nns starka varumärken som har gjort sig 
kända långt utanför Sveriges gränser.

Mål:
Att förbättra näringslivsklimatet i Tingsryds kom-
mun och rankas bland de 100 bästa kommunerna i 
landet i Svenskt Näringslivs företagsbarometer

Att skapa förutsättningar för att besöksnäringen ska 
kunna utvecklas i linje med den nationella strategin 
för besöksnäringen
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Näringsgren   Summa    %

Förvärvsarbetande i Tingsryds kommun (med 
bostadsadress i kommunen 2009):

Tillverkningsind., utvinning av mineral      1 351    24,3  

Forskning, utveckling, utbildning                464      8,3

Handel, transport, magasinering           845     15,2

Hälso- och sjukvård, sociala tjänster..      1155     20,7

Forskning, utveckling, utbildning                464      8,3

Näringsgren   Summa    %

Förvärvsarbetande i Tingsryds kommun (med
bostadsadress i kommunen 2009):

Tillverkningsind., utvinning av mineral     1 351    24,3 

Handel, transport, magasinering           845     15,2

Hälso- och sjukvård, sociala tjänster..      1155     20,7
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Byggverksamhet             434      7,8

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fi ske                 334       6,0

Kreditinstitut, förvaltning, tjänster              294       5,3

Personliga och kulturella tjänster              195       3,5

Näringsgren okänd                                    136       2,4

Energi, vatten, avfall                                    35       0,6

TOTALT                                           5569       100

ÅR 2030
har kommunen en god näringslivsmiljö, med hög 
sysselsättningsgrad, många företag och entre-
prenörer. Den välutvecklade besöksnäringen är 
under ständig tillväxt

fi nns ett brett utbud av affärer och service i hela 
kommunen som tillgodoser det mesta av med-
borgarnas behov. Tingsryd är en attraktiv 
handelsort
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Svenskt Näringsliv kommunrankning
Svenskt Näringsliv genomför årligen en undersökning 
över näringslivsklimatet i landets kommuner. Figuren nedan 
visar utvecklingen av Tingsryds kommun från 2005 till 2010 
angående totalrankningen enligt Svenskt Näringslivs före-
tagsbarometern. År 2010 låg Tingsryds kommun på position 
141 av Sveriges 290 kommuner. Ju lägre position, desto 
bättre.

Figuren visar utvecklingen av Tingsryds kommun mellan 2005 och 2010 angå-
ende totalrankningen enligt Svensk Näringslivs företagsrakning 2010.

Strategi:
• Tingsryds kommun ska värna om den bredd av 
företag och näringsgrenar som fi nns. 

• Näringslivsfrågorna ska genomsyra alla kommu-
nens förvaltningar. 
 
• Näringslivsfunktionen ska skapa mötesplatser, 
arenor och nätverk som bidrar till en ökad samver-
kan.

• Detaljplanlagd mark för olika näringslivsändamål 
ska alltid fi nnas i alla kommundelar. 

• Kommunen ska aktivt samarbeta med företagsfö-
reningar och andra näringslivsorganisationer

• Vara en aktiv part i utvecklingsfrågor och regio-
nala satsningar.

• Arbeta för att stärka geografi ska varumärken 
såsom Åsnenområdet och utvandrarbygden.8u 9

Under sommarmånaderna har vår kommun en 
stark turistnäring. Här fi nns en intressant natur, med 
en blivande nationalpark, som skapar förutsättning-
ar till attraktiva upplevelser för såväl turister som 
kommunens medborgare. Utbudet av naturnära 
boende är stort,med en dominans av camping. Det 
rika antalet sjöar och fi skevatten har ett stort attrak-
tionsvärde och är en stor tillgång för kommunens 
besöksnäring. Besöksnäringen har stor betydelse 
för handeln och är en viktig faktor för dess tillväxt. 
Inte minst gäller detta för landsbygdens handel.

Information, kommunikation, annat           326       5,8

Totalrankning
Svensk Näringslivs företagsrankning
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