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Valet 2018 i Tingsryds kommun  
handlar om att våga tro på  

att vi har den bästa tiden framför oss. 

Som politisk kraft ska vi ta ansvar för  
att kommunala verksamheter bidrar till  

ett gott liv för våra medborgare,  

ett framgångsrikt näringsliv,  
goda arbetsförutsättningar för våra medarbetare 

och för de bästa förutsättningar  

för kommunens framtid.   



 

Tingsryd, den företagsamma 
kommunen 
Centerpartiet vill  

 skapa ett attraktivt företagsklimat, med effektiv handläggning och positivt 

bemötande i kommunens myndighetsutövning och politiska beslut. 

 

 att kontakterna mellan kommunen och företagen skall utgå från företagarens 

perspektiv. Den kommunala förvaltningen behöver kontinuerligt optimeras för att 

kunna ge snabba besked till innevånarna i för dem angelägna ärenden.  Se 

kommunen som ”ett företag” ska vara en långsiktig attitydförändring.  

 

 att kommunen har god framförhållning och bra flyt på planärenden, att 

näringslivet skall ha företräde vid plan- och miljöhandläggning. 

 

 att kommunen skall tillhandahålla en bra uppstartsmiljö för nyföretagande, 

företagshotell eller drivhus. 

 

 att kommunens gymnasie- och vuxenutbildningar skall ge invånarna goda 

grundförutsättningar för bra jobb inom kommunens offentliga och privata 

näringsliv. 

 

 att skolorna och det lokala näringslivet samverkar i arbetet med att göra 

kommunen attraktiv att jobba och bo i, för ungdomar och inflyttade, genom bra 

planering av praktikplatser, feriejobb och introduktionsjobb.  

 

 Att på olika sätt arbeta för en gynnsam utveckling av de gröna näringarna i 

kommunen. Det kommer bland annat handla om att aktivt förverkliga 

intentionerna i Smålands skogsstrategi respektive Kronobergs läns 

livsmedelsstrategi. Kampen för en marksnål teknik för kraftledningar kommer 

fortsätta.  

 

 Att kommunen främjar turistföretagandets utveckling, för en levande och aktiv 

landsbygd och ett förstärkt underlag för lokal offentlig- och privat service. 

 

 Att utveckla nationalparken Åsnen till en av södra Sveriges starkaste 

turismdestinationer. Innovativa små privata turistföretag är en nyckel för detta. 

God infrastruktur inte minst när det gäller enskilda vägar krävs. 

 

 Att Tingsryds kommun ska vara en trygg, stabil och professionell ägare till Korrö 

hantverksby.  Naturreservatet med dess kulturbyggnader är en gemensam 

tillgång som kräver skötsel, för det kommer kommunala och statliga medel 

behövas. För att utveckla Korrös turismverksamheter ska lokaler byggas och 

anpassas på ett kommersiellt och professionellt sätt likt kommunens övriga 

ägande av industri- och näringsbyggnader med hänsyn till kulturmiljöns särskilda 

förutsättningar.  

 



 

 Att kommunen skall fördjupa samverkan med det lokala näringslivet och 

tillsammans med dem stärka Tingsryd, till att vara en kommun känd för ett gott 

företagsklimat.  

 

 Att Tingsryds kommun ska vara en professionell och trygg ägare för 

industrifastigheter för företag som blir riktigt duktiga i sina branscher. Det kräver 

ordning och reda, professionalism i bemötandet och affärsmässighet.  

 

 Att kommunen skall kunna erbjuda attraktiv tomtmark i hela kommunen, för både 

bostäder, handel och industri. Det ska vara lätt att utveckla attraktiva lägen 

runtom i kommunen för bostadsbyggande. Det innebär ofta en nödvändig 

möjlighet att skapa strandnära tomter.  Långsiktig förvaltning och byggnation av 

bostäder med olika höga hyresnivåer.  Det ska finnas kommunalt ägda bostäder i 

hela kommunen, stora små, dyra och billiga. 

 

 Att fortsätt aktivt driva på utbyggnaden av fiber i hela kommunen, för både 

bostäder, handel och industri. Kontinuerlig satsning på de vägar kommunen 

ansvara för, och beredskap att utnyttja de statsbidrag som erbjuds.  

 

 Att företag kan ges möjlighet att teckna avtal med kommunen i sociala frågor. 

Där ingår att vara en samarbetspart i kommunens sociala arbete, exempelvis att 

ta emot praktikanter och lärlingar inom ramen för utbildning (exempelvis inom 

bygg, el, VVS, osv). 

 

 Ungdomar från åk 8 behöver bredda sina referensramar och se de yrken som är 

vanliga i länet, genom digitala arbetssätt, mässor, samverkan med näringsliv, 

utbildare och elevens pedagoger. Ungdomar behöver också få information om 

bristyrken. 

 

 att Tingsryds kommun ger våra nyanlända svenskar möjligheter till praktikplats 

inom de kommunala verksamheterna där deltagarna varvar arbetspraktik med 

undervisning i svenska. 

 

 Att snabbt bredband och bra mobiltäckning ska finnas i kommunen inom 

mandatperioden.  



 

Bildning 
  

 Att Tingsryds kommun ska tillhöra den bästa tredjedelen av Sveriges 

skolkommuner. De barn som går i skolan idag är vår framtid, då ska vi erbjuda 

dem de bästa förutsättningarna. 

 

 Att Tingsryds skolor ska ha hög lärartäthet. Vår stora framtidsutmaning kommer 

att bli personalrekrytering (inklusive att behålla den personal vi har idag). Då 

behöver vi framstå som en attraktiv arbetsgivare som kan erbjuda en 

bättre arbetsmiljö än vad kommunerna i vår närhet kan erbjuda. Vår styrka kan 

just bli vår småskalighet, där vi har små klasstorlekar och bra lärartäthet. 

 

 Att fler vuxna anställs i skolorna. Att eleverna helt enkelt möter fler vuxna i 

skolan. Trygghet är en grundförutsättning för en bra skolgång.  

 

 Alla kommunens skolskjutselever ska erbjudas skolskjuts oavsett huvudman inom 

kommunen. Säker och trygg skolväg. Avstånd från bostad till hållplats när 

skolvägen är oupplyst ska ej överstiga 0,8 km. 

 

 Att stärka Wasaskolans attraktivitet. Marknadsföring – central fråga för 

kommunen varför marknadsföring bör ligga på kommunledningsförvaltningens 

utvecklingsavdelning. 

 

 Att Arbetsplatsförlagd yrkesgymnasieutbildning utvecklas.  

 

 Att lägga ut tillagningen av Wasaskolans skolmat på entreprenad i samverkan 

med AMB.  

 

 Att antalet förskoleplatser ökar. 

 

 Att det ska finnas tillgång till kultur i varje socken. Ett bibliotek kan vara mycket 

och drivas på olika sätt – inte bara i kommunal regi, utan även i föreningsform 

med kommunalt stöd.  Möjligheterna till att visa konst – och så önskas – eller 

erbjuda samhällsinformation är en del av det.  Vi slår ett slag för ”godnattsage-

uppropet!” Barn behöver få en daglig läsupplevelse för at stärka läsförmåga, 

fantasi, ordkunskap och läsförståelse.   

 

 Att ”Meröppet” introduceras för bibliotek, dvs. tillgång till bibliotek också utanför 

öppettiderna. 



 

Tingsryd, med den hållbara 
maten 
Centerpartiet vill 

 Att aktivt verka för att förverkliga Kronobergs livsmedelsstrategi. 

 

 Att hälsosam, närproducerad och ekologisk mat prioriteras vid upphandling till 

kommunens förskolor, skolor och äldreboenden. 

 

 Att kommunen skall jobba för att få igång en effektiv distributionskedja för 

närproducerade och ekologiska livsmedel. 

 

Tingsryd, med den gröna 

hållbara miljön 
Centerpartiet vill 

 

 Att kommunens alla verksamheter skall vara fossilfria inom mandatperioden. 

 

 Att uppvärmningen av kommunens fastigheter skall ske med fossilfria 

bränslen 

 

 Att kommunens fordon drivs på el, biodiesel eller biogas 

 

 Att upphandlad el är grön el. 

 

 Att kommunen investerar i solceller. 

 

 Att kommunen uppmuntrar företagande inom miljöområdet 

 

 Att kommunen lägger en ansvarsfull investeringsplan för att långsiktigt sänka 

utsläppen av näringsämnen från kommunala avloppsreningsverk till 

omgivande hav.  Att kommunen verkar för att i samverkan med berörda 

markägare och med hjälp av statliga stödinsatser genomföra åtgärder för att 

minska läckaget av näringsämnen från Nistenkanalen till Östersjön.   



 

Tingsryd – god vård och omsorg 
Centerpartiet vill: 

 

 Att det ska finnas ”trygghetsboende”/servicehus i varje socken. Våra äldre önskar 

generellt sett att bo nära sitt tidigare hem också när de inte kan bok var hemma. 

Tingsryds kommun behöver dock olika boendealternativ där särskilda boenden är 

ett.  

 

 Att så långt möjligt sträva efter hemlika villkor i särskilt boende 

 

 Att höja statusen på undersköterskorna. Vi behöver successivt sträva efter bättre 

scheman för arbetstid, renodling i arbetet och bättre anställningsvillkor.  

 

 Att städning i den enskilde vårdtagarens hem utförs av proffs på lokalvård. Det 

kan vara i kommunal eller privat regi.  

 

 Att skapa än bättre förutsättningar för äldres behov av hemtjänst eller köp av 

tjänster för att skötseln av hem och hushåll. Finns efterfrågan av privata 

alternativ eller komplement till den kommunala hemtjänsten, ska det bejakas.   

 

 Att stärka medarbetarnas inflytande och delaktighet vid schemaläggning i sina 

respektive verksamheter.  

 

 Kompetensförsörjning/utveckling, planering och framförhållning 

 

 Att långsiktigt satsa på folkhälsa.  

 

 Att det ska finnas tillgång till gym i varje socken. Det får gärna vara i privat regi 

eller drivet av förening. Saknas det bör kommunen söka samverkan för att det 

ska komma till. 

 

 Ännu närmre samverkan regional och kommunal sjukvård 

 

 Att fokusera på psykisk hälsa/ohälsa, särskilt för unga 

 

 Att genomföra ett förebyggande arbete mot självmord 

 

 Att skapa trygghetsboenden/särskilda boenden för de som inte är dementa. 

 

 Att genomföra en snabb utbyggnad av flexibel tillgänglighet till Internet på 

gruppboenden och särskilda boenden.   



 

Tingsryd – kommun med 
mervärde 
 

Centerpartiet vill: 

 

 Tingsryds kommun ska vara en så stark och attraktiv kommun att det känns 

tryggt och attraktivt att flytta hit. Vi har mycket att vara stolta för och ska ha 

ambition att bli fler. ’ 

 

 Att socknarnas unika attraktivitet utvecklas genom stimulans av ett innovativt och 

dynamiskt föreningsliv i kombination med att kommunen står för relevant 

samhällsservice. Varje socken har unika förutsättningar att utvecklas på ett gott 

sätt utifrån sina förutsättningar.  

 

 Att ett strategiskt samtal ledd av kommunen förs i de olika kommundelarna kring 

framtidens kulturutbud. Vilken typ av kulturell verksamhet önskar vi/ behöver vi 

ha nu och i framtiden? Och vilket av detta är kommunen särskilt lämpad att 

driva? Genomförs under 2019-våren 2020. 

 

 Värna och utveckla samarbetet med kommunens föreningar. På sikt höja det 

offentliga stödet. Kommunen ska ha en beredskap att stödja föreningar i 

samband med investeringar – där övrigt offentligt stöd krävs för att växla upp Eu-

medel.  

 

 Att en särskild satsning görs för att utveckla Tingsryds torg. Att en pott skapas för 

förskönande av- och tillgänglighet till de centrala delarna av kommunens olika 

tätorter.  

 

 Att det byggs en ny idrottshall i Urshult i samverkan med privata sponsorer och 

föreningar på orten. 

 

 Överväg innovation och alternativ: exempelvis kall hall med varma 

omklädningsrum. 


