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TINGSRYD EN ATTRAKTIV INFLYTTNINGSKOMMUN 
 – PÅ VÄG MOT 15 000 INVÅNARE 
TRYGGHET OCH FRAMTIDSTRO I HELA KOMMUNEN 
Centerpartiet vill ge kraft åt varje människa att kunna forma sitt eget liv. Vi är ett 
framtidsinriktat, lösningsfokuserat och optimistiskt parti. Vi vet att samhället kan bli 
friare, mer rättvist, grönare och mer jämställt. Vi vet att med rätt politik går vi en 
ljusare framtid till mötes. Centerpartiets framtidsinriktning och optimism är just vad 
Tingsryds kommun behöver för att trygga utveckling och välfärden framåt. 

Tingsryds kommun har alla möjligheter till en positiv utveckling. Genom att skapa 
attraktiva boendemöjligheter runtom i kommunen, ge god, lättillgänglig kommunal 
service och fina fritidsmöjligheter kombinerat med vårt starka näringsliv får vi grogrund 
för inflyttning. Med rätt politik kommer Tingsryds kommun att växa och på sikt nå en 
befolkning av 15 000 nöjda invånare. 

Men för att nå dit krävs vilja samt en politik som leder till positivt flyttnetto. Vi behöver 
ingjuta framtidstro och stärka framåtandan i alla verksamheter och över hela kommunen. 
I Tingsryds kommun bor vi och verkar över hela ytan, vilket är en styrka. Men det kräver 
också ett vägnät av god kvalitet för både invånare, näringsliv och besökare samt passande 
kommunikationer åt alla väderstreck. Vi ska både kunna förflytta oss inom kommunen 
och ta oss vidare. I avsaknad av järnväg är vägnätet extra betydelsefullt. Detta är viktigt 
att framhålla i konkurrens om regionala och statliga medel. 

Vi i Centerpartiet vill att Tingsryds kommun ska vara en grön, miljövänlig kommun som 
ligger i framkant för ett tryggt och hållbart samhälle. Det ska vara en plats där invånarnas 
initiativ uppmuntras, där nya idéer får spelrum, och där människorna får bestämma mer 
själva. Där olikheter och mångfald ses som en tillgång och där människor, oavsett bak-
grund, är välkomna att bo och verka. I vår kommun ska man känna sig trygg både som 
ung och som gammal. Vi vill skapa kultur och gemenskap med hjälp av vårt rika 
föreningsliv och träffpunkter för spontana möten och aktiviteter. Vi ska ha en skola som 
ser varje elev och där resultaten blir godkända, en omsorg som utgår från individens 
behov och en kommunal service som bidrar till utvecklingskraft. 

Vi ser det som naturligt att ingå i de kommunala nätverk som finns regionalt samt bidra 
till att genomföra de gemensamma regionala program som antagits inom olika områden. 

Centerpartiets politik handlar om: 
v Bygga framåt ger stolthet 
v Nära, trygga skolor där varje elev får lyckas 
v Miljöansvar, grön omställning och hållbarhet i fokus 
v Vägar och kommunikationer vår livsnerv – inga vita fläckar! 
v Frihet och trygghet livet igenom 
v Inflytande, hälsa och kompetens för personalen 
v Framgångsrikt näringsliv ger jobb och välfärd – kommunen ska ligga i topp 100! 
v Fritid – kultur – föreningsliv ökar välmående och gemenskap 
v Hela kommunen ska utvecklas – det stärker demokrati och trygghet 

Det här vill vi förverkliga tillsammans med dig och alla andra vars hjärta slår för Tingsryds 
kommun. Varje röst på Centerpartiet är en röst på framtidstro och utveckling i hela 
kommunen. 
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Centerpartiets idéer för att på sikt nå 15 000 invånare 
Bygga framåt ger stolthet 
v Centerpartiet vill att det ska finnas färdiga planer som gör det möjligt att bygga med 

sjöutsikt både i tätorter och på landsbygd, både lägenheter och villor.  
v Det ska vara möjligt att välja var man vill bo och verka. 
v Vi vill fortsätta ha målet 100 nya bostäder per 4-årsperiod – offentliga och privata. 
v Det ska vara snabb och lättillgänglig kommunal service vid byggnation och 

anläggande för både privatpersoner och näringsliv. 
v Genom god service runtom underlättar vi för fler fritidsboende att bli nya 

kommuninvånare samtidigt som dessa bidrar till serviceunderlaget. 
v Vi vill ha liv i de så kallade ödehusen. De har ett värde för kommunens utveckling. 
v Vi vill lyfta fram varje bygds företräden och möjligheter – utveckling i hela 

kommunen. 
v Använd Made in Tingsryd till mer än filmen med detta namn. Instifta en utmärkelse 

till varor, tjänster, företag eller enskilda som sätter Tingsryd på kartan. 
v Vi vill att Tingsryd kommuns ambassadörer bör ha Made in Tingsryd som slogan. 
v Besöksnäringen och nöjda invånare ska även ses som ambassadörer för Tingsryds 

kommun och kan därmed bidra till målet om ökat invånarantal. 
v Kultur- och föreningslivet i vår kommun är i hög grad ambassadörer Made in 

Tingsryd. 
 

Nära, trygga skolor där varje elev får lyckas 
v Centerpartiet vill att förskola/barnomsorg ska finnas nära, vara lätt tillgänglig och 

hålla hög kvalitet. Det ska kännas tryggt för familjen. 
v Vi anser att pedagogisk omsorg som företagsform kan lösa behov av kväll-, helg- och 

nattbarnomsorg. 
v Vi ser fram emot att familjecentral äntligen ska bli verklighet i vår kommun. 
v Fritids/skolbarnomsorg ska ha resurser för god kvalitet och arbetsmiljö för både 

unga och pedagoger. 
v Centerpartiet vill att grundskolan också ska finnas nära – klasserna F-6 ska finnas 

runtom i kommunen. 
v Grundskolan ska ha jämlika villkor skolor emellan. Vi uppskattar både kommunala 

skolor och friskolor. Dessa kompletterar och inspirerar varandra. 
v Vi vill att skolan ska ha resurser att se varje elevs behov och målet är att alla når 

godkända resultat.  
v Arbetsmiljön i skolan ska vara trygg för alla. 
v Vi vill att tryggheten i skolan ska ökas med inpasseringssystem. 
v Centerpartiet vill att elevhälsan ska ha de olika kompetenser som behövs och 

möjlighet att samverka med regionens vård kring barnens bästa. 
v Närlagad mat är kvalitet. Vi vill att våra omsorgstagare och elever ska älska maten 

och må väl av den. 
v Det ska vara attraktivt att vara pedagog i Tingsryd. Delaktighet, kompetens-

utveckling och god lönenivå bidrar till rekrytering och att anställda stannar kvar. 
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v Vi vill att skola och näringsliv samarbetar intensivt för bästa resultat, inspiration och 
kompetensförsörjning i kommunen. 

v Gymnasieutbildning och vuxenutbildning är avgörande verksamheter för kompetens 
inom både privat och offentlig sektor. 
 

Miljöansvar, grön omställning och hållbarhet i fokus 
v Centerpartiet vill att byggnation i kommunal regi ska planeras hållbar, energieffektiv 

och så mycket som möjligt i trä. 
v Kommunen ska installera solceller för elproduktion på ändamålsenliga byggnader 

och platser. 
v Vi vill att kommunen pekar ut områden lämpliga för dagens vindkraftverk. 
v Kommunen ska fullfölja sina framtagna miljömål för fossilfria fordon. 
v Alla slags fordon ska kunna fylla på energi i Tingsryds kommun. 
v Vi stödjer och följer med iver och spänning Tingsryds Energi AB:s satsning med 

vätgas för lagring av energi. 
v Vattenförsörjning är en överlevnadsfråga för alla invånare och företag. Att hushålla 

med vatten och ha beredskap för ökad tillgång är en fråga som kräver resurser och 
behöver lösas. 

v Vi vill att kommunen söker ekonomiskt stöd för att ta bort även läkemedelsrester i 
reningsverk. 

v Vi vill att cykelvägar planeras i östra kommundelen för både pendling och 
rekreation. 

v Centerpartiet verkar för attraktiva bussförbindelser i alla väderstreck. 
 

Vägar och kommunikationer vår livsnerv – inga vita fläckar! 
v Centerpartiet vill att en säker passage för gångtrafikanter och cyklister över 

Mörrumsån utanför Ryd ska bli verklighet. 
v Snabbt bredband är en förutsättning att kunna bo, utbildas, driva företag, jobba på 

distans, få vård och omsorg i hemmet och för kultur samt hålla kontakt. Vita fläckar 
måste byggas bort. 

v De enskilda vägarna ska fortsatt hålla hög standard i samverkan mellan kommunen 
och Trafikverket. 

v Det statliga vägnätet i kommunen är livsviktigt för näringsliv, boende och turism. 
Här driver Centerpartiet ständigt på för standardhöjning, utveckling, ökad säkerhet 
och därmed högre attraktivitet. 

v Vi vill se utveckling av cykelvägar i östra kommundelen. Dessa ger chans till pendling 
och rekreation. 

v Centerpartiet verkar för attraktiva bussförbindelser i alla väderstreck. 
 

Frihet och trygghet livet igenom – Inflytande, hälsa och kompetens 
för personalen 
v Centerpartiet vill ge äldre makt över sin vardag – det ska gå att välja vad man vill ska 

ingå i ens hemtjänst. 
v Det ska finnas lättillgängliga, centrala bostäder för äldre runtom i kommunen. 
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v Centerpartiet uppskattar all anhörigvård som ges i kommunen och vill värna det fina 
anhörigstöd som finns. 

v Vi vill öka kompetensen inom omsorgen för ökad trygghet. 
v Vi vill ha ökad kontinuitet – man ska känna personalen i omsorgen. 
v Vi vill bidra med ledarskap som gör att personalen känner delaktighet och 

arbetsglädje samt trygghet i teamet. 
v Centerpartiet tror på att förebygga ohälsa – inspirera personal till fysisk aktivitet och 

balans i vardagen med bland annat kommunens friskvårdsbidrag. 
v Den nya nära vården ska innebära ökad möjlighet till vård och vårdbesök i hemmet. 
v Närlagad mat är kvalitet. Vi vill att våra omsorgstagare och elever ska älska maten 

och må väl av den. 
 

Framgångsrikt näringsliv ger jobb och välfärd – kommunen ska ligga i 
topp 100 
v Centerpartiet välkomnar nyföretagande och kommunen ska underlätta detta. 
v Kommunen ska ha lätt tillgänglig rådgivning och ge snabb service. Det ger framgång 

och nöjda företag. 
v Vi tror på en attraktiv kommun. Den underlättar rekryteringen av kompetens för 

både privata och offentliga jobb. 
v Gymnasieutbildning och vuxenutbildning är avgörande verksamheter för kompetens 

inom både privat och offentlig sektor. Vi vill att starkt samarbete skola - näringsliv 
fortsätter. 

v Alla invånare ska kunna bidra med kompetens – kommunen utbildar, inkluderar och 
integrerar. Alla behövs i kompetensförsörjning. 

v Centerpartiet fortsätter kampen för marksnål anläggning av ledningsnät. 
v Korrö ska fortsatt ägas av kommunen. 
v Vi vill se fortsatt utveckling av småföretag som förädlar livsmedel och besöksmål i 

kommunen. 
v Vi vill förverkliga ett naturrum i Tingsryds kommun i närheten av nationalparken. 
v Vi vill fortsätta och stärka samverkan skola – näringsliv. 
v Upphandling ska anpassas för småföretagare – det ska gå att lämna delanbud. 
v Kommunen ska ha ambition att handla närodlat och ekologiskt enligt miljöprogram. 

 

Fritid – kultur – föreningsliv ökar välmående och gemenskap 
v Centerpartiet vill fortsatt stödja ett starkt och brett föreningsliv för olika åldrar. 
v Vi vill satsa på både tjejer och killars fritid hela livet. 
v Tingsryd är en kulturkommun med många kulturarbetare. Dessa ska kunna leva av 

sitt skapande. Kommunen bör lyfta fram och ge plats åt olika kulturyttringar. 
v Centerpartiet anser att det behövs en kulturbudget för kommunens kulturaktiviteter 

utöver de som riktas till föreningslivet. 
v Vi vill permanenta och sprida ut kulturnatten på flera orter. 
v Vi vill att varje kommundel ska ha ställe att hänga på/fritidsgård för ungdomar och 

där ungdomar kan påverka verksamheten. Gärna vara olika på olika orter. 
Träffpunkten kan vara ideell, föreningsdriven eller kommunal. 



 Centerpartiets valprogram för Tingsryds kommun 2022-2026 5 
  

v Vi vill satsa på träffpunkter för äldre – gärna tillsammans med andra åldersgrupper. 
v Vi vill ge möjligheter för spontanidrott. Kommunen ska vara lyhörd för och samverka 

kring invånarnas behov. 
v Centerpartiet vill att badanläggningen i Tingsryd ska renoveras.  
v Badet i Linneryd – utvecklingen framåt bestäms av bygden. Kommunen stöder. 
v Vi vill skapa trivsamma, tätortsnära platser för gemenskap utomhus – grilla mm. 

 

Hela kommunen ska utvecklas – det stärker demokrati och trygghet 
v Centerpartiet vill utöka medborgarbudget för utveckling i hela kommunen. 
v Vi vill att bygderna ska kunna vara delaktiga och påverka sin utveckling. 
v Centerpartiet står för ett lyhört ledarskap som främjar både demokratin, inflytandet 

och personalens mående. 
v Vi vill att kommunen som arbetsgivare ska belöna kompetens och ska ge möjlighet 

till kompetensutveckling inom jobbet. 
v Centerpartiet anser att kommunens byggnader ska vara tillgängliga, energieffektiva 

och väl anpassade för respektive verksamhet. 
v Centerpartiet vill att Polisen ska känna vår kommun och vara närvarande såväl i 

samhälle som på landsbygd. Det skapar tillit och trygghet samt beivrar brottslighet. 
Fortsatt tät dialog och påverkan från politikens sida är nödvändig. 

v Nattpatruller och grannsamverkan är värdefulla ideella insatser för ökad trygghet. 
v Vi vill satsa på ökad jämställdhet och trygghet i nära relationer bland annat genom 

skolundervisningens innehåll och huskurage som metod för att förebygga och 
förhindra våld i hem i bostadsområden.  

v Tingsryds kommun stöttar stadigt kvinnojourens verksamhet. 
v Centerpartiet vill öka ungdomars möjlighet till påverkan i samhället. 
v Beredskapen mot samhällshot av olika slag ska vara god. Mat, vatten, värme och 

kontanter behöver var och en ha lösning för. Invånarna behöver folkbildas och 
inspireras. Centerpartiet anser att kommunen och civilsamhället ska samverka kring 
detta. 
 

Tack för ditt intresse! Nu gäller det att rösta för den här politiken framåt också. 
 

 

 
 


