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1. Bakgrund 
Med anledning av diverse händelser i Ryd under sommaren och tidiga hösten 2018 samt 
en trygghetsmätning under sensommaren 2018 som fastställde att den upplevda otrygg-
heten hos boende i Ryd hade ökat markant från föregående års mätning bildades en 
tvärprofessionell arbetsgrupp i november 2018.  
 
Arbetsgruppen tillsattes på uppdrag av kommunalrådet Mikael Jeansson med rapporte-
ringsskyldighet till kommunstyrelsen. Uppdraget var att hitta anledningar till den ökade 
upplevda otryggheten och föreslå förändringar för att motverka otryggheten. Arbets-
gruppen var tvärprofessionell med syftet att täcka upp de tänkbara områden som skulle 
kunna vara aktuella för uppdraget. Arbetsgruppen bestod av:  
 
Rebecca Elmforsen - chef för arbete och lärande med ansvar för bland annat socialtjäns-
ten, ensamkommande stödboenden, integrationsenhet, Tingsryds kommun (sammankal-
lande) 
Martin Wahlfried – kommunpolis, Polismyndigheten 
Torbjörn Ahlgren – säkerhetssamordnare, Tingsryds kommun 
Patrik Grimmesjö – bildningschef med ansvar för bland annat Trojaskolan och fritids-
gården i Ryd, Tingsryds kommun 
Christer Karlsson – fastighetsförvaltare, Tingsrydsbostäder 
Björn Fransson – fastighetsskötare i Ryd, Tingsrydsbostäder 
Gunilla Hellgren – kommunikatör, Tingsryds kommun 
Jorge Hernandez – teamledare, Migrationsverket (delvis närvarande) 
 
Den tydligt ökad otryggheten hos boenden i Ryd fastställdes i det problemindex som 
trygghetsmätningen redovisar där ökningen från 1,59 för år 2017 till 2,75 för år 2018 
talade sitt tydliga tecken. Detta jämfört med Tingsryd i övrigt, undantaget Tingsryds 
tätort, som hade motsvarande siffror på 1,31 för år 2017 och 1,21 för år 2018 vilket 
motsvarar en ökad trygghet under samma period. Den faktiska brottsligheten eller anta-
let anmälda brott hade dock inte ökat under den aktuella perioden i Ryd med omnejd. 
 
En modell upprättades där nuläge och önskeläge kartlades för att finna orsaker till den 
upplevda ökade otryggheten under det senaste året. För att tydliggöra nuläget bjöds re-
presentanter för Rydkampen, en ideell förening som verkar för att utveckla Ryd med 
omnejd, in till arbetsgruppen för att få fördjupad kunskap i frågan. Utifrån samtal med 
föreningen beslöt arbetsgruppen att gå ut med en enkätundersökning för att nå ut till så 
många berörda invånare som möjligt. Enkäten skulle dessutom kompletteras med en 
muntlig dialog för att får fördjupad information om utvalda områden som framkommit i 
enkätundersökningen.  
 
Enkätundersökningens syfte var att fastställa trivseln i Ryd för att se vilka anledningar-
na kunde vara till den upplevda tryggheten. Också i vilka lägen som en otrygghet upp-
stod var intressant för arbetsgruppen. Vi valde att ställa öppna frågor för att inte färga 
undersökningen utifrån egna preferenser. Intressant var även att undersöka den all-
männa uppfattningen om Ryd som ort och vad som upplevs som positivt. Syftet med 
undersökningen var att både få information om vad som kan förbättras och vad som 
redan är bra.  
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För att presentera svaren anonymt och överskådligt har arbetsgruppen valt att ta fram ett 
axplock och ett urval av citat som kan beskriva exempel och trender i svaren som in-
kommit. Resonemang runt svaren utvecklas vid presentationen till kommunstyrelsen.  
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2. Resultat - enkätundersökning 
Enkätundersökningen skickades ut i mitten på april med en svarstid på cirka två veckor. 
Enkäten skapades av arbetsgruppen och avsåg att omfatta ett antal parametrar som kan 
påverka måendet för de boende på orten. Genom att titta brett på bland annat upplevel-
sen av kommunal verksamhet såsom skola och äldreomsorg samt öppna frågor om för-
bättringspotential på orten skulle anledningar till otrygghet kunna kartläggas. Ca 1250 
enkäter skickades ut till boende i Ryd och i ett stort område runt om orten. Arbetsgrup-
pen valde ett större område för att personer som bodde angränsande ändå skulle ha möj-
ligheten att besvara undersökningen. Ett antal personer har kontaktat arbetsgruppen för 
att meddela att de inte har kunskap för att besvara undersökningen, det har givetvis varit 
frivilligt.  
 
Det har funnits möjligheter att besvara enkäten både digitalt och analogt. 42 stycken 
svar har inkommit genom ett webbverktyg och 259 analoga svar som kunna behandlas 
har inkommit genom svarskuvert till kommunen. Det har inkommit ett antal analoga 
enkäter som ej besvarats alls, några utskick har återsänts utan att komma fram till rätt 
adressat och några enkäter har fyllts i utifrån andra orter än Ryd och därför ej kunnat 
inkluderas i undersökningen. Totalt har således 259 svar som kunna användas av de 
analoga svaren som inkommit. De analoga svaren har sedan matats in i webbverktyget 
manuellt för att sammanfogas med de digitala svaren. Tolkningsbara undersökningssvar 
uppgår således efter sammanslagning till 301 stycken.  
 
Det har inte skickats ut någon påminnelse om att besvara undersökningen. Det har er-
bjudits språkstöd för att fylla i enkätundersökningen genom kommunens integrationsen-
het.  
 
Det bör uppmärksammas att ett stort antal respondenter inte har barn boende i hushållet 
och att en majoritet har bott i Ryd under längre tid än tio år. Detta påverkar svaren gäl-
lande bland annat barn och ungdomar där många av respondenterna anger att de inte har 
egna erfarenheter av nuläget.  
 
Nedan presenteras ett svar i taget med citat och sammanfattningar från de öppna frå-
gorna. 
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2.1 Antalet personer i hushållet 

 
 

 
 

2.2 Antal barn i hushållet 
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2.3 Ange barnets/barnens ålder 

 
 
 

2.4 Jag har bott i Ryd 

 
De som bott i Ryd kortare tid än tio år efterfrågades anledning till varför man flyttat till 
orten, här kommer några exempel på kommentarer: 
 

”Köpte en gård, för naturupplevelser och en lugn miljö. Även jaga vild-
svin.” 
” Bra priser, billiga lägenheter och mångkulturellt.” 
 ”Låga huspriser. Nära till fiskevatten och bär- och svampskog” 
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2.5 Hur tycker du att kommunikationen till och från Ryd fungerar med följande färd-
medel? 

 
 
Det fanns många kommentarer och önskemål gällande kollektivtrafiken. Tätare turer 
mellan Ryd och Tingsryd är något som många efterfrågar, framför allt på kvällar och 
helger för att möjliggöra att ungdomar själva kan förflytta sig. Det efterfrågas även 
busstrafik mot Karlshamn i större utsträckning. Över lag efterfrågas bättre bussförbin-
delsen genom hela undersökningen. Många framhåller även att för att möjliggöra att 
ungdomarna stannar kvar i bygden behövs en tätare trafik, både mot Tingsryd och vi-
dare mot Växjö men även mot Blekinge. 
 
 

 
                                           Bil  
 
 
 

                                Kollektivtrafik 
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                                         Cykel 
 
Bland de som cyklar uttrycktes önskemål om bättre cykelväg söderut över broarna. 
Flera framförde att cykelvägarna är väl fungerande. 
 
 

2.6 Var handlar du oftast livsmedel? 

 
En annan ort som det handlas på förutom Tingsryd och Olofström är vanligen Växjö 
och Karlshamn. Flertalet anger att de handlar på orten som de arbetar och därmed kan 
kombinera jobbpendling och livsmedelsinköp. 
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2.7 Varför handlar du livsmedel just där? 

 
 
Många anger i de öppna frågorna att närheten till butiken är avgörande för att handla i 
Ryd men många är även generellt mycket nöjda med den lokala livsmedelsaffären. De 
som handlar på andra orter än Ryd anger ofta att det beror på ett utökat sortiment eller 
lägre priser. 
 

2.8 Vad är det bästa med Ryd? 
Här kommer en öppen fråga med många skiftande svar, det som är återkommande är 
närheten till skog, natur, fiske och andra aktiviteter kopplat till omgivningarna. Många 
har familj, nära och kära i närheten och uttrycker även att det är trevliga människor som 
bor i byn. 
 
Att det på orten finns livsmedelsbutik, vårdcentral, tandläkare, apotek och bibliotek sva-
ras mest frekvent. Närhet till de faciliteter som kan behövas i vardagen är det som åter-
kommande anges som viktiga. Både respondenter som är äldre och barnfamiljer angav 
att detta vara viktig. 
 
Några av respondenterna svarade på följande sätt: 
 
 ” Att vi har vårdcentral, tandläkare, mataffär, bank mm.” 
 ” Närhet till naturen” 
 ” Vacker natur, strövstigar, hundrastgård” 
 ” Där finns det mesta som vi behöver.” 
 ” Nöjes- och kulturlivet på Bandstationen” 

” Våra barn får en bra uppväxt och utveckling i bästa tänkbara förskola 
och skola!” 

 
2.9 Vad finns i Ryd som borde finnas i hela kommunen? 

Även i denna fråga återkom de förekomsten av affär, vårdcentral, tandläkare, fiskaffär 
osv samt närheten till dessa. 
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Aktiviteter och motionsmöjligheter anges som viktiga i Ryd. Strandpromenaden, Band-
stationen och hundrastgården nämns flertalet gånger. 
 
 ” Strandpromenad – elljusspår” 

” Här i Ryd har vi väldigt många organisationer och föreningar samt pri-
vatpersoner som alltid gör det där lilla extra för samhället. Rydkampen 
fixade den fina julbelysningen, Ryds SK damlag har under alla år bjudit in 
till olika aktiviteter för yngre barn. Bandstationen håller det kulturella vid 
liv genom live-musik och filmvisning för yngre. Några utav en oändligt 
stor grupp av människor som bidrar, personer som inte går att hitta nån 
annanstans.” 
” Närhet till vårdcentral, apotek, tandläkare mm” 
” Bra fiskemöjligheter” 
” Egen fiskaffär” 

 
Med det framkom även saker som finns i Ryd som inte borde finnas så mycket utav: 
 

” Fördela alla asylsökande i alla byar bättre. Känns som alldeles för 
många här som driver.” 
” Efter sammanslagningen med Tingsryd har det bara blivit sämre” 

 
2.10 Vad behöver Ryds ungdomar för att må ännu bättre?  

 
Svaren beskriver behov av aktiviteter såsom idrottsutövning exempelvis simhall, padel-
hall, skatepark, ishall osv.  
 
 ” Sportmöjligheter, tex. simhall.” 
 
Önskemål finns även om en samlingslokal framkommer också frekvent som exempelvis 
att fritidsgården har öppet varje kväll, ungdomsgård, discokvällar är några exempel. 
Viktigt är att det även finns aktiviteter som erbjuds på helger och för varierande ålders-
grupper. 
 
 ” Stötta bandstationen och andra ungdomsverksamheter” 
 ” Fritidsgård som är öppen mer.” 
 
Många kommentarer kopplar också ihop aktiviteterna med behov av vuxnas närvaro. 
Att de vuxna är tillgängliga och engagerade. 
 
 ” Fler föräldrar som ʺställer uppʺ och finns tillgängliga” 
 
Även i denna fråga återkommer behovet av kollektivtrafik och mer frekventa bussturer 
för att ungdomarna ska vilja stanna kvar på orten när de kommit upp i åldrarna. 
 
 ” Bättre kollektivtrafik. nätter och helger.” 
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2.11 Vad behöver familjer i Ryd för att må ännu bättre? 
Under denna punkt finns det många olika önskemål och tankar som framförs men de 
som är mest frekventa är behovet av polisnärvaro. Det kommenteras också om behovet 
av ökad trygghet där exempel på belysning vid Strandpromenaden är ett exempel.  
 
 ” Polis är närvaro efter mörkrets inbrott” 
 ” En grannsamverkan som håller koll!” 
 ” Tryggare samhälle.” 
 ” Att politiker vågar motverka kriminella krafter” 
 
Önskemål om en öppen kommunal förskola framförs av flera. Samtidigt som betydelsen 
av en fungerande barnomsorg och skola anses viktigt av många. 
 
 ” Mindre storlek på barngrupper i förskola och skola” 
 ” Bra öppentider för skola o barnomsorg” 
 ” Separera invandrarbarn i klasserna tills de kommit helt i kapp.” 
 
Det framförs under denna punkt också önskemål om färre invandrade på orten.  
 
 ” Slippa oro för barn och barnbarn på grund av alla nyanlända” 
 ” mindre nysvenskar” 
 ” Genom upplysning om integration, minska främlingsfientlighet.” 
 

2.12 Vad behöver du för att må ännu bättre i Ryd? 
Trafiksituationen centralt i byn lyfts fram som ett problem där det upplevs som att has-
tighetsbegränsningarna inte efterlevs. 
 
 ” Hastighetsbegränsning på Storgatan och mer kontroller” 
 ” lugnare Trafiksituation på Storgatan” 
 ”fartkameror vid infarterna till Ryd” 
 
Behovet av samlingsplatser är återkommande både för ungdomar och för vuxna. Ett 
förslag på hur denna samlingsplats skulle kunna utformas är som kafé eller restaurang.  
 
 ” Ett cafe i centrum där man kan fika med en kompis” 
 ” Att aktiviteter, trivselträffar från finnas kvar. För pensionärer.” 
 ” Seniorboende” 
 ” Folkets park som träffpunkt och motionsdans för pensionärer” 
 ” Restaurang (ej pizza)” 
 ” Trivselkvällar hade varit trevligt” 

” Visa att ni bryr er även om Ryd. Padelbana, bowling etc. Våga låta oss 
få utveckling” 

 
Även här kommer inslagen av behov av ökad trygghet ofta kopplade till invandringen 
som uttrycks på följande sätt: 
 

”Belysning på strandpromenaden vid sjön” 
” Känna större trygghet att bo på landet.” 
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” Känner att jag inte längre vill gå ensam ut när det är mörkt.” 
” Med risk för att kallas rasist så bör inte kommunen placera alla asylsö-
kande i Ryd” 
” Känner en viss otrygghet med så många invandrare i byn. Många som 
rör sig i grupper sena kvällar. Barn som leker i trafiken / på körvägar 
utan föräldrars. Grupper som snattar på ICA. Agerar hotfullt.” 
” Politiker som inte säger att pengarna är slut när svenskarna ber om nå-
got, men sen har massor när invandrarna ber om det.” 
” Mindre oroligheter med bilkörning nattetid + kvällar.” 
” Otryggheten är ett stort problem. Knappast någon som vågar gå själv 
längre!” 

 
2.13 Vad behöver Ryd för att bli mer attraktiv som boendeort? 

 

                                     
                                    Mötesplatser 
 

 
                              Butiker och affärer 
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                     Musik, teater, underhållning  
 
 
 

 
                      Kommunal öppen förskola 
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                         Biblioteksverksamhet 
 
 
 

 
                              Lediga tomter 
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                                  Lediga lägenheter 
 
Flertalet äldre påvisar behov av att kunna flytta till lägenhet när de inte längre orkar bo 
kvar i sina hus. Det finns tankar om seniorboenden och marklägenheter som alternativ. 
Önskemål framkommer om att kunna bo kvar i Ryd även den dag då man behöver flytta 
från sitt hus. 
 

 
                                        Arbetsplatser 
 
Att få fler arbetsplatser till orten återkommer i undersökningen under flertalet frågor. 
Arbetsplatserna kopplas till att få ungdomar att stanna kvar på orten samt att minska 
pendlandet för de som redan bor på orten. Att motverka en avbefolkning och skapa en 
positiv utveckling på orten med en ökad inflyttning är viktigt för många respondenter. 
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                                Utveckla torget  
 

 
                           Utveckla lokaltrafiken  
 
 

2.14 Vad kan du själv bidra med att för att göra Ryd ännu bättre? 
 
Många av svaren beskriver möjligheten att bidra genom att handla lokalt för att stötta 
handlarna. 
 

” Handla i Ryd, tanka i Ryd. gå på aktiviteter som ordnas i Ryd. Berätta 
för andra positiva saker som Ryd.” 
” Handla i Ryd, sponsra Rydkampen.” 
 

Andra svarar att engagemang i föreningslivet är viktigt för att ge tillbaka till orten. 
 
” Visa intresse och engagera mig i t.ex. föreningslivet” 
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” Alla borde hjälpa till med de lilla de kan i någon av föreningarna oftast 
drar samma personer stora lass nu” 
” Är tyvärr inte rustad med de pengarna - Annars hade jag köpt Ryds Fol-
kets hus!” 
” Att göra vad jag kan, för att främja integrationen. Få alla att känna sig 
delaktiga.” 
 

2.15 Hur nöjd är du med föreningslivet i Ryd? 

 
Här kommer några kommentarer som kompletterat frågan gällande nöjdheten av före-
ningslivet: 
 

” Det kunde finnas mer föreningsliv. Men tyvärr försvinner ungdomarna 
och det är detsamma som att det föds inte så mycket barn. det blir värre 
och värre att hålla en lagidrott. Vi måste få barnfamiljer som stannar här. 
Vi har visst nyanlända, men de är inte aktiva i föreningslivet, i alla fall 
inte föräldrarna. Det vore ett ypperligt tillfälle att bli integrerad. O de ny-
anlända vill inte vara kvar i ryd utan de flyttar vidare så inget o bygga 
på.” 
” Finns stort utbud av aktiviteter i Ryd, men man skulle samla alla alter-
nativen i en broschyr eller på nätet många gånger vet man inte att de exi-
sterar.” 
” När jag svarar på frågorna så det är min åskikt och som jag ser att vi 
flyktingar har inte nån aktivitet som vi kan utveckla oss på nåt sätt som 
hjälper oss ock er att utveckla samhället” 
” Tycker att bandstationen i g:a brandstationen är en förträfflig verksam-
het” 
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2.16 Hur nöjd är du med kulturlivet i Ryd? 

 
” Har inga problem med fritidsaktiviteter. Däremot saknar jag mer före-
läsningar, teater, musik” 
 

 
2.17 Hur nöjd är du med utbudet av fritidsaktiviteter i Ryd? 

 
 ” Saknar gymnastik för seniorer” 

” En breddning av inriktning vore bra, men vet tyvärr inte riktigt till vad. 
Men nu finns bara idrott. Kurs för körkort, träffas för dataspel, info om 
Facebook med dess fällor, info om mobbing via sociala medier, mm.” 
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2.18 Skulle du rekommendera en vän att flytta till Ryd? 

 
Frågan om man skulle rekommendera en vän att flytta till Ryd genererade många kom-
mentarer och flera menade att för äldre personer är det en bra plats att bo på med när-
heten till naturen medan det är svårare för ungdomar och unga vuxna som vill ha fler 
aktiviteter runt omkring sig. Kollektivtrafiken och invandringen är även här två åter-
kommande frågor som påverkar. 
 

” Positivt - människorna och naturen. Negativt - kommunikation till allt 
utom Tingsryd.” 
” Ett samhälle med det viktigaste. Butik, vårdcentral, folktandvård, skola 
och bibliotek.” 
” Men de måste ha koll på jobb och transporter innan. Har tidigare be-
kanta som inte hade det och sedan flyttade. De som kommer från större 
städer tar mer för givet om kollektivtrafiken åt alla håll.” 
” Det är stora kulturkrockar som kommunen blundar för som är i Ryd. 
Samhället är uppdelat och det blir motsatt effekt av integration! Det är 
även att stort problem att skolan har så stor andel elever med annat mo-
dersmål än svenska som behöver extra hjälp men skolan tilldelas inte mer 
resurser än de skolorna i kommunen som har två elever per klass- Hur 
man ska kunna hjälpa alla som behöver extra hjälp när resurserna hela 
tiden minskar! Det är helt orimligt! Så jag hade aldrig rekommenderat 
någon att flytta till Ryd!” 
” Jag trivs bra i Ryd. Vill såklart att mina vänner flyttar hit så vi blir 
fler!” 
” Låga boendekostnader” 
” Vet faktiskt inte som det är idag. Ryd är inte vad det en gång varit. Fak-
tiskt lite bekymrad över det stora antalet icke-svenskar som bor här.” 
” Ligger nära till en fin natur. Behövs fler lägenheter för ungdomar så de 
stannar kvar i Ryd. Attraktiva tomter behövs också.” 
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” Trevlig by när man är uppväxt här men inget som lockar folk utifrån.” 
” För mycket nyanlända som tar över och ej anpassar sig.” 
” Beror på vännens ålder. Ungdomar har svårt att få ett jobb bl.a. Behö-
ver körkort/egen bil p.g.a. dåliga förbindelser med lokaltrafiken.” 
 

 
2.19 Hur nöjd är du med barnomsorgen i Ryd? 

 
 
Många är nöjda med barnomsorgen medan vissa pekar på för stora barngrupper. Många 
av respondenterna har inga barn inom barnomsorgen och vill därför inte uttala sig.  
 
 

” Personalen gör allt de kan trots att de hela tiden blir mindre personal 
och fler barn. Jag upplever dock att den indelningen med åldersindelade 
grupper inte fungerar bra då det blir fullt på vissa avdelningar medans 
andra är de få barn på. Detta måste ändras på!” 
” Våra barn har trivts jättebra. Tryggt, lärorikt, mycket bra pedagoger.” 
” Orolig för besparingar framöver. Personal skall utgå från svenska vär-
deringar.” 
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2.20 Hur nöjd är du med skolan i Ryd? 

 
Många är nöjda med skolan men det finns flertalet röster som påpekar att det varit en 
hög omsättning av rektorer och att det är många utrikesfödda barn i skolorna.  
 

” Jag är nöjd med lärare och rektor men jag är inte nöjd med att det bara 
blir mindre och mindre resurser som ska hjälpa de elever med svårigheter 
och när det är så stor andel elever med annat modersmål än svenska som 
ska hjälpas att försöka komma ifatt årskurser! Dessa resurser finns inte 
och det är orimligt att det bara blir mindre och mindre! Ni måste kolla in 
hur det ser ut på varje skola för att kunna se hur mycket resurstimmar 
man behöver.” 
” För mycket resurs går åt till nyanlända. Borde ha en rektor som stannar 
här mer än under sin utbildning. Det har bytts många rektorer under de 
senaste åren.” 
” Man sätter in resurser där det behövs. Bra lärare. Bra mat. Mina barn 
stortrivs.” 
” Tveksam på friskolan - borde rymts i den kommande verksamheten.” 
” Samma som inom barnomsorgen och alldeles för många barn som 
kommer och försvinner. För lite hjälp med detta stor arbetsbörda för lä-
rare och förskollärare” 
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2.21 Hur nöjd är du med äldreomsorgen i Ryd? 

 
 
 ” Bra o fungerande verksamhet. Fint äldreboende o bra hemtjänst.” 

” Underbar fantastisk personal som har hand om både mormor/morfar 
men ser på dom att dom har det tufft arbetsmässigt” 
” Solängen är en trevlig boende med kompetent och trevlig personal.” 
” Funkar nog bra, förutom att den underbara personalen går på knäna. 
Vet jag av egen erfarenhet.” 
 

2.22 Är du stolt över din kommun? 
 

 
Även denna fråga berör och kommentarerna är vilt spridda men det som framkommer 
tydligast är upplevelsen av att för mycket av kommunens resurser går till Tingsryd cen-
tralort och att orterna utanför utelämnas. Flertalet kommentarer pekar på att mer av 
kommunens resurser borde gå till kommunens kärnverksamheter.  
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” Tyvärr kan jag inte vara det när jag anser att alldeles för mycket pengar 
lagts på fel saker (travbana, taif hockey och centralorten Tingsryd). Gles-
bygden hamnar i skymundan!” 
” Jag är stolt över min kommun men det finns brister inom vård och om-
sorg, bland annat inom det stöd man erbjuder barn med behov av särskilt 
stöd. Dessa brister grundar sig främst i personalbrist och dåligt utbildad 
personal vilket ger mycket dåliga konsekvenser. Man måste prioritera ut-
bildad personal och göra arbeten inom omsorg attraktiva.” 
” Allt ska bara fixas eller flyttas till eller i Tingsryd hela tiden...” 
” Enskilda vägunderhållet=BÄST! Annars hade jag flyttat!” 
” Jag är jättenöjd att bo i Tingsryds kommun, vänlig kommunikation, up-
penbar webbsidan.” 
” Mycket natur, sjöar och trevliga människor som hälsar varandra.” 
” När man ʺköper utʺ personal för dyra pengar samtidigt som det ska snå-
las i vården då blir man förbannad.” 
” Tack för att ni gör torget så fint. Fortsätt i samma anda.” 
” Till viss del vi får inte glömma småorterna även om dom skall ha fina 
blommor, julgranar och belysningar på gator och vilka kvarter. bra vägar 
+ förbindelser.” 
” Det tar lång tid att få svar på frågor.” 
” Stolt kan man inte säga, det är mycket som försvunnit från Ryd ( bl.a 
Folkets Hus. Kommunen borde köpt folketshus från invånarna i Ryd.)” 

 
2.23 Vad tycker du behöver göras för att du ska trivas ännu bättre i Ryd? 

Denna fråga blir lite av en summering av fler frågor och många av de önskemål och 
åsikter som framförts i undersökningen återkommer här.  
 
Trygghetsfrågan är viktig för många med önskemål om ökad polisnärvaro på orten. 
 
 ” Bättre bussförbindelser, mer frekvent synlig polisnärvaro (patrullbil)” 

” Mer poliser som patrullerar om nätterna på landsbygden samt utökade 
befogenheter till tullen så skulle jag sova bättre vilket skulle påverka min 
hälsa positivt.” 
” Vill gärna se fler poliser i Ryd vid tillfällena då det kan vara stökigt. 
Lördagskvällar mm.” 
” Håll koll på dem som ʺnumeraʺ flyttar in här. Känns obehagligt att vis-
tas ute efter mörkrets inbrott, även ibland dagtid.” 

 
Integrationen engagerar flertalet på olika sätt. 
 

” Integrationen måste ses över! Just nu är de ingen inkludering det blir så 
stora grupper så att de blir egna samhällen i samhället.” 
” Färre asylsökande/ensamkommande” 
” Mer aktiviteter för utveckla våra svenska språk” 
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Även kommunikation, trafiksäkerhet och bussförbindelser är återkommande och viktiga 
för respondenterna. Cykelvägar och möjlighet att förflytta sig utan motordrivet fordon 
finns också med i svaren. 
 

” En gångbro över Mörrumsån söder om samhället skulle bidra med en 
säkrare trafikmiljö.” 
” Utökade kommunikationer mot Karlshamn” 
” Utökad belysning efter cykelvägen samt strandpromenaden” 
” Minskar tung trafik i Ryd/Norraryd.” 
” Gångbro över Mörrumsån för utökad trafiksäkerhet, livsfarligt som det 
är nu. Fortsättning av strandpromenaden. Samtidigt som området är det 
finaste Ryd har att erbjuda turister.” 
” Belysning på strandpromenaden” 
” Fler avgångar med buss Ryd - Tingsryd, Ryd - Olofström Ryd – Karls-
hamn” 

 
Sen framkom det en del andra önskemål: 
 

” Tycker att rydkampen sam bandstationen gör ett jättebra arbete som 
försöker ställa till med galej med jämna mellanrum! Utan de hade Ryd va-
rit väldigt ”dött”. Kommunen kan ta mer ansvar för att anordna evene-
mang alternativt sponsra dessa grupper. ” 
” Viktigt att kommunicera ut med medborgarna och att information är lätt 
att hitta på hemsida eller liknande. Vara ”företagsvänliga” för det är ofta 
bra med lokala aktörer.”  
” Få hit öppen förskola, sagostund, mer för nyblivna föräldrar. Något som 
verkligen lockar att de ska tycka det är värt att bosätta sig här i ryd.” 
” Att fler svenskfödda ungdomar ska stanna kvar och kunna försörja sig 
på orten.” 
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3. Resultat - dialogmöte 
Som komplement till enkätundersökningen beslutar arbetsgruppen att bjuda in de som 
svarat på enkäten till ett möte i maj där fördjupande diskussioner av vissa frågor ska 
ske. Drygt 30 personer närvarade vid mötet som ägde rum på Gillet i Ryd i samarbete 
med Rydkampen. Efter att svaren inkommit till arbetsgruppen väljs tre olika teman ut 
för fördjupning; ungdomar, trygghet och integration. Temana välj ut baserat på de 
öppna svar som inkommit i den del av enkätundersökningen som vi då hunnit analysera. 
Temana bryts ned i följdfrågor som diskuteras i grupper under dialogmötet.  
 
Vid dialogmötet delas deltagarna in i grupper som får möjlighet att resonera runt de 
olika frågeställningarna. I varje grupp sitter en representant från arbetsgruppen och för 
anteckningar som vad som sägs. I slutet av dialogen presenterar varje representant för 
helgruppen en sammanfattning av det som framkommit i varje samtal.  
 
Nedan presenteras ett urval av åsikter och önskemål som framkom vid i de olika grup-
perna utifrån olika teman: 
 
3.1 Ungdomar 
Önskemål om fasta och utökade tider på fritidsgården under hela året. Förbättra perso-
naltätheten för att öka tryggheten både för personal och ungdomarna. Öka belysningen 
runt fritidsgården för att skapa trygghet. Skapa möjlighet för alla barn och ungdomar 
upp till ålder 20 år att gå dit och att det var olika åldersgrupper olika dagar.  
 
Det finns ett stort idrottsutbyte i Ryd om man är intresserad. Fiskeklubb, Ryds motor-
klubb, innebandy, tennis och fotboll. Vi måste få folk att engagera sig, någon som kan 
starta upp träningen för de yngre barnen. Samarbeta mer mellan orterna, eftersom Urs-
hult inte heller ha fulla lag. 
 
3.2 Trygghet 
Belysningen på strandpromenaden är viktig. Det talades också om olika belysta hälsos-
lingor gul, röd och blå med olika längder för att fler vuxna ska vara ute och det på så 
sätt blir lugnare. 
 
Ta upp kvällsvandringar omkring fritidsgården och strandpromenaden med vuxna män-
niskor. Bjuda in ansvariga i kommunen och på trafikverket för att göra en rundvandring 
och peka ut ställen som behöver åtgärdas i samhället såsom belysning, området kring 
strandpromenaden. Det finns en oro för inbrott av utländska ligor. 

Viktigt att polisen kommer till skolan och berättar om sin verksamhet. Polisutbildningen 
skulle kunna komma och lära barnen att cykla och vad de ska tänka på, så gjorde de 
förr. Polisen behöver komma och köra i Ryd helt apropå.  

 
3.3 Integration 
Fotbollsträningen som de ensamkommande har på måndagar verkar fungera bra, de har 
roligt. Kanske kan men höra om intresse finns att de kan träna tillsammans med ungdo-
mar i Ryd någon annan dag i veckan också. 

Förslag på att gubbagympan i Ryd bjuder in utlandsfödda för att vara med. Minska seg-
regationen i Ryd och sprida ut de nyanlända i hela kommunen. Ökad närvaron av Mi-
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grationsverket kopplat till de asylsökande som bor i Tingsrydsbostäders lägenheter. Ge 
mer utbildning i svenska språket och svensk kultur. Öka medvetenheten hos de nyan-
lända om de skrivna och oskrivna regler som finns i samhället. 
 
Samlingsplatser behövs i byn exempelvis ett kafé. Någon öppen tillställning för sam-
hället behövs, inte bara slutna tillställningar. Exempel på detta kan vara föreningsfest 
eller matfest på torget (idé om bidrag från kommunen för mångkultur, endast möjligt att 
söka och få om tillställningen är helt öppen och lämplig för alla i samhället). 
 
3.4 Övrigt som framkom utanför de fastställda frågeställningarna 
Bygga lite trevliga lägenheter centralt i Ryd så att äldre kan sälja huset och bo kvar i 
Ryd. Enplans med liten altan. 

Öppen förskola behövs 

Seniorträffar på biblioteket. 

Det är bara några mil till Karlshamn från Ryd, men för att komma dit kollektivt måste 
Rydborna åka till Tingsryd först. Likadant om man ska ta tåget till Alvesta. Kommuni-
kationerna behöver förbättras. 

Bron över Idekulle är mycket farlig. Där går det nästan inte att promenera/cykla när 
bilarna kommer. Gör en gångbro som vid Strömsborg över ån. 

På Storgatan finns det väldigt höga trottoarkanter, gör en cykelväg, eller kapa av kan-
terna.  
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4. Analys 
Många av respondenterna anger att de trivs bra i Ryd och lyfter fram att det finns närhet 
till det som behövs i form av viktiga funktioner såsom vårdcentral, tandläkare och apo-
tek finns på orten. Närhet till naturen med möjlighet till fiske och andra aktiviteter anges 
ofta som en viktig anledning till att man trivs.  
 
Arbetsgruppen har vid sammanställning av enkätundersökningen och dialogmötet sett 
vissa återkommande synpunkter kopplat till otryggheten. Många av åsikterna bottnar i 
att det kommit många utrikesfödda till Ryd under de senaste åren och att syftet med 
deras vistelsen inte har varit att stanna permanent vilket lett till en stor omsättning av 
personer på orten.  
 
Det finns olika grupper av utrikesfödda som är bosatta på orten. Asylsökande är första 
gruppen som bor i lägenheter som hyrs ut av Tingsrydsbostäder till Migrationsverket. 
23 stycken lägenheter är belägna i Ryd av de totalt 42 som hyrs ut i hela kommunen. De 
asylsökande är mer eller mindre tillfälligt boende i Ryd i väntan på kommunanvisning 
till annan kommun där de mer permanent har möjlighet att bosätta sig. Kommunen har 
även lägenheter där ensamkommande ungdomar bor. Dessa lägenheter ansvarar kom-
munen för och det finns ungdomspedagoger som stöttar ungdomarna i deras vardag i 
väntan på besked om de har möjlighet att stanna i Sverige. Den tredje gruppen utrikes-
födda är de som har uppehållstillstånd och som fått boende på egen hand i Tingsrydsbo-
städers lägenheter. Denna grupp har samma rättigheter och skyldighet som alla andra 
men många upplever utmaningar i att hitta arbete och etablera sig både på arbetsmark-
naden och i svenska samhället. 
 
Två av tre grupper är således placerade i Ryd i väntan på besked om möjlighet att stanna 
permanent i Sverige. Detta leder till att när personerna får besked om uppehållstillstånd 
så tvingas de ofta att flytta från orten. Detta innebär att det inom barnomsorg och skola 
kommer familjer som under en kortare period flyttas till Ryd för att sedan flytta vidare i 
samband med nya besked från Migrationsverket. Att begränsa de utrikesfödda som till-
fälligt bosätts i Ryd kan vara ett sätt att vända utvecklingen gällande den upplevda 
otryggheten på orten. Att det inte är rotation på de invandrare som bor orten kan för-
hoppningsvis möjliggöra att de permanent boende utrikesfödda kan integreras på orten 
och skapa relationer med de redan inneboende på orten. 
 
De utrikesfödda som får uppehållstillstånd och bosätter sig i Ryd behöver relativt snabbt 
integreras och etableras i det nya samhället. Ett effektivt SFI med kopplingar till kom-
munen och näringslivet på orten kan korta vägarna till arbetslivet. Kommunen behöver 
fortsätt jobba systematiskt med integration av invandrare och då inte bara de som är 
nyanlända. Insatser behöver prioriteras för att få utrikesfödda, även de som befunnit sig 
i Sverige under många år, att integreras och etableras i samhället. Svenska språket är en 
nyckel till etablering och personer som befinner sig i eller riskerar att hamna i utanför-
skap pga. bristande svenska kunskaper behöver fångas upp och stöttas.  
 
Just barnomsorg, skola och möjligheten till kvalitativa aktiviteter för ungdomarna på 
orten har varit en viktig fråga för respondenterna. Att få ungdomarna att trivas och 
stanna kvar på orten skapar möjligheter för orten överlevnad och stoppa den utflyttning 
som många upplever sker. I denna frågan blir även kollektivtrafiken viktig då bussför-
bindelserna möjliggör för ungdomarna att bo kvar på orten och ändå kunna transportera 
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sig. Att öppna upp för en samlingslokal med mer frekventa öppettider och med inrikt-
ning mot olika åldersgrupper kan vara en möjlighet att skapa förutsättningar för detta.  
Fritidsgården som drivs i kommunal regi är ett lämpligt ställe för utökade aktiviteter och 
ytterligare personalresurs skulle kunna fånga upp fler ungdomar i ett större åldersspann. 
Många av respondenterna påpekar att det känns otryggt att gå ut på kvällarna och att det 
känns osäkert att släppa ut barnen i samhället. Behovet av fler vuxna behövs ut på ga-
torna framförs. Att fokusera fritidsgårdens verksamhet just till kvällstid skulle kunna 
vara en åtgärd för att bidra till en ökad trygghet för familjer med barn och ungdomar. 
 
För att ytterligare säkerställa trygghetskänslan skulle en upplyst plats såsom strandpro-
menaden kunna bidra till att fler vuxna de facto rör sig ute på kvällstid. Att även se över 
partier i samhället som upplevs som igenvuxna och mörka, exempelvis genom en trygg-
hetsvandring är även det ett steg i rätt riktning. En ökad polisnärvaro efterfrågas av 
många i undersökningen, men om orosmomenten justeras behövs förhoppningsvis inte 
polisen i ökad utsträckning. 
 
Sammanfattningsvis är det arbetsgruppens konklusion att genomströmning av utrikes-
födda behöver minskas för att skapa en ökad trygghet i samhället. De utrikesfödda som 
placeras på orten eller som på egen initiativ flyttar dit bör få goda möjligheter att etable-
ras och integreras i kommunen och få stöd i att komma i arbete så fort som möjligt. Att i 
samband med dessa förändringar öka närvaro av personal på fritidsgården och skapa 
mer upplysa områden på orten är kompletterande åtgärder som inte utgör avgörande 
faktorer men ändå i mindre utsträckning bidrar till den ökade tryggheten.  
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5. Förslag till handlingsplan 
Baserat på både enkätundersökningen och dialogmötet har arbetsgruppen enats om föl-
jande förslag på åtgärder för att öka den upplevda tryggheten i Ryd. Vissa förändringar 
kan genomföras relativt snabbt medan andra behöver en längre genomförandeplan. Ar-
betsgruppens förslag är dock att beslut gällande nedanstående förslag bör fattas senast 
under år 2020 för att undvika att den upplevda otryggheten i Ryd ökar ytterligare.  
 
 

A. Halvera Tingsrydsbostäders uthyrning av lägenheter till Migrationsverket alter-

nativt byt lägenheter till andra orter i Tingsryds kommun 

B. Halvera antalet personer i stödboendet för ensamkommande flyktingbarn i Ryd 

C. Tillsätt en resursförstärkning om 50 % fritidspedagog eller likvärdig resurs 

öronmärkt till fritidsgården i Ryd under en två års period   

D. Öka antalet integrationsaktiviteter i kommunen för de nyanlända utomeuropeiskt 

födda som har uppehållstillstånd för att öka integrering och etablering i det 

svenska samhället. Möjliggör svenska-undervisning och allmän undervisning 

om svensk kultur, lokalkännedom och arbetsmarknadskunskap för nyanlända 

med syfte att påskynda etablering på arbetsmarknaden. 

E. Belys strandpromenaden och rensa bort eventuella buskage och skymda partier 

för att öka tryggheten för de som rör sig i området. 
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6. Tidsplan 
En av de avgörande anledningarna till att arbetsgruppen tillsattes var att den upplevda 
otryggheten i Ryd så tydligt hade ökat från 2017 till 2018 enligt trygghetsmätningen och 
att brottsligheten samt polisanmälningarna inte hade ökat i samma takt. Enligt arbets-
gruppen borde det därför vara just trygghetsmätningen som är måttstocken för den fort-
satta uppföljningen. Den görs på samma sätt varje år och är en omfattande undersökning 
och viktig indikator. Trygghetsmätningen samfinansieras av Tingsryds kommun och 
Polismyndigheten. För att hinna få effekt på de förändrings om föreslås göras behöver 
arbetsgruppens tidsram omfatta både 2019 och 2020. Följande tidsplan föreslås därför 
gälla för arbetsgruppens fortsatta arbete: 
 

1. Resultat från undersökning och förslag på handlingsplan presenteras för kom-

munstyrelsen 19 augusti 2019 

2. Trygghetsundersökning presenteras under oktober år 2019 

3. Beslut om hela eller delar av handlingsplanen fattas av politiken under hösten år 

2019 

4. Medborgardialog med politiker och kommunchef i Ryd under november år 2019 

5. Förändringar enligt beslutad handlingsplan genomförs under slutet av år 2019 

och hela år 2020 

6. Trygghetsundersökning presenteras under oktober år 2020 

7. Arbetsgruppen utvärderar och avslutar sitt arbete december år 2020 
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Bilagor 
Enkätundersökningen i sin helhet 
 

Enkät word 
försättsblad.docx

Enkät word.docx

 
 
Frågeställningar från dialogmötet i Ryd 
 

Dialogmöte 16 maj 
Ryd version 2.ppt  
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