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Pressinformation 

Projektet Hållbar trygghet i Ryd avslutas 
Hållbar trygghet är en arbetsmodell som initierats av politiker i Tingsryds kom-
mun med syfte att skapa ökad förståelse för den upplevda otryggheten som visade 
sig i Trygghetsmätningen 2018. Sedan november 2018 har en arbetsgrupp med 
representanter från Tingsryds kommun, Tingsrydsbostäder, Polismyndigheten och 
Migrationsverket arbetat aktivt med uppdraget som nu avslutats. 

Den 1 mars beslutade kommunstyrelsen i Tingsryd att avsluta projektet Hållbar trygghet 
i Ryd enligt tidsplan. Det drygt två långa projektet har haft i uppdrag att hitta orsaker till 
den ökade otryggheten i Ryd under 2018 och komma med förslag till åtgärder för att 
minska densamma. En handlingsplan antogs av kommunstyrelsen under 2019 och den 
har delvis genomförts fram till projektets slut.  
Bland annat har totalt tio lägenheter sagts upp fram till 31 maj 2021 av Migrationsverket 
och asylsökande har flyttats till andra orter inom kommunen. Tingsrydsbostäder kan 
därmed frigöra tio lägenheter för andra boende. Sammanlagt är nu 15 lägenheter va-
kanta i Ryd redo för nya hyresgäster. 
 
En stor satsning på integrationsaktiviteter har ägt rum i kommunen under 2019 och 
2020. Nyanlända och personer med utländsk bakgrund har erbjudits alltifrån Boskola, 
språkfredagar, gruppmöten och individuell coachning med syfte att snabbt etablera sig i 
samhället och komma i studier eller arbete. 
Trygghetsmätningen, som genomförs årligen av Tingsryds kommun i samarbete med 
Polismyndigheten, visar en långsamt ökad trygghet i den delen av mätningen som avser 
Ryd med omnejd. Inte någon av aktiviteterna eller insatserna som genomförts i projektet 
kan direkt kopplas till resultatet i trygghetsmätningen. Men en framgångsfaktor har, 
enligt projektets arbetsgrupp varit, ett ökat samarbete mellan myndigheterna med en 
gemensam agenda och en uttalad tydlig målbild. 
Det trygghetsskapande arbetet behöver fortsätta i Ryd och övriga kommunen oavsett 
projekt eller ej. Aktiviteter som behöver fortlöpa är exempelvis ett aktivt integrationsar-
bete, trygghetsskapande yttre miljöer i bostadsområden och en god samverkan med Mi-
grationsverket gällande asylsökande som bor i kommunen. 

- Trygghetsfrågan är viktig och grundläggande och behöver tas på 
allvar av samhället. Tingsryds kommun har tillsammans med de 
övriga aktörerna i Hållbar trygghet jobbat brett med olika trygg-
hetsskapande åtgärder. Målet, att alla invånare ska känna sig 
trygga, fortsätter vi att arbeta med, säger Rebecca Elmforsen, 
kanslichef. 

För mer information kontakta: 

Rebecca Elmforsen 
Kanslichef 
rebecca.elmforsen@tingsryd.se 
Telefon: 0477-443 10  
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