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Pressmeddelande 

 

Medborgarbudget i Ryd antagen 
 

Medborgarna har sagt sitt – efter röstning på medborgarbudgeten i Ryd står det 

nu klart att bryggor, utegym och sand är det som lockar mest. Förslaget fick 42 

röster. Syftet med pilotsatsningen har varit att skapa engagemang hos medborgar-

na och öka deras delaktighet i kommunen. 

 

- Att ge kommuninvånarna möjlighet att komma med förslag på hur vi tillsam-

mans kan skapa ett bättre samhälle, bidrar till en ökad tillit mellan individer och 

organisationer. Det är viktigt för oss att visa att människor behandlas lika av myndig-

heter och att offentliga pengar används på ett rimligt sätt, säger kommunstyrelsens ord-

förande Mikael Jeansson. 
 

I juni fattades beslut om att införa Medborgarbudget i Tingsryds kommun. Det hela 

skedde som ett pilotprojekt i Ryd, där kommuninvånarna själva fick komma med för-

slag på vad som kan förbättra folkhälsan och bidra till ökad fysisk aktivitet utomhus i 

Ryds tätort. Förslaget fick kosta max 400 000 kronor. 

 

Förslag togs emot under sommaren och under tidig höst presenterades de sex förslag 

som uppfyllt medborgarbudgetens kriterier. Bland förslagen fanns hinderbana, utegym 

och skatebana. Överlägset flest röster fick förslaget om bryggor, utegym och sand med 

sina 42 röster, jämfört med 23 röster för förslaget om utegym vid strandpromenaden 

som kom på andra plats. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har godkänt det vinnande förslaget och kommunled-

ningsförvaltningen hoppas nu komma i kontakt med vinnaren. Målet är att föra en fort-

satt dialog med vinnaren, för att få fram ett genomförande som överensstämmer med 

förslagets tanke i så stor utsträckning som möjligt. 

 

- Nu tar vi ytterligare kliv i arbetet med att stärka demokratin. Medborgarbudget 

är ett verktyg bland många i den demokratiska verktygslådan. Vi kommer fort-

sätta vårt arbete med att lyssna till invånarna och gemensamt hitta lösningar för 

en ökad attraktivitet, säger Mikael Jeansson. 

 

En utvärdering av pilotprojektet ska presenteras politiskt i januari 2022. Därefter ska 

kommunstyrelsen fatta beslut om en ny medborgarbudget ska genomföras nästa år. 

 

För mer information kontakta: 

 

Mikael Jeansson 

Kommunstyrelsens ordförande 

mikael.jeansson@tingsryd.se 

Telefon: 070-536 03 37 

 


