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1. Kommunstyrelsen beslutar att anta handlingsplan för Hållbar 
trygghet i Ryd, samt 

2. att kommunen skall arbeta systematiskt med extern kommunikation i 
syfte att bemöta felaktig information och ryktesspridning. 

3. Kommunstyrelsen beslutar att en åtenappmiering av rapporten sker 
till kommunstyrelsen efter sex månader. 

Beskrivning av ärendet 
Arbetsgruppen för Hållbar trygghet har på uppdrag av kommunstyrelsen 
tittat nätmare på orsakerna till den ökade upplevda otryggheten i Ryd under 
2018. En rappo1i om Hållbar trygghet i Ryd presenterades på 
kommunstyrelsens sammanträde den 19 augusti och beskriver den 
enkätundersökning och det dialogmöte som genomfö1is under våren 2019. I 
rapporten föreslogs ett antal åtgärder som tillsammans utgjorde underlag för 
en handlingsplan för Hållbar trygghet i Ryd. Arbetsgruppen för Hållbar 
trygghet föreslår därmed att kommunstyrelsen antar förslag till en 
omarbetad handlingsplan med kostnadsuppskattningar innehållande fem 
olika insatser med syfte att öka den upplevda tryggheten i Ryd. Inga 

tidsramar för insatserna finns angivna, men för att nå önskad effekt bör 
tidsaspekten prioriteras med respekt för givna ekonomiska ramar. Ärendet 
behandlades sedan av kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 september 

2019. Arbetsutskottet föreslog då att kommunstyrelsen beslutar att 
kommunen skall arbeta systematiskt med externa kommunikation i syfte att 
bemöta felaktig information och ryktesspridning. 

Förslag på åtgärder enligt rappo1ien redogörs för nedan: 

• A: Halvera Tingsrydsbostäders uthyrning av lägenheter till 
Migrationsverket i Ryd, vilket i dagsläget uppgår till 23 lägenheter. 
Kommunledningsförvaltningen får i uppgift att genom dialog med 
Migrationsverket minska det totala antalet uthyrda lägenheter i kommunen 
alternativt att växla lägenheter från Ryd till andra orter i Tingsryds 
kommun. Om möjlighet finns skulle lägenheterna kunna övergå till 
permanenta lägenheter för de asylsökande som får besked om 

uppehållstillstånd och dälmed möjliggöra egenbosättning på mien. 
Kostnader för eventuell utflyttning från lägenheter, inklusive 
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underhållsåtgärder, för Tingsryds bostäder beräknas enligt schablon till 25 

000 kronor per utflyttad lägenhet. 

• B: Tillsätt en resursförstärkning om 50 % fritidspedagog eller likvärdig 

resurs öronmärkt till fritidsgården i Ryd under en två års period. Kostnad för 

fritidspedagog under totalt för två år ca 500 000 kronor vilken eventuellt 

skulle kunna finansieras som del av projekt kopplat till schablonersättningar 
för nyanlända eller ensamkommande barn. 

• C: Öka antalet integrationsaktiviteter i kommunen för de nyanlända 

utomeuropeiskt födda som har uppehållstillstånd för att öka integrering och 

etablering i det svenska samhället. Möjliggör svenskaundervisning och 

allmän undervisning om svensk kultur, lokalkännedom och 

arbetsmarknadskunskap för nyanlända med syfte att påskynda etablering 

mot arbete. Kan genomföras om befintliga resurser motsvarande år 2019 

kvarstår på integrationsenheten alternativt finansieras i projekt/mm från 

schablonersättningar för nyanlända eller ensamkommande barn. 

• D: Belys strandpromenaden och rensa boli eventuella buskage och skymda 

partier för att öka tryggheten för de som rör sig i området. 

Kostnadsberäkning/är kommunens del av investering/är belysning av 

strandpromenad ca 800 000 till 1100 000 och för röjning av aktuella 

buskage ca 60 000 kronor. 

•E: Prioritera kommunala trygghetsfrämjande aktiviteter till att omfatta Ryd 

med omnejd. Arbeta systematiskt med externa kommunikationsinsatser 

gällande de insatser som genomförs under två år. Kostnad för resurser 

gällande ökade kommunikationsinsatser uppskattas till 67 000 kronor per år 
motsvarande 0, 15 procent av en heltidstjänst vilken kan finansieras i 

projekt/mm från schablonersättningar för nyanlända eller ensamkommande 

barn. 

Yrkanden 
1. Ann-Louise Viking (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut samt att kommunstyrelsen beslutar enligt följande 

tilläggsyrkanden: 

a. "att en återrappo1tering av rappo1ten sker till 

kommunstyrelsen". 

b. "att arbetsgruppen ser över om konceptet braken windows 

kan användas i arbetet för hållbar trygghet". 
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c. "att kommunstyrelsen utreder förutsättningar av kommunala 
ordningsvakter om inte handlingsplanen är tillräcklig". 

2. Patrick Ståhlgren (M) och Magnus Carlberg (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

3. Patrick Ståhlgren (M) yrkar även bifall till Ann-Louise Vikings (SD) 

tilläggsyrkande om "att en återrapportering av rapp01ten sker till 
kommunstyrelsen" men yrkar avslag på Ann-Louise Vikings (SD) 
tilläggsyrkanden om "att arbetsgruppen ser över om konceptet 
broken windows kan användas i arbetet för hållbar trygghet" samt 
"att kommunstyrelsen utreder förutsättningar av kommunala 

ordningsvakter om inte handlingsplanen är tillräcklig". 

4. Mikael Andersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt Ann-Louise Viking (SD) tilläggsyrkande om "att en 

åte1rnpportering av rapp01ten sker till kommunstyrelsen" men yrkar 
avslag på Ann-Louise Vikings (SD) tilläggsyrkanden om "att 
arbetsgruppen ser över om konceptet broken windows kan användas 
i arbetet för hållbar trygghet" samt "att kommunstyrelsen utreder 
förutsättningar av kommunala ordningsvakter om inte 
handlingsplanen är tillräcklig". 

5. Tomas Blomster (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut samt Ann-Louise Viking (SD) tilläggsyrkande om "att en 

åte1rnpp01tering av rapp01ten sker till kommunstyrelsen" men yrkar 
avslag på Ann-Louise Vikings (SD) tilläggsyrkanden om "att 
arbetsgruppen ser över om konceptet broken windows kan användas 
i arbetet för hållbar trygghet" samt "att kommunstyrelsen utreder · 

förutsättningar av kommunala ordningsvakter om inte 
handlingsplanen är tillräcklig". 

6. Göran Mård (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut 
men yrkar även 

"att kommunstyrelsen beslutar att en återrapp01tering av rappo1ten 
sker till kommunstyrelsen efter sex månader" 

samt yrkar avslag på Ann-Louise Vikings (SD) tilläggsyrkanden om 
"att arbetsgruppen ser över om konceptet broken windows kan 
användas i arbetet för hållbar trygghet" samt "att kommunstyrelsen 
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utreder förutsättningar av kommunala ordningsvakter om inte 

handlingsplanen är tillräcklig". 

7. Marie Fransson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut och yrkar bifall till Göran Mårds (V) tilläggsyrkande om att 

kommunstyrelsen beslutar att en åten-appo1iering av rapporten sker 

till kommunstyrelsen efter sex månader. 

8. Ingegerd Carlsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till 

beslut samt Anne Louise Vikings (SD) tre tilläggsyrkanden. 

Besluts gång 
Ordförande finner att det utöver kommunstyrelsens förslag till beslut finns 

fyra tilläggsyrkanden. Ordförande frågar kommunstyrelsen om 

kommunstyrelsen kan besluta enligt följande propositionsordning. 

Först behandlas kommunstyrelsens förslag till beslut och sedan behandlas 

respektive tilläggsyrkande var för sig. Ordförande finner att 

kommunstyrelsen godkänner föreslagen propositionsordning. 

1. Ordförande frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen kan 

besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut. Ordförande 

finner per acklamation att kommunstyrelsen beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

2. Ordförande frågar sedan kommunstyrelsen om kommunstyrelsen 

kan besluta enligt Göran Mårds (V) tilläggsyrkande om att 

"återrapportering sker till kommunstyrelsen efter sex månader". 

Ordförande finner per acklamation att kommunstyrelsen beslutar 

enligt Göran Mårds (V) tilläggsyrkande. 

3. Ordförande frågar sedan kommunstyrelsen om kommunstyrelsen 

kan besluta enligt Ann-Louise Vikings (SD) tilläggsyrkande "om att 

arbetsgruppen ser över om konceptet braken windows kan användas 

i arbetet för hållbar trygghet". Ordförande frågar kommunstyrelsen 

om kommunstyrelsen kan besluta enligt Ann-Louise Vikings (SD) 
tilläggsyrkande. Ordförande finner per acklamation att 

tilläggsyrkandet avslås. 

4. Ordförande frågar sedan kommunstyrelsen om kommunstyrelsen 

kan besluta enligt Ann-Louise Viking (SD) tilläggsyrkande: 

"kommunstyrelsen utreder förutsättningar av kommunala 

ordningsvakter om inte handlingsplanen är tillräcklig". Ordförande 

frågar kommunstyrelsen om kommunstyrelsen kan besluta enligt 

I Utdragsbesly<kande 



~Tingsryds 
~kommun 
Kommunstyrelsen 

Justerare 

I ~o 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32 (40) 

2019-09-23 
Ann-Louise Vikings (SD) tilläggsyrkande. Ordförande finner per 
acklamation att tilläggsyrkandet avslås. 

Reservation 
Ann-Louise Viking (SD) och Ingegerd Carlsson (SD) reserverar sig mot 
kommunstyrelsens beslut att avslå Ann-Louise Vikings (SD) 

. tilläggsyrkanden om att arbetsgruppen ser över om konceptet broken 

windows" samt "att kommunstyrelsen utreder förutsättningar av kommunala 
ordningsvakter om inte handlingsplanen är tillräcklig". 

Beslutsunderlag 
1. Protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott, daterat den 9 

september 2019 § 236. 
2. Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen (avdelningschef 

arbete- och lärande). daterad den 26 augusti 2019. 
3. Rapport gällande hållbar trygghet i Ryd, daterad den 8 juli 2019. 

Beslut skickas till 
Avdelningschef för arbete- och lärande 
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