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§ 308 Dnr 2016-000006 101 

Val av justerare 

 

Sammanfattning  

Ordförande Christoffer Stenström (M) meddelar följande förändringar av 

dagordningen. 

Fyllnadsval efter Claes Diuurhus (M), 1:e vice ordförande i fritid-och 

kulturnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige lyfts in som ärende fem 

på kvällens föredragningslista.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar godkänna dagordningen samt att utse Malin 

Norfall (S) och Roger Gardell (L) till att justera kvällens protokoll. 

________________ 
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§ 309 Dnr 2016-000016 101 

Allmänhetens frågestund 

 

Sammanfattning  

Ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga frågor har ställts..  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 310 Dnr 2016-000504 101 

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i 
utbildningsnämnden, Mari Holm Petersson (S). 

 

Sammanfattning  

Marie Holm Petersson (S) har i en skrivelse begärt entledigande från 

uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.  

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Mari Holm Petersson (S) från 

uppdraget som ersättare i utbildningsnämnden.  

________________ 

Exp: 

Mari Holm Petersson 

Utbildningsnämnden 
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§ 311 Dnr 2016-000522 109 

Fyllnadsval, Claes Diurhuus (M) 1:e vice ordförande 
fritid- och kulturnämnden samt ledamot i 
kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

Fyllnadsval efter Claes Diurhuus (M) 1:e vice ordförande i fritid- och 

kulturnämnden samt ledamot i kommunfullmäktige.  

Deltar i debatten 

I debatten deltar 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) samt ledamot 

Anders Bromée (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Fredrik Jacobsen (M) till 1:e vice 

ordförande i fritid- och kulturnämnden. 

Protokoll ges in till länsstyrelsen med begäran om ny sammanräkning för 

utseende av ny ledamot i kommunfullmäktige.  

________________ 

Exp: 

Fredrik Jacobsen 

Fritid-och kulturnämnden 

Länsstyrelsen 
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§ 312 Dnr 2016-000555 101 

Medborgarförslag - tycker att Ronneby kommun ska 
köpa Galtsjöns Wärdshus. 

Mia Österhof har lämnat in ett medborgarförslag om att kommunen köper 

Galtsjöns Wärdshus. 

Sammanfattning  

Tog grillhinken och körde ut till en av mina favoritplatser i Blekinge, 

Rastplatsen vid Galtsjön men blir ledsen och förbannad när jag strövar runt i 

den vackra naturen nere vid sjön. Här finns ju även Wärdshuset - denna pärla 

med närhet till naturen, E22 och Ronneby. 

Byggdes 1985, har en restaurang med 150 sittplatser, 3 konferensrum och 8 

hotellrum. Här finns också bensinmackar och gott om parkeringsmöjligheter 

men är idag till salu och står tomt och övergivet och bara förfaller. 

Kan inte kommunen köpa in det för att åtminstone får ordning på själva 

ägandet? Gör den investeringen istället för att satsa pengar på den nya 

rastplatsen vid Viggenplanet - en rastplats som idag inte ens får kallas 

rastplats eftersom den saknar toaletter och bl.a. ligger för nära en annan 

rastplats - Galtsjön. 

Jag inser att kommunen kanske inte kan driva Galtsjöns Wärdshus men äg 

det och hitta en driftig entreprenör, så som det fungerar med Karön idag, en 

entreprenör som kan sätta det på kartan igen och försöka utveckla det som 

"Porten till Ronneby" med t.ex. konferenser, danskvällar, konstutställningar, 

hotell och turistinformation. 

Lägger därför ett medborgarförslag nu om att jag tycker Ronneby Kommun 

ska köpa Galtsjöns Wärdshus 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till 

kommunstyrelsen för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Kommunstyrelsen 
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§ 313 Dnr 2016-000540 109 

Medborgarförslag - Fritidsgård/Aktivitetsanläggning i 
Kallinge centrum, Flisevägen 1. 

Jörgen Holmslykke har lämnat in följande medborgarförslag om en 

fritidsgård/aktivitetsanläggning i Kallinge. 

Sammanfattning  

Fritidsgård /Aktivitetsanläggning i Kallinge Centrum med adress Flisevägen 

1. Mitt förslag är att bygga en fritidsgård i befintlig byggnad med tillhörande 

utegym/aktivitetspark på tomt som tillhör adressen, kombinerat med 

intilliggande tomt i kommunens ägo. 

Preliminär ritning finns att tillgå.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 
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§ 314 Dnr 2016-000017 109 

Medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga ytterligare 

medborgarförslag lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 315 Dnr 2016-000332 101 

Fråga ställd till ordförande i fritids- och kulturnämnden 
Lena Marhle (L) från kommunfullmäktige ledamoten 
Amani El-Ali Mazloum (S) angående vårt reglemente för 
bidrag 

Amani El-Ali (S) har lämnat in följande fråga om nämndens reglemente för 

bidrag ställd till fritid- och kulturnämndens ordförande Lena Mahrle (L). 

Sammanfattning  

Den 21 april hade vi uppe på vårt nämndmöte en ansökan från två 

privatpersoner som sökte bidrag för att arrangera "Stadsfesten" på Ronneby 

torg i juni 2016. 

Nämnden återremitterade ärendet då vi inte kunde veta om dessa personer 

sökte som en förening eller som privata näringsidkare. 

Efter återremissen fick vi svaret från förvaltningschefen att dessa personer 

söker som privata näringsidkare. 

Vi avslog ärendet då vårt regelverk säger att privata näringsidkare ej är 

berättigade till ett sådant bidrag. Alla i nämnden var överens om detta fr. 

början. 

Alla var för avslag förutom ordföranden Lena Marhle då hon önskade ett 

förlustbidrag. Så hon tillsammans med några andra valde att reservera sig 

mot beslutet. 

Vi kan ha olika åsikter om detta samt vad det ger Ronneby. Bra evenemang 

är det, ingen tvekan och det är vi inte oense om då vi alla vill lyfta upp och 

marknadsföra vår kommun på allra bästa sätt. 

Men regelverk finns till för att hållas. 

Så min fråga till Lena Marhle är: 

Är det OK att ibland göra undantag från vårt regelverk?  

 

Ordförande i fritid- och kulturnämnden Lena Mahrle (L) besvarar frågan 

muntligen.  
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Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Amani El-Ali (S) och Lena Mahrle (L). 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera frågan och svaret till protokollet. 

________________ 
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§ 316 Dnr 2016-000018 101 

Frågor 

 

Sammanfattning  

Ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga ytterligare frågor 

lämnat in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

________________ 
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§ 317 Dnr 2016-000019 101 

Interpellationer 

 

Sammanfattning  

Ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att inga interpellationer 

lämnats in.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.  

________________ 
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§ 318 Dnr 2016-000032 007 

Aktuellt från revisorerna 2016 

Revisionens ordförande JanAnders Palmqvist (S) redogör ärendet. 

Sammanfattning  

Följande granskningsrapporter har delgivits ledamöterna genom utskickat 

material och informeras om muntligen: 

 Granskningsrapport- granskning av delegering och 

myndighetsutövning. 

 Granskningsrapport- uppföljning av 2012-2013 års 

revisionsgranskningar inklusive remissyttrande från fritid- och 

kulturnämnden. 

 Granskningsrapport- uppföljning av 2012-2013 års 

revisionsgranskningar inklusive remissyttrande från miljö- och 

byggnadsnämnden 

 Granskningsrapport- måluppfyllelse, tillsyn och lokalförsörjning 

inom förskolan inklusive remissyttrande från utbildningsnämnden. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera redovisningen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Revisionen.  
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§ 319 Dnr 2016-000382 101 

Måluppföljning och analys 

Verksamhetsutvecklare Jonas Persson har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

I kf 2015 § 294 får ”kommunens kvalitetsgrupp, som består av 

kvalitetssamordnare eller dylikt på förvaltningar och bolag samt 

verksamhetsutvecklare, utredare och kommundirektör, i uppdrag att till 

Kommunstyrelsen, senast i juni-2016, redovisa hur måluppföljning och 

analys enligt kommunens styrmodell är tänkt att fungera på ett strukturerat 

och effektivt sätt”.  

Sedan tidigare finns i kommunens beslutade styrmodell kort beskrivet hur 

kommunen ska arbeta med uppföljning och analys. 

Kvalitetsgruppen har under våren 2016 tagit fram en mer detaljerad modell 

kring måluppföljning och analys. Modellen finns med i bifogade handlingar. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige antar modellen kommer, under 

hösten 2016, kommunens chefer att erbjudas särskild utbildning i 

uppföljning och analys. Syftet är att vi redan i bokslut 2016 ska ha 

förbättrade verktyg för uppföljning och analys samt få bättre kontroll på var 

vi befinner oss och vilka åtgärder som behöver vidtas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslaget till regler för måluppföljning och 

analys enligt kommunens styrmodell.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-15 

Arbetsutskottet beslutar att ärendet till kommunstyrelsens behandling 

kompletteras med ett detaljerat årshjul. 

 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget 

till regler för måluppföljning och analys enligt kommunens styrmodell. 
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Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget 

till regler för måluppföljning och analys enligt kommunens styrmodell. 

 

Yrkanden 

Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till regler för måluppföljning 

och analys enligt kommunens styrmodell. 

________________ 

Exp: 

Verksamhetsutvecklare, Jonas Persson  
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§ 320 Dnr 2016-000341 003 

Revidering av Ronneby kommuns finanspolicy 

Ekonomichef Johan Sjögren har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Gällande finanspolicy antogs 2006. En mindre revidering föreslås, i första 

hand för att tydliggöra att miljö och etiska hänsyn ska tas vid placeringar.   

 

Övriga förändringar: 

Formuleringen ”En jämn förfallostruktur skall eftersträvas” förtydligas, 

innebärande att vid nyupplåning och omsättning av lån bör eftersträvas att 

inte mer än halva låneportföljen har förfall under ett enskilt år. 

En ny punkt avseende Stiftelser ersätter hittills gällande punkt för att slippa 

ha två gällande policys inom finansområdet. 

Namnet Kommuninvest läggs till på två ställen i dokumentet.  

Bedömning 

En jämförelse av Ronneby kommuns finanspolicy har gjorts mot närliggande 

kommuner och Kommuninvests exempelpolicy. Jämförelsen har inte 

föranlett några förslag till ändringar/tillägg utöver vad som redovisas under 

sammanfattning ovan.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar anta det reviderade förslaget till finanspolicy 

för Ronneby kommun.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-15 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta det 

reviderade förslaget till finanspolicy för Ronneby kommun. 
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Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att anta det 

reviderade förslaget till finanspolicy för Ronneby kommun med 

förändringen att rubriken Övriga risker ersätts rubriken Etiska regler och att 

texten får följande lydelse: Kommunkoncernen ska vara en ansvarsfull 

placerare. Placeringarna ska därför ske i verksamheter som följer de 

internationella konventioner som Sverige har undertecknat avseende 

mänskliga rättigheter, miljö, arbetsrätt och anti-korruption. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Sune Håkansson (RP), Peter Bowin (V) samt 

Roger Fredriksson (M).  

Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar på att sista stycket, sista meningen under 

rubriken ”ränterisk” i dokumentet finanspolicy för Ronneby kommun får 

följande lydelse: ”Vid behov av nyupplåning och omsättning bör eftersträvas 

en låneportfölj som är sammansatt så att inte mer än hälften av låneportföljen 

har förfall under en tolvmånadersperiod”. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande.  

Propositionsordning 

Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

– sista meningen under rubriken ”ränterisk” i dokumentet finanspolicy för 

Ronneby kommun får följande lydelse: ”Vid behov av nyupplåning och 

omsättning bör eftersträvas en låneportfölj som är sammansatt så att inte mer 

än hälften av låneportföljen har förfall under en tolvmånadersperiod”. 

– i övrigt anta förslaget till finanspolicy för Ronneby kommun. 

________________ 

Exp: 

AB Ronnebyhus, VD 

Ronneby Miljö och Teknik AB, VD 

AB Ronneby Industrifastigheter, VD 

Ekonomienheten 
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§ 321 Dnr 2016-000445 101 

Upphävande av kommunfullmäktigebeslut §221 om 
medel för utökade sommaraktiviteter 

Ekonomichef Johan Sjögren har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade i ärende §221 att anslå medel för utökade 

sommaraktiviteter, 200 000 kr till Fritid- och kulturförvaltningen och 99 550 

kr till Utbildningsförvaltningen (Start Ronneby). Finansieringen beslutades 

att ske genom tillfälligt statsbidrag. Beslutet föreslås nu upphävas vad gäller 

den ekonomiska delen.  

Bedömning 

Riktade statsbidrag avsedda för visst ändamål söks av berörd/berörda 

förvaltningar. Så har skett även denna gång genom att Fritid- och 

kulturförvaltningen har ansökt och beviljats medel, inklusive de aktiviteter 

som Utbildningsförvaltningen genomför. Ett särskilt konto för att kunna 

särredovisa intäkter/kostnader avseende utökade sommaraktiviteter har lagts 

upp. Bidraget ska återredovisas och eventuellt kvarvarande medel/ej 

godkända kostnader återbetalas.  

 

Då kommunfullmäktige fattade beslut om finansieringen var det fortfarande 

oklart om bidrag skulle erhållas, varför beslut om anslag fattades så att 

sommaraktiviteternas genomförande kunde säkerställas. Då bidraget nu är 

beviljat bör hanteringen ske på samma sätt som övriga riktade statsbidrag. 

Då bidraget som beviljats är större än vad som anslagsfinansieras i beslut 

§221 begränsar en anslagsfinansiering hur mycket av det beviljade bidraget 

som faktiskt kan användas. Detta innebär att mindre aktiviteter kan 

genomföras och att beviljade medel kan behöva återbetalas.  

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut §221 vad gäller de tre första 

att-satserna om budgetanslag och finansiering.  
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Yrkanden 

Ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att upphäva beslut § 221 vad gäller de tre 

första att-satserna om budgetanslag och finansiering 

________________ 

Exp: 

Fritid- och kulturnämnden 

Ekonomienheten 
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§ 322 Dnr 2016-000355 253 

Ronneby 22:1 - Markförsäljning Viggen Öst 

Eva Lydin vid tekniska förvaltningen har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

T.S.M – Tobbes Svets & Montage AB önskar köpa ca 6000 kvm för att 

uppföra verksamhetslokaler. 

Till dagens sammanträde har en ny karta tilldelats kommunfullmäktiges 

ledamöter vid sittande sammanträde. Den nya kartan innebär en försäljning 

om 8950 kvm av del av Ronneby 22:1 istället för en försäljning om 7200 

kvm.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att godkänna avtalet 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-15 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

köpekontrakt avseende försäljningen av del av Ronneby 22:1. 

Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna 

köpekontrakt avseende försäljningen av del av Ronneby 22:1. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige godkänner ett 

köpekontrakt avseende försäljning av del av Ronneby 22:1 om 8950 kvm 

istället för det av kommunstyrelsen beslutade köpekontraktet vilket gör 

gällande att försäljningen omfattar 7200 kvm.  

Propositionsordning 

Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna köpekontrakt avseende 

försäljningen av del av Ronneby 22:1 till en omfattning av 8950 kvm samt 

att köpekontraktet revideras utefter den nya omfattningen. 

Till detta protokoll bifogas köpekontraktet (bilaga 1) samt en uppdaterad 

kartbild (bilaga 2) avseende försäljning av del av Ronneby 22:1. 

________________ 

Exp: 

Eva Lydin 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

26(46) 
2016-09-29  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 323 Dnr 2015-000210 109 

Besvarande av medborgarförslag från Lars-Erik 
Ludvigsson gällande att kommunen bygger en bilväg  
Påtorp - bussvändplanen till vägen som ansluter till 
E22 

Teo Zickbauer vid kommunledningsförvaltningen lämnar följande 

beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Aktuellt medborgarförslag angående önskemål om bilväg mellan 

busshållplatsen vid Angelskogsvägen i Påtorp och korsningen vid 

Hamnvägen/Gärestadsvägen har remitterats till Tekniska förvaltningen för 

yttrande.  

Bedömning 

Föreslagen ny vägsträckning har diskuterats sedan länge. I befintlig 

detaljplan över Påtorpsområdet från 1976 finns ny vägsträckning i anslutning 

till nuvarande bussvändplats utritad. I samband med etableringen av Soft 

Center kom vägsträckningen åter på tal utan att gå till genomförande. Senast 

2007-2009 fördes diskussioner kring vägen i samband med att nya områden 

för bostäder i östra Påtorp utreddes, men på grund av främst dåliga 

markförhållanden samt skyddade skogsområden blev det inget av dessa 

projekt varvid även diskussionen om behov av ny väg bordlades. 

 

Baserat på tidigare genomförda utredningar och översiktliga projekteringar 

gör Tekniska förvaltningen bedömningen att föreslagen väg inklusive 

intilliggande separerad GC-väg är fullt genomförbar och skulle kosta i 

storleksordningen 12-15 Mkr att bygga ut inklusive anslutning till 

Hamnvägen (delvis Trafikverkets väghållningsområde) via cirkulationsplats. 

 

Avseende behov av föreslagen vägsträckning ser inte Tekniska förvaltningen 

något nuvarande akut större behov av denna. Grov bedömning är att en 

samhällsekonomisk lönsamhetsberäkning av projektet i dagsläget inte skulle 

generera positivt utfall, utan skall projektet genomföras måste andra 

anslutande projekt finnas med och driva behovet. I det uppstartade 

översiktsplanearbetet bör denna vägsträckning dock ses över och bedömas 

tillsammans med övriga möjligheter i och i anslutning till Påtorpsområdet.  
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Förslag till beslut 

Baserat på bedömningen ovan anser Tekniska förvaltningen att 

medborgarförslaget bör avslås och istället bör behov av ny väg finnas med i 

det uppstartade översiktsplanearbetet.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar förslå kommunfullmäktige att avslå 

medborgarförslaget. 

  

Yrkanden 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande Christoffer Stenström (M) ställer 

proposition på framfört yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller 

detsamma.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget. 

________________ 

Exp: 

Lars-Erik Ludvigsson  
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§ 324 Dnr 2016-000356 001 

Ny organisation informationsenhet 

 

Sammanfattning  

I Ronneby kommun har under flera år diskuterats behoven av att förstärka 

och förtydliga arbetet med kommunikation och marknadsföring. Parallellt 

med dessa diskussioner har också framkommit behov av att tydliggöra och 

stärka insatserna för turism. I föreliggande förslag och beskrivning till ny 

organisation sammanförs dessa två diskussioner till ett förslag med bildande 

av en gemensam enhet, inom kommunledningsförvaltningen, för 

kommunikation och turism. 

 

Enhetens syfte 

Att ta ett helhetsansvar för kommunens kommunikation (intern och extern)  

Stödja hela kommunen i sitt informationsarbete  

Utveckla kommunens strategiska och operativa marknadsföring  

Samordna evenemang och turistbyråverksamheten 

Möta och ge service till invånare och besökare i kommunens växel och 

Medborgarservice 

Bedömning 

I Ronneby kommun har under flera år diskuterats behoven av att förstärka 

och förtydliga arbetet med kommunikation och marknadsföring. Parallellt 

med dessa diskussioner har också framkommit behov av att tydliggöra och 

stärka insatserna för turism. I föreliggande förslag och beskrivning till ny 

organisation sammanförs dessa två diskussioner till ett förslag med bildande 

av en gemensam enhet, inom kommunledningsförvaltningen, för 

kommunikation och turism. 

Utredningen har gjorts med stöd av extern konsult, Jan Hellström vid VM 

konsult AB, för utbyte av idéer, tankar och sammanfattning av tidigare 

gjorda utredningar i frågan.  

Tjänsteskrivelsens bifogade utredning beskriver den tänkta organisationen 

och dess ansvarsområden och mynnar ut i att föreslå inrättande av den nya 

organisationen där konsekvensen utifrån nuvarande organisation blir att IT-

enheten blir en egen enhet med egen chef och nuvarande växel samt 

informationsavdelning inkl Medborgarservice tillsammans med de delar från 
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Fritid- och kulturförvaltningen som svarar för kommunikation, evenemang 

och turistbyrå bildar den föreslagna nya enheten. Chef för denna nya enhet 

nyrekryteras. 

 

Ur utredning är särskilt att beakta 

Enhetens syfte 

Att ta ett helhetsansvar för kommunens kommunikation (intern och extern)  

Stödja hela kommunen i sitt informationsarbete  

Utveckla kommunens strategiska och operativa marknadsföring  

Samordna evenemang och turistbyråverksamheten 

Möta och ge service till invånare och besökare i kommunens växel och 

Medborgarservice 

 

Den interna kommunikationen är en väsentlig del i ledarskapet och 

medarbetarskapet. Den ska skapa delaktighet och engagemang. 

Kommunikation och dialog ska prägla samspelet i organisationen. 

Den externa kommunikationen ska göra det möjligt för invånare, företagare, 

besökare och samarbetspartners att vara delaktiga i kommunens utveckling, 

mål, inriktning och beslut. Den bidrar också till att målgrupperna får tillgång 

till den service och de tjänster som erbjuds. 

Då alla i kommunen, såväl den kommunala organisationen som kommunala 

bolag och näringslivet, vinner på att samordna information och 

kommunikation finns stora positiva effekter med att utveckla samarbetet. 

Med respekt för de olika parternas egna intressen bör det gå att utveckla 

gemensamma områden där flera olika parter gemensamt kan uppnå större 

positiva effekter än var för sig. De kommunägda bolagen tillhör samma 

koncern vilket innebär att de delar den övergripande kommunala 

målsättningen och värdegrunden och lätt skulle kunna samverka med 

kommunens informations- och kommunikationsenhet. Såväl avseende 

innehåll som produktion. 

Det är viktigt att den enhet som arbetar med både den strategiska 

marknadskommunikationen och konkret produktion har en 

kommunövergripande placering för att behålla ett ”helikopter perspektiv” 

med en tydlig styrning.  

 

En kommun av Ronnebys storlek har inte en realistisk förutsättning att ha 

tillgång till alla specialistkompetenser inom information och kommunikation 
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utspridda på flera verksamheter eller kommunala bolag. Det är angeläget att 

kunna samla kompetenserna i samma organisation för såväl styrning, ledning 

och kompetensförsörjning. I delar där enheten saknar egen kompetens måste 

resurser för inköp av externt stöd finnas. 

För en lyckad utveckling av besöksnäringen förutsätts en bra 

marknadsföring, god samverkan mellan besöksnäringen, organisationer, 

kommunen, regionala och statliga myndigheter. För kommunens del är det 

viktigt att denna samverkan är kopplad till kommunledningen. 

Växel och Medborgarservice är en direkt kommunikation för enskilda 

personer som efterfrågar mer specifik information. Växel och 

Medborgarservice ska bidra med synpunkter och frågeställningar från 

invånare som gör det möjligt att förbättra informationsflödet framåt. 

 

Inkomna synpunkter 

Förslaget på en framtida ny organisation har presenterats både översiktligt 

och mer i detalj för olika grupper. Den enda förvaltning som lämnat 

synpunkter är Fritid- och kulturförvaltningen som lyfter fram synpunkter på 

att de som liten förvaltning rent numerärt redan idag har svårigheter att 

hantera vissa situationer och framtagande av underlag och material samt 

kontakten och dialogen med invånarna. Som det ser ut i dagsläget kommer 

förvaltningen ytterligare att minskas med resurser för kommunikation, 

turism och vaktmästare. 

Vidare har det framförts en oro över att evenemangsanordnandet kan bli 

svårare att hantera när vare sig Fritid- och kulturförvaltningen eller den nya 

Kommunikationsenheten har ”egna” vaktmästare utan de tillhör Tekniska 

förvaltningen, som då äger planering och resursutnyttjande. 

 

Jan Hellström, extern konsult, har efter diskussioner och genomläsning av 

materialet uttryckt: 

”Jag har tagit del av Ronneby kommuns väl genomförda underlag inför ett 

eventuellt beslut att inrätta en ny enhet inom kommunledningens förvaltning. 

Enligt min bedömning är fortsättningen i allt väsentligt given. Ronneby 

kommun bör snarast möjligt fatta beslut om den föreslagna enheten 

”Kommunikation och Turism” och utarbeta styrdokument i form av mål, 

ansvar och befogenhet för enheten. 

Det kommer självfallet behövas tid och energi att få den nya enheten att 

fungera effektivt. Flera inarbetade strukturer kommer att påverkas, flera nya 
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samverkansprocesser ska upparbetas. Sådant kräver tydlig styrning, gott 

ledarskap och långsiktighet.”  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att Kommunstyrelsen 

beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att besluta att:  

 

Inrätta en ny organisatorisk enhet ”Enheten för Kommunikation och Turism” 

som organisatoriskt ska tillhöra Kommunstyrelsens 

Kommunledningsförvaltning. 

Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i nuvarande 

Kommunikationsenhetens verksamheter C803 (Informationsavdelning och 

Medborgarservice) och C841 (Växel), överförs till nya Enheten för 

Kommunikation och Turism. 

Budgetmedel för de i Budget 2016-2017 plan 2018-2019 finansierade nya 

tjänsterna som Kommunikationschef (i Kommunledningsförvaltningens 

budget) och Turistinformatör (i Fritids- och Kulturnämndens budget) 

överförs till nya Enheten för Kommunikation och Turism.  

Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i Fritids- och 

Kulturnämndens verksamheter C230, C231, C232, C233, C236, C238, dvs 

turism, marknadsföring, turisttåg och event under ansvarskod 415100, 

överförs till nya Enheten för Kommunikation och Turism. Överföring 

budget- och redovisningsmässigt ska ske från och med 2017 men i övrigt kan  

Nuvarande Enheten för Kommunikation blir efter ovanstående 

organisatoriska förändringar en renodlad IT-verksamhet och dess namn 

ändras till IT-enheten 

Beslut enligt ovan ska verkställas efterhand som det praktiskt är möjligt 

under 2016. Alla förändringar ska vara genomförda senast den 1/1 2017.  

Berörda förvaltningschefer ansvarar för att förändringarna sker när det är 

lämpligast ur verksamhetssynpunkt.  
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Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

• Inrätta en ny organisatorisk enhet ”Enheten för Kommunikation och 

Turism” som organisatoriskt ska tillhöra Kommunstyrelsens 

Kommunledningsförvaltning. 

• Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i nuvarande 

Kommunikationsenhetens verksamheter C803 (Informationsavdelning och 

Medborgarservice) och C841 (Växel), överförs till nya Enheten för 

Kommunikation och Turism. 

• Budgetmedel för de i Budget 2016-2017 plan 2018-2019 finansierade nya 

tjänsterna som Kommunikationschef (i Kommunledningsförvaltningens 

budget) och Turistinformatör (i Fritids- och Kulturnämndens budget) 

överförs till nya Enheten för Kommunikation och Turism.  

• Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i Fritids- och 

Kulturnämndens verksamheter C230, C231, C232, C233, C236, C238, dvs 

turism, marknadsföring, turisttåg och event under ansvarskod 415100, 

överförs till nya Enheten för Kommunikation och Turism. Överföring 

budget- och redovisningsmässigt ska ske från och med 2017 men i övrigt kan 

övergången ske när det är lämpligt under 2016.  

• Nuvarande Enheten för Kommunikation blir efter ovanstående 

organisatoriska förändringar en renodlad IT-verksamhet och dess namn 

ändras till IT-enheten 

• Beslut enligt ovan ska verkställas efterhand som det praktiskt är möjligt 

under 2016. Alla förändringar ska vara genomförda senast den 1/1 2017.  

Berörda förvaltningschefer ansvarar för att förändringarna sker när det är 

lämpligast ur verksamhetssynpunkt. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Malin Norfall (S), Roger Fredriksson (M), Erik 

Ohlsson (V), Peter Bowin (V), Nicolas Westrup (SD), Christer Leksell (SD) 

samt tjänstgörande ersättare Lena Mahrle (L). 
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Yrkanden 

Malin Norfall (S) yrkar i enlighet med Fritid- och kulturnämndens yttrande 

på att 50 % av resursen kommunikatör ska finns kvar på Fritid- och 

kulturförvaltningen och att förslaget att överföra turism/ 

evenemangsverksamheten till en ny enhet avslås. 

 

Erik Ohlsson (V), Peter Bowin (V) och Lena Mahrle (L) yrkar bifall till 

Malin Norfalls (S) yrkande. 

 

Roger Fredriksson (M) och Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Propositionsordning 

Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på Malin Norfalls 

(S) yrkande och kommunstyrelsens förslag till beslut, bifall mot avslag, och 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.  

 

Votering begärs och följande propositionsordning fastställs: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

NEJ-röst för bifall till Malin Norfalls (S) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning bifogas till detta protokoll avges till detta 

protokoll bifogad bilaga B, tjugofem (25) JA-röster och tjugotre (23) NEJ-

röster, beslutar kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till 

beslut.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att 

• Inrätta en ny organisatorisk enhet ”Enheten för Kommunikation och 

Turism” som organisatoriskt ska tillhöra Kommunstyrelsens 

Kommunledningsförvaltning. 

• Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i nuvarande 

Kommunikationsenhetens verksamheter C803 (Informationsavdelning och 

Medborgarservice) och C841 (Växel), överförs till nya Enheten för 

Kommunikation och Turism. 

• Budgetmedel för de i Budget 2016-2017 plan 2018-2019 finansierade nya 

tjänsterna som Kommunikationschef (i Kommunledningsförvaltningens 
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budget) och Turistinformatör (i Fritids- och Kulturnämndens budget) 

överförs till nya Enheten för Kommunikation och Turism.  

• Befintliga resurser (budget, personal och arbetsuppgifter, etc) i Fritids- och 

Kulturnämndens verksamheter C230, C231, C232, C233, C236, C238, dvs 

turism, marknadsföring, turisttåg och event under ansvarskod 415100, 

överförs till nya Enheten för Kommunikation och Turism. Överföring 

budget- och redovisningsmässigt ska ske från och med 2017 men i övrigt kan 

övergången ske när det är lämpligt under 2016.  

• Nuvarande Enheten för Kommunikation blir efter ovanstående 

organisatoriska förändringar en renodlad IT-verksamhet och dess namn 

ändras till IT-enheten 

• Beslut enligt ovan ska verkställas efterhand som det praktiskt är möjligt 

under 2016. Alla förändringar ska vara genomförda senast den 1/1 2017.  

Berörda förvaltningschefer ansvarar för att förändringarna sker när det är 

lämpligast ur verksamhetssynpunkt. 

________________ 

Exp: 

Akten  

Kommundirektören 

Förvaltningschefen för Fritid- och kulturförvaltningen 

Enhetschefen för Kommunikationsenheten 

Ekonomichefen 

Personalchefen 
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§ 325 Dnr 2015-000239 010 

Ronneby kommuns integrationsstrategi 

Integrationssamordnare Sabina Bico har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-17 §184 att återremittera ärendet 

gällande Ronneby kommuns integrationsstrategi till kommunstyrelsen för 

inhämtande av remissvar från samtliga nämnder.  

 

Kommunstyrelsen 2015-06-02 §199: kommunstyrelsen beslutar föreslå 

kommunfullmäktige att anta föreslagen integrationsstrategi med följande 

ändringar: 

Delen on integrationsråd stryks 

Under rubriken Implementering och uppföljning läggs texten Uppföljning 

ska ske i samband med kommunens årliga årsredovisning. Integrationsrådet 

byts ut mot kommunstyrelsen. 

Andra stycket under Mötesplatser och arenor stryks 

Sista meningen under Mötesplatser och arenor ändras till Föreningar och 

organisationer verksamma i kommunen ska inbjudas att delta. 

Förvaltningarna i Ronneby kommun uppdras att jobba aktivt med integration 

inom sina verksamheter och omvandla denna integrationsstrategi till 

ändamålsenliga handlingsplanerför sina verksamheter.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-25 §250 Arbetsutskottets förslag 

till kommunstyrelsen: 

Delen on integrationsråd stryks 

Under rubriken Implementering och uppföljning läggs texten Uppföljning 

ska ske i samband med kommunens årliga årsredovisning. Integrationsrådet 

byts ut mot kommunstyrelsen. 

Andra stycket under Mötesplatser och arenor stryks 

Sista meningen under Mötesplatser och arenor ändras till Föreningar och 

organisationer verksamma i kommunen ska inbjudas att delta. 
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Förvaltningarna i Ronneby kommun uppdras att jobba aktivt med integration 

inom sina verksamheter och omvandla denna integrationsstrategi till 

ändamålsenliga handlingsplanerför sina verksamheter. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-04-28  gav uppdraget till samtliga 

partier som finns representerade i kommunfullmäktige att utse en ledamot 

per parti till en arbetsgrupp som skulle arbeta fram en strategi för 

Integrationsarbetet i Ronneby kommun.  

Bedömning 

Utifrån remissvar från samtliga nämnder, kommunala rådet för 

funktionshinder och aktuell migrationssituation bedöms den reviderade 

upplagan av integrationsstrategin bättre motsvara den verklighet som 

kommunen behöver förhålla sig till.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

anta Integrationsstrategin som gällande styrdokument för Ronneby kommun 

samt, 

uppdra samtliga förvaltningar att omvandla denna integrationsstrategi till 

ändamålsenliga handlingsplaner för sin verksamhet. Alla förvaltningar ska 

jobba aktivt med integration inom sina verksamheter.  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2016-08-29 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att statistiken i 

Integrationsstrategin ska vara uppdaterad i samband med behandlingen av 

ärendet i kommunstyrelsen. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

att anta Integrationsstrategin som gällande styrdokument i Ronneby 

kommun. 

att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att omvandla integrationsstrategin till 

ändamålsenliga handlingsplaner för sina verksamheter. 
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Kommunstyrelsens beslut 2016-09-06 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige  

att anta Integrationsstrategin som gällande styrdokument i Ronneby 

kommun. 

att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att omvandla integrationsstrategin till 

ändamålsenliga handlingsplaner för sina verksamheter. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamöterna Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson (M), 

Peter Bowin (V) samt tjänstgörande ersättare Lena Mahrle (L). 

Yrkanden 

Lena Mahrle (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.      

Propositionsordning 

Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

att anta integrationsstrategin som gällande styrdokument i Ronneby kommun 

(Bilaga 3). 

att ge samtliga förvaltningar i uppdrag att omvandla integrationsstrategin till 

ändamålsenliga handlingsplaner för sina verksamheter.  

________________ 

Exp: 

Sabina Bico 

Samtliga nämnder 
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§ 326 Dnr 2016-000404 040 

Ägardirektiv bolagsstämma Ronneby Miljöteknik Energi 
AB 

Ekonomichef Johan Sjögren har lämnat följande beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Styrelsen i Ronneby Miljöteknik Energi AB har framlagt årsredovisning och 

förvaltningsberättelse för 2015. 

 

Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda 

aktiebolag” skall kommunfullmäktige fastställa aktieägardirektiv inför 

bolagsstämmorna för kommunens direktägda bolag och dess dotter-

/dotterdotterbolag.  

 

Årsredovisningen för Ronneby Miljöteknik Energi AB var inte upprättad då 

övriga bolag behandlades av kommunfullmäktige i april. Bolagets 

räkenskaper ingick dock i den sammanställda årsredovisningen för 

kommunen och koncernmoderbolaget. Det är själva årsredovisningen för 

bolaget som kvarstår att fastställa på en bolagsstämma. Till detta behövs 

kommunfullmäktiges direktiv till stämmoombudet.  

Bedömning 

I samband med att årsredovisningen/förvaltningsberättelsen för 2015 

redovisas för kommunfullmäktige föreslås att följande aktieägardirektiv 

lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags 

årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 2016. 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

val av ordförande vid stämman 

godkännande av röstlängd 

val av justeringsman 

prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

I anslutning till behandlingen av årsredovisningen för 2015 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

fastställa framlagda resultat- och balansräkningar   
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fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet för 

2015 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet  

besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande 

räkningsregler 

i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade 

revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag  

besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda 

reviderade bolagsordningar  

i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet 

med ovanstående direktiv. 

 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige omgående justering av 

beslutet.  

Kommunstyrelsens beslut 2016-08-09  

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta i enlighet 

med nedanstående direktiv. 

I samband med att årsredovisningen/förvaltningsberättelsen för 2015 

redovisas för kommunfullmäktige föreslås att följande aktieägardirektiv 

lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags 

årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 2016. 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

• val av ordförande vid stämman 

• godkännande av röstlängd 

• val av justeringsman 
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• prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

• I anslutning till behandlingen av årsredovisningen för 2015 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

o fastställa framlagda resultat- och balansräkningar   

o fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

o bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet 

för 2015 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet  

• besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande 

räkningsregler 

• i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade 

revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag  

• besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

• i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda 

reviderade bolagsordningar  

• i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ordförande Christoffer Stenström (M). 

Yrkanden 

Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut med tillägget att paragrafen justeras omedelbart.      

Propositionsordning 

Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med nedanstående direktiv. 

I samband med att årsredovisningen/förvaltningsberättelsen för 2015 

redovisas för kommunfullmäktige föreslås att följande aktieägardirektiv 

lämnas till kommunens bolagsstämmoombud vid ovan nämnda bolags 

årsstämma (ordinarie bolagsstämma) 2016. 

 

Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna: 

• val av ordförande vid stämman 

• godkännande av röstlängd 

• val av justeringsman 

• prövning av om stämman blivit behörigen kallad. 

• I anslutning till behandlingen av årsredovisningen för 2015 skall ombudet, 

under förutsättning att revisorerna tillstyrker: 

o fastställa framlagda resultat- och balansräkningar   

o fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och 

koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott 

o bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer ansvarsfrihet 

för 2015 års verksamhet. 

 

Vidare skall ombudet  

• besluta att arvode till de auktoriserade revisorerna skall utgå enligt löpande 

räkningsregler 

• i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant (auktoriserade 

revisorer) i enlighet med kommunens förtroendevalda revisorers förslag  

• besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt 

lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt kommunens 

ersättningsreglemente 

• i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige fastställda 

reviderade bolagsordningar  

• i förekommande fall besluta att fastställa av kommunfullmäktige beslutade 

ägardirektiv 
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Kommunfullmäktige förklarar beslutet omedelbart justerat. 

 

________________ 

Exp: 

Ronneby Miljöteknik Energi AB 
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§ 327 Dnr 2016-000116 252 

Inköp av del av fastighet Leråkra 2:4 och 2:5 samt 
upprättande av exploateringskonto 

Chefen för tekniska förvaltningen Magnus Graad har lämnat följande 

beslutsförslag. 

Sammanfattning  

Tekniska förvaltningen har fått i uppdrag att köpa in och exploatera 

detaljplanelagt område på Aspan samt därefter sälja de tillskapade 17 

tomterna inom området.  

Bedömning 

Omfattning av ärendet redovisas på bilagd kartbilaga. Totalt sett innebär 

exploateringen att 17 tomter tillskapas samt att infrastruktur till dessa byggs 

ut. 

Tekniska förvaltningen har i samråd med Ronneby Miljö- och Teknik AB 

tagit fram kalkyl avseende exploateringskostnader vilka kalkyleras uppgå till 

8.250.000 kr, se bilagd kalkyl. Området ligger utanför VA-område varför 

kommunen bygger ut detta. Avseende el- och fiberkostnader ansvarar 

Ronneby Miljö- och Teknik för dessa varför anslutningsavgift för detta tas ut 

av dem.  

Förhandlingar har parallellt skett med nuvarande fastighetsägarna för det 

aktuella markområdet. Framförhandlad köpesumma uppgår till 2.500.000 kr, 

vilket grovt sett innebär ca 135 tkr/tomt avräknat markvärdet om totalt 200 

tkr som skall belasta kommunens markreserv. 

Driftkostnad för skötsel av den nyanlagda gatumarken uppgår till 51 tkr/år. I 

detta inkluderas främst barmarks- och vinterunderhåll samt gatubelysning.  

Förslag till beslut 

Tekniska förvaltningen föreslår: 

att kommunfullmäktige beslutar köpa del av fastigheterna Leråkra 2:4 och 

2:5 för 2 500 000 kr med omfattning i enlighet med redovisad kartbilaga, 

varav 2 300 000 kr skall belasta föreslaget exploateringskonto. 

att kommunstyrelsen tilldelar tekniska förvaltningen 8 250 000 kr i 

exploateringsmedel för plangenomförande av infrastruktur mm inom samma 

del av fastigheterna Leråkra 2:4 och 2:5. Finansiering skall ske genom extern 

upplåning. Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och 

upplöses i takt med kommande intäkter från tomtförsäljningar. 
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att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja 

marknadsföring och försäljning av tillskapade tomter. 

att kommunstyrelsen tilldelar tekniska förvaltningen 51 tkr/år för uppkomna 

driftkostnader. 

att kommunstyrelsen ger tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram 

tomtpriser för respektive tomt för fastställelse i kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 2016-03-01 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta att köpa 

del av fastigheterna Leråkra 2:4 och 2:5 för 2.500.000 kr med omfattning i 

enlighet med redovisad kartbilaga, varav 2.300.000 kr skall belasta 

föreslaget exploateringskonto. 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

- att tilldela tekniska förvaltningen 8.250.000 kr i exploateringsmedel för 

plangenomförande av infrastruktur mm inom samma del av fastigheterna 

Leråkra 2:4 och 2:5. Finansiering skall ske genom extern upplåning. 

Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och upplöses i takt 

med kommande intäkter från tomtförsäljningar. 

- att ge tekniska förvaltningen i uppdrag att påbörja marknadsföring och 

försäljning av tillskapade tomter. 

- att tilldela tekniska förvaltningen 51 tkr/år för uppkomna driftkostnader. 

- att ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att ta fram tomtpriser för respektive 

tomt för fastställelse i Kommunstyrelsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 2016-04-28 

Kommunfullmäktige beslutar att köpa del av fastigheterna Leråkra 2:4 och 

2:5 för 2 500 000 kr med omfattning i enlighet med redovisad kartbilaga, 

varav 2 300 000 kr skall belasta föreslaget exploateringskonto. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar ledamot Roger Fredriksson (M). 

Yrkanden 

Roger Fredriksson (M) yrkar på att kommunfullmäktige även beslutar att 

tilldela tekniska förvaltningen 8.250.000 kr i exploateringsmedel för 

plangenomförande av infrastruktur mm inom samma del av fastigheterna 

Leråkra 2:4 och 2:5. Finansiering skall ske genom extern upplåning. 

Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och upplöses i takt 

med kommande intäkter från tomtförsäljningar.  
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Propositionsordning 

Ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framfört 

yrkande och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

– tilldela tekniska förvaltningen 8 250 000 kr i exploateringsmedel för 

plangenomförande av infrastruktur mm inom samma del av fastigheterna 

Leråkra 2:4 och 2:5. Finansiering skall ske genom extern upplåning. 

Exploateringskostnaderna bokförs på särskilt balanskonto och upplöses i takt 

med kommande intäkter från tomtförsäljningar. 

 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 
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§ 328 Dnr 2016-000020 101 

Anmälan av motioner 

 

Sammanfattning  

Ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att det inte lämnats in 

några motioner under dagens sammanträde.  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att notera detta till protokollet. 

________________ 
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Kungôrelse från Ronneby kommun ' [Z 
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde 

Torsdagen den 29 september 2016, kl 18.00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby 
för behandling av följande ärenden: 

l . Val av justerare 

2. Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dagordningen. Den 
som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges presidium senast 
10 minuter före sammanträdets start 

3. Anhâllan 0m entledigande frân uppdrag som ersättare i utbildningsnämnden, Mari Holm 
Petersson (S). 

4. Medborgarförslag- tycker att Ronneby kommun ska köpa Galtsj öns Wärdshus. 
5. Medborgarförslag. 

6. Fråga ställd till ordförande i fritids- och kulturnämnden Lena Marhle (L) från 
kommunfullmäktige ledamoten Amani El-Ali Mazloum (S) angående vårt reglemente för 
bidrag. 

7. Frågor 

8. Interpellationer 

9. Aktuellt från revisorerna 2016. 

10. Måluppföljning och analys 
11. Revidering av Ronneby kommuns finanspolicy. 
12. Upphävande av kommunfullmäktigesbeslut § 221 0m medel för utökade 

sommaraktiviteter. 

13. Ronneby 22:1- Markförsäljning Viggen öst. 
14. Besvarande av medborgarförslag från Lars-Erik Ludvigsson gällande att kommunen 

bygger en bilväg Påtorp-bussvändplanen till vägen som ansluter till E22. 
l5. Ny organisation informationsenhet. 
16. Ronneby kommuns integrationsstrategi. 
17. Ägardirektiv bolagsstämma Ronneby Miljöteknik AB 
18. Inköp av del av fastighet Lerâkra 2:4 och 2:5 samt upprättande av exploateringskonto. 
19. Anmälan av motioner 

Ronneby kommun 
Postadress SE-372 80 Ronneby Telefon 0457-61 80 00 l 

Besöksadress BesoksAdress Telefax 0457-61 86 33 ”X 
g) 

Webbplats www.ronneby.se] E-post E-post till enheten eller person L
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V? 
Bilaga till Kommunfullmäktiges protokoll. 

Omröstningslista nr. 1 
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 29 september 2016 klockan 19:01:03. 

15. Ny organisation informationsenhet 

Ledamöter Parti Krets Ersättare Ja Nej Avst Frånv 

Roger Fredriksson (M) Alla X 
Åsa Evaldsson (M) Alla X 
Anders Bromée (M) Alla X F: 
(fiinaith Fôrberg (M) Alla Magnus Persson X 
Christoffer Stenström (M) Alla X 
Birgitta Lagerlund (M) Alla X 
Claes Diurhuus (M) Alla Kenth Carlsson X 
Anders Lund (M) Alla X

[ 

Christer Stenström (M) Alla X ' 

Kenneth Michaelsson (C) Alla Kerstin Haraldsson X
l 

Tim Svanberg (C) Alla X l) 

Hillevi Andersson (C) Alla X l 5 

Kristina Valtersson (C) l Alla 
l 

X l 

rMats Paulsson (C) Alla 
' X 

I J Roger Gardell (L) Alla X
‚ 

Nils Ingmar Thorell (L) Alla Lena Mahrle X
í 

(My Persson (KD) Alla X t, 

Malin Norfall (S) Alla X
) Bo Johansson (S) Alla Nils Nílsson X * 

Malin Månsson (s) Alla x 
( l 

Tommy Andersson (S) Alla Î X 
Amani El Ali (s) Ana i 

j 
x » l 

Mikael Karlsson (S) Alla X ‘

! 

Annette Rydell l (S) l 
Alla X 

Ola Robertsson (S) Alla X l 

Monika Lindqvist (s) Alla x 4
) 

Jan-Eric Wildros (S) Alla Margareta Yngvesson X
1 

Ingrid Karlsson (S) Alla __ r X Î 

Stefan Österhof (s) Ana AM- MM}, z t Olflgsfi m _)'L t.
l 

Marie Olsson (S) Alla Ru“; kœñkvé‘. X 
Magnus Pettersson ‘ 

(S) Alla X
› Thomas Svensson (S) Î Ana Johnny Håkansson 

i X .

i 

Kranislav Miletic (s) Alla 
‚ 

x “l 
Lindis Olsson (S) Alla Î X 
Peter Bowin (V) Alla X 
Angela Leyton (V) Alla X

, 

Erik Ohlson LN) Alla X J J 
Lova Necksten (MP) Alla X

l 

Helena Augustsson (MP) Alla Sylvia Edwinsson X ‘ 

Christer Leksell (SD) Alla X 
Tomas Lund (SD) Alla X 
Nicolas Westrup (SD) Alla X 
Ros-Marie Leksell (SD) Alla X 

v) 

Ylva Olsson (SD) Alla X J 
Therese Lagerkvist (SD) Alla 

I 

Haide Friberg X 
Magnus Stridh (SD) Alla X 
Sandra Bergkvist (SD) Alla X

l 

Sune Håkansson (RP) Alla X J l 

Anna Carlbrant 
i 

(RP) 
g 

Alla X l

l 

SUMMA: 25 a o av
ï

l 2 5 
f

Ï 

Justeringsmännens signatur:

l

l 
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KONTRAKT FÖR KÖP AV DEL AV FASTIGHET 

Parter 

Sälj are: Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. 
Adress: Stadshuset, 372 80 Ronneby 
Telefon: 0457 61 80 00 
Org.nr: 212000-0837 

Köpare: T.S.M. Tobbes Svets & Montage AB, nedan kallad köparen 
Adress: Torbjörn Håkansson, Bokönvägen ll, 372 92 Kallinge 
Telefon: 070-6324958 
Org nr: 556769-8740 

1 Överlåtelseförklaring och fastighetens omfattning 

2.2 

2.3 

3.2 

3.3 

Kommunen överlåter och försälj er härmed till köparen den del av fastigheten Ronneby 
22:1 om ca 8950 kvm som markerats med svart på bifogad karta. 

Köpeskilling 
Köpeskillingen på 80 kronor per kvadratmeter skall erläggas kontant på tillträdesdagen. 

Köparen ska betala in summan på Kommunens postgiro 110020-5. När köpeskillingen 
är betalad, ska Kommunen omgående överlämna kvitterat köpebrev. 

Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra 
handlingar jml 4 kap 20 § JB. 

Tillträdesdag mm 
Tillträde till fastigheten ska ske så snart fastighetsbildning enligt punkt 3.2 och 3.3 
vunnit laga kraft. 
Förtida tillträde kan ske genom skriftlig överenskommelse efter det att Ronneby 
Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft. 

Köpet enligt det här avtalet ska ske genom avstyckning. 

Gränserna kan justeras i mindre omfattning i samband med lantmäteriförrättningen. 
Köparen ska ansöka om fastighetsbildning hos Lantmäterimyndigheten vilken härmed 
biträds av kommunen. Köparen svarar för kostnaden för fastighetsbildningen.

~ i/



4.2 

4.3 

6.2 

6.1 

7.2 

7.3 

9.2 

Exploateringsskyldighet mm 
Köparen ska exploatera markområdet för byggande av verksamhetslokaler om ca 1200 
kvm. Köparen får inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan 
byggnadsskyldigheten har fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord när 
platta och stomme till byggnaden är uppförd. 

Om köparen inte inom 18 månader från tillträdesdagen har fullgjort 
byggnadsskyldigheten eller om han innan denna fullgj orts utan kommunens medgivande 
överlåter fastigheten har kommunen rätt till ett vite på 50% av köpeskillingen. 
Kommunen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av skäl som kan godtas av 
kommunen. Partema skall därvid träffa ett skriftligt avtal angående den nya tidsfristen. 

Fastighetens skick 
Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon 
form mot Kommunen med anledning av fastighetens skick eller fel i någon form. 
Fördelning av utgifter mm tillträdesdagen ska bäras av Kommunen. 

Utgifter och inkomster som löper på fastigheten efter tillträdesdagen 
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten före ska bäras av Köparen. 

Inskrivningsåtgärder mm 
Köparen ska svara för de lagfarts-, intecknings- och andra inskrivningsåtgärder och - 

kostnader som krävs med anledning av detta avtal. 

Köparen ska lämna grannemedgivande vid eventuell byggnation av intilliggande 
fastigheter i enlighet med gällande plan för området. 

Om köparen överlåter hela eller del av fastigheten enligt detta avtal ska Köparen vid 
överlätelsen tillse att de skyldigheter som regleras i detta avtal alltjämt ska gälla mot den 
nye ägaren. Bryter Köparen mot detta, ska Köparen på begäran av Kommunen till 
Kommunen omgående utbetala ett vite om 50 procent av köpeskillingen. 

Tvist 
Tvist med anledning av detta köp ska avgöras av allmän domstol. 

Förutsättningar för avtalets giltighet 
För att detta avtal ska bli giltigt krävs att Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige 
godkänner det. Om Kommunfullmäktige godkänner avtalet efter att det undertecknats, 
ska avtalet, under förutsättning att Kommunfullmäktiges godkännande är 
lagakraftvunnet, anses ingånget från och med dagen efter att Kommunfullmäktiges 
justerade protokoll satts upp på anslagstavla. 

Avtalets giltighet förutsätter att Lantmäterimyndigheten medger att avtalet läggs till 
grund för genomförande av en avstyckning. 

ÅK i 
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9.3 Om förutsättningarna enligt 9.1 och 9.2 inte uppfylls är avtalet utan verkan, dock ska 
gälla att vardera part ska stå sin kostnad. Dessutom ska återställning av marken ske. 

10 Anslutningsavgifter 
10.1 Avgifter för anslutning till el, fiber, avlopp och fjärrvärme ingår ej i köpeskillingen och 

skall erläggas i särskild ordning enligt taxor. 

11 Avtalsexemplar 
11.1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit varsitt. 

Kommunen Köparen 

Ronneby den 

. ........................ . . ................ .. 

................................ .. 

Säljarens egenhändi ga namnteckningar bevittnas: 

. . . . . . . . . . . . . - . . . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
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lntegrationsstrategi fôr Ronneby Kommun 
Syfte 
Syftet med strategin är att: 

o Skapa förutsättningar i hela kommunens organisation och bolag för att snabbt 
tillvarata individens resurser 

o Bidra till att synliggöra mångfald och underlätta för att attityder förändras. Kommunen 
ska vara lyhörd för förändrade behov av integrationsarbetet. 

o Konkretisera den politiska vilj einriktningen och integrationen ska genomsyra alla 
verksamhet. 

Bakgrund 
Kommunstyrelsen tog beslut § 182/2014 om att anta en strategi för integrationsarbetet vilket 
inte funnits tidigare. Ett tillfälligt integrationsråd sattes samman med representanter från alla 
partier och sekreterare för gruppen var kommunens Integrationssamordnare. Arbetet har 
bestått av studiebesök och samtal med olika verksamheter i kommunen och målgruppen. 
De fokusområden som tagits fram hänger samman med kommunens övergripande mål i detta 
fall, fler jobb, attraktivt boende, en bra skola, en bra socialtjänst och kultur & fritid. Strategin 
har beaktat folkhälsopolicy, jämställdhetspolicy med flera. 
De fokusområden som strategin består av är: 

o Arbete och sj älvförsörjning 
o Utbildning 

o Deltagande och social sammanhållning 
o Infrastruktur 

Integrationsbefrämj ande attityder och mångfald i samhället innebär en öppen och bej akande 
kultur inom alla områden och på alla nivåer i en kommun. Integration angår alla människor. 
Den handlar om mänskliga möten, där vi samspelar och låter oss påverkas av varandra. 
Integration handlar även om givande och mottagande av erfarenheter, med respekt för våra 
likheter och olikheter. 

Ronneby har överenskommelse med Migrationsverket om att erbjuda plats för både nyanlända 
och för ensamkommande bam. 

Målgrupp 
Ronneby Kommuns integrationsstrategi berör främst de nyanlända flyktingar och deras 
anhöriga under de första 36 månader i Sverige. 

Nuläget 
I Ronneby Kommun var 4 106 invånare födda i annat land 2015. Det motsvarar ungefär 
14,3 % (kvinnor l 928 män 2 178) av vår befolkning. Andelen utrikes födda för riket är 
ungefär 17 procent. 1 

1 Källa, SCB
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Arbetssökande/etableringssökande 
I juli 2016 var det 681 nyanlända/sôkande inskrivna på Arbetsförmedlingen. 263 av dem är 
kvinnor och 420 är män. 
42 procent av de nyanlända är under 30 år och 80 procent är under 40 år. 

Ãlder Antal 

20-24 92 

25-29 192 

30-39 258 

40-49 141 

50-59 55 

60-64 11 
Tabell 1. Ãldersfördelning, nyanlända. Källa, Arbetsförmedlingen 

Tabell 2 visar sysselsättning. De flesta sökande har mer än en aktivitet som är pågående. 
44,1 % Arbetsförberedande/yrkesorienterad utbildning 
8.4 % Jobb 
1 % Pågående validering 
4,1 % Praktik/arbetsträning 
2,1 % Yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning 
21,1 % Samhällsorientering 
55,7 % SFI 
5,5 % Studerar via vuxenutbildningen 
9,4 % Föräldraledighet eller sjukdom 

Tabell 2. Aktiviteter under etablering. Källa, Arbetsförmedlingen 

Av de förvärvsarbetande i Ronneby kommun är cirka nio procent utrikesfödda. 
Förvärvsarbetare därav utrikesfödda 

Män 6452 550 

Kvinnor 5783 5 1 7 
Tabell 3. Förvärvsarbetande 15-74 åri Ronneby kommun 2014 efter kön och utrikesfödda. Nattbefolkning. Källa: SCB 

Av kommunens företagare är det tio procent av männen och 11,6 procent av kvinnorna som är 
utrikesfödda. 

Företagare därav utrikesfödda 

Män 600 61 

Kvinnor 293 34 
Tabell 4. Företagare 15-74 åri Ronneby kommun 2014 efter kön och utrikesfödda. Nattbefolkning. Källa: SCB



Utbildning och yrkesgrupper 
En nyanländ person kartläggs av Arbetsförmedlingen bland annat utifrån kompetens, 
yrkeserfarenhet, utbildningsnivå och yrkestillhörighet. I dagsläget har kartläggningen bland 
annat identifierat kompetens över hela ytan serviceyrken, bygg, industri, vård, försäljning. 
Utbildningsnivån ser likadan ut, dvs 1/3 högskola 2 år eller längre, l/3 gymnasial el kortare än 
2 år på högskola, 1/3 förgymnasial eller ingen alls utbildning. 
Flödet är högt inom gruppen, både genom ut- och inflyttning. Gruppen inskrivnai 
etableringsfasen ökar dock totalt. I dagsläget är det ca tio personer i månaden som går till 
jobbet eller utbildning och avslutar etableringen. 

Ansvarsfördelning 
Ansvaret för de nyanlända delas mellan många intressenter. Det finns en Regional 
överenskommelse och aktörsgemensam strategi för Blekinge kring etablering av nyanlända 
blekingar, RÖK. Kommunerna i Blekinge, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, 
Landstinget Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge län har ingått denna överenskommelse och 
aktörsgemensam strategi. Överenskommelsen syftar till att utveckla och skapa effektiva 
insatser för nyanlända kvinnors och mäns etablering i samhället och på arbetsmarknaden. 
Samverkan ska bidra till att länets befintliga resurser utnyttjas på ett effektivt sätt som främjar 
individens etablering i Sverige. Avsikten är att skapa ett regionalt forum för ett hållbart och 
långsiktigt samarbete kring nyanlända genom att utveckla en samsyn och helhetssyn på den 
nyanländes behov av insatser. Överenskommelsen beskriver djupare ansvarsfördelningen 
mellan parterna. 

Den finns att läsa på Länsstyrelsen Blekinges hemsida under människa och 
samhälle/integration. 

Ronneby kommun har dessutom skrivit på en lokal överenskommelse, LÖK, tillsammans med 
Landstinget Blekinge, Arbetsförmedlingen och Migrationsverket. 

Kommunens uppdrag 
Det kommunala ansvaret för nyanlända och PUT redovisas nedan: 

o Praktisk hjälp i samband med bosättning 
o Undervisning i SFI och annan vuxenutbildning 
c Erbjuda samhällsorientering 
o Skola, förskoleverksamhet, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar 
o Insatser inom det sociala omrâdet 
o Att se till att övri g kommunal verksamhet och service kommer nyanlända till del, till 

exempel äldreomsorg. 

Utbildning i svenska för invandrare (SFI) 
Utbildningsförvaltningen erbjuder undervisning i svenska för invandrare. Eleverna får SFI tre 
timmar per dag.



Undervisningen syftar till att ge vuxna invandrare kunskap i svenska språket. Det är tre 
grupper som har rätt att låsa SFI: 

o nyanlända/PUT ska erbjudas att påbörja kurs inom tre månader från kursanmälning 
o kommunplacerade nyanlända/PUT ska erbjudas att påbörja kurs inom en månad från 

att den nyanlände har anmält sig 
o även nyanlända som bor i ABO och som har beviljats PUT har rätt till SFI. 

Samhällsorientering (SO) 
Utbildningsförvaltningen ansvarar för att erbjuda nyanländ 60 timmar Samhällsorientering. 
Undervisningen syftar till att underlätta den nyanlände flyktingens etablering i det svenska 
samhället. Kommunen har för närvarande anställt 12 samhällskommunikatörer som pratar 12 
språk. 

SO stöttar SFI med viss översättning och interkulturell kompetens. 

Hälsokommunikatörer 
Genom ett samarbete och avtal med Landstinget Blekinge har även 
samhällskommunikatörema utbildats till hälsokommunikatörer och erbjuder alla nyanlända 20 
timmar hälsokommunikation. 

Studiehandledning 
Samhällskommunikatörerna hjälper även skolan med studiehandledning, ett stöd till alla 
elever som inte når upp till betygsmålen. 
Samhällskommunikatörer finns på Stadshuset på Medborgarservice fem dagar i veckan på 
olika språk, för att höja service till de nya kommuninvånama. Samhällskommunikatörerna 
tillgodoser deras behov att komma i kontakt med de kommunala verksamheterna och 
kvalitetssäkra kommunikationen mellan medborgare och kommun. 

Start Ronneby 
På mottagningsenheten, Start Ronneby, tas nyanlända barn och eleveri åldern 1-18 år och 
deras föräldrar emot för att få en bra start i Ronneby. På Start kartläggs barnen och elevernas 
bakgrund, skolgång och man får den första introduktionen i det svenska språket. Föräldrarna 
får information av olika samhällsinstanser och utbildning i hur det svenska skolsystemet 
fungerar. Mottagande skolor får under tiden möjlighet att förbereda sitt mottagande och får 
viktig information kring barnen och eleverna från start. 
Att klara skolan är den enskilt viktigaste variabeln för att lyckas i livet. Det påverkar både den 
psykiska hälsan och förutsättningarna att kunna försörja sig som vuxen. Att föräldrar förstår 
skolan och kan stötta sitt/ sina barn är en starkt bidragande faktor till skolframgång. 

Introduktionsprogrammen (IM) 
Introduktionsprogrammen är för elever mellan 16-20 år som saknar behörighet för att gå på 
nationella gymnasieprogrammen. I Ronneby går flera av dessa kurser ihop med nationella 
program, vilket ökar möjlighet till integration. 

Vision för integrationsarbetet 
Integration ska ses som en ömsesidig process, mångfald bidrar till både individens och 
samhällets utveckling.



Ôvergripande mål för integrationsarbetet 
Ronneby ska vara en kommun där utrikesfödda ges samma möjligheter som inrikes födda. 
Därigenom ska nya grupper välja att bosätta sig i kommunen, stanna kvar och bidra till 
utvecklingen i Ronneby. 
Grundinställningen i Ronneby ska vara att varje nytillkommen invånare betraktas som en 
resurs. 

Fokusområden 
Följande områden har identifierats som prioriterade för att intensifiera integrationsarbetet i 

Ronneby Kommun. 

Fokusområde: Arbete och självförsörjning 
Ronneby kommun ska prioritera åtgärder som bidrar till att få större andel utrikes födda i 

förvärvsarbete; som anställda eller som företagare. 
Andelen utrikesfödda som deltar i språkpraktik i de kommunala förvaltningarna och bolagen 
ska öka, 2014 fanns ingen person i språkpraktik i kommunen. 
Kommunen ska verka för att flexibelt möjliggöra kombination av studier och arbete. 
Kommunen ska som arbetsgivare samordna och aktivt nyttja samtliga former av 
arbetsmarknadsinsatser för att våra nyanlända invånare ska få snabbare etablering och 
egenförsörjning. 

I Ronneby ska arbetet med validering av såväl utbildning som yrkeskompetens underlättas. 
Ronneby Kommun har för avsikt att öka omfattningen av arbetet med validering för att den 
nyanlände så tidigt som möjligt kan ta aktiv del i sin försörjning. Vi ska stödja oss på den 
lokala överenskommelsen och verka pådrivande för detta i de instanser vi sj älva ansvarar för. 
Speciell fokus ska ligga på att understödja matchning mellan näringslivet i Ronnebys behov 
och de nyanländas kompetenser. 
På förvaltningsnivå bör stödfunktion för integrationsarbetet inrättas. Arbetsplatser och enheter 
ska få stöttning för handledning av nyanlända. 
Eftersom utrikesfödda kvinnor i dagsläget arbetar i lägre utsträckning ska 
jämställdhetsperspektivet särskilt beaktas i kommunens aktiviteter för att förhindra en 
fördröjd integration. 

En viktig faktor att särskilt beakta är befolkningsutvecklingen och framtida 
arbetsförsörjningbehov. 

Utbildning 
Största framgångsfaktom för integration är svenska språket. Språkfärdigheten påverkar 
individens möjlighet till arbete, delaktighet och engagemang i samhället. 
Ronneby kommun ska aktivt verka för att idéburna organisationer får möjlighet att bidra med 
språkintroduktion och kurser för nyanlända (vuxna asylsökande) som inte omfattas av 
kommunens utbildningsverksamhet. Kommunens förvaltningar ska i samråd med 
organisationer identifiera och undanröja hinder för denna typ av verksamhet men kan även 
föreslå aktiviteter som främjar integrationen. Beslut ska tas med en generös attityd och med 
barns bästa i fokus.



Det är ocksâ viktigt att individens samtliga befintliga språk- och kulturella kompetens 
tillvaratas som resurs i både arbetsliv och samhällsfunktioner. 
Ronneby kommun ska också aktivt satsa på skolor med identifierad problematik ur 
integrationsperspektiv. Kommunen ska även förebygga segregation med olika projekt och 
punktinsatser för att säkerställa hög kvalitet för alla elever. 
Utbildning ska sträva efter att förbättra integration i skolan och ha uppbyggda klasser för att 
främja inlärning. Forskningen rekommenderar max 30 procent nyanlända och 70 procent 
svensktalande elever i klasserna. 

Deltagande och social sammanhållning 

Demokratiseringsprocessen 
Demokratiseringsprocessen är viktig för integration. Våra demokratiska instanser måste bättre 
spegla sammansättningen av våra kommuninvånare. Ur ett j ämlikhetsperspektiv är det viktigt 
att alla ska få tillgång till kommunal service på samma servicenivå och på lika villkor. 
Med avseende på Valdeltagandet uppdelat på Ronneby Kommuns valdistrikt urskilj s särskilt 
Älgbackens valdistrikt med ett valdeltagande på 73,3 procent. Genomsnittet för hela 
kommunen är 84,8 procent. De två distrikten med högst valdeltagande är Varan (93,04 %) och 
Hulta (91,75 %).2 Politiska partier har särskilt ansvar och ska uppmuntras i 

integrationsprocessen. 

Barn och unga 
För att stärka barn och ungas rått ska förvaltningarna särskilt tillse kompetens inom 
problematiken med hedersrelaterat våld och våldsbej akande organisationer. 
Vårt omhändertagande av ensamkommande barn och unga bör ske genom en kombination av, 
och genom täta kontakter med, svensktalande vuxna och familj er. 

Mötesplatser och arenor 
För att skapa arenor för deltagande i föreningsliv, kontakt med samhällsinstitutioner och 
kulturaktiviteter behövs mötesplatser. Kommunen ska vara proaktiv och i samråd med 
idébuma organisationer identifiera behov av nya aktörer/mötesplatser/ fysiska lokaler för 
fritids-, förenings- och kultur-liv. 

Ronneby kommun ska i mån av tillgängliga medel avsätta ett årligt belopp för att föreningar 
och organisationer ska kunna genomföra projekt med tydlig integrationsfokus med kommunal 
samfinansiering. Föreningars insatser för att förbättra föreningens egen mångfald skall 
redovisas kommunen som del av verksamhetsberättelsen. 
Kommunens årliga ”medborgarskapsceremoni” är ett viktigt steg i integrationsprocessen. Ett 
välkomnande i form av en ceremoni kan stärka de nya medborgarnas känsla av samhörighet 
med Sverige och att de accepteras fullt ut av samhället. I Ronneby ska vi bygga vidare på 
befintlig tradition med medborgarskapsceremoni. 
Kommunen anordnar återkommande en ”Föreningarnas dag” med integrationssyfte. 
Föreningar och organisationer som tar emot kommunalt stöd ska inbjudas att delta. 

2 Källa, Valmyndigheten



infrastruktur 

Boendeintegrering omfattar en balanserad etnisk mångfald i bostadsområdena och individens 
tillgång till boende utifrån behov. Kommunen ska i samråd med fastighetsägare optimera 
boendeintegration. Samarbetet med privata aktörer ska intensiñeras så att fastigheter i hela 
kommunen kan tillvaratas. 
Samhällskommunikatörema hjälper det kommunala bolaget Ronnebyhus AB genom att 
erbjuda ”bo-skola” och bovärdama har möjlighet att kontakta samhällskommunikatörerna för 
stöd och hjälp med tolkning. 
Det är fortsatt Viktigt att ôversikt- och detaljplaner möjliggör en mix av upplåtelseformer då 
främst hyresrätter har visat sig vara en viktig faktor i integration. 

Tillgång till kollektivtrafik är avgörande för likvärdiga möjligheter till utbildning, arbete och 
service men även för att kunna delta i förenings- och kulturliv. Det säkerställer också 
möjligheterna för bosättning i hela vår kommun. I Ronneby ska vi verka för flexibla lösningar 
för kollektivtrafiken, såväl dagtid som kvällstid. 

Implementering och uppföljning 
Integrationsstrategin gäller mandatsperiden 2015-2018. Uppföljning ska ske i samband med 
kommunens årsredovisning. Revidering ska ske senast 2018-12-31 och det är 
kommunstyrelsen som är ansvarig för revideringen. 

Förvaltningama i Ronneby kommun ska omvandla denna integrationsstrategi till 
ändamålsenliga handlingsplaner för sina verksamheter. Alla förvaltningar ska jobba aktiv med 
integration inom sina verksamheter. lntegrationsfrågor kan exempelvis tas upp på 
arbetsplatsträffar, APT, lämpligt antal gånger per år. Integration ska genomsyra alla 
kommunens verksamheter. 
Förslag till förändring och förnyelse ska framföras till Kommunstyrelsen för godkännande. 
Informationsenheten tar fram en kortfattad version av policydokumentet som är lätt att förstå 
och som kan tillämpas i hela organisationen.


