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1. PRESENTATION AV BID-OMRÅDET OCH DESS ORGANISATION

1.1 Bakgrund

Syfte och mål

Fastighetsägarna Syd i Ronneby uppvaktade Ronneby kommun 2016 med en förfrågan kring hur 
olika aktörer gemensamt kan hitta ett bättre och djupare samarbete gällande etableringar och 
utveckling i stadskärnan. På andra platser i landet och världen har detta skapats med hjälp av 
BID-modellen (Business Improvement District). BID Ronnebys nulägesanalys bygger på check- 
listan för den svenska BID-modellen som branchorganisatinen Svenska Stadskärnor arbetat fram. 

Syftet är att genom samverkan mellan privata och offentliga aktörer utveckla miljöer, med målet
att skapa en attraktiv plats för fler besökare,bättre lönsamhet,hållbara etableringar, nya arbets-
tillfällen och en trivsam miljö. BID-processen är ett politiskt uppdrag och drivs som ett projekt 
under 2018–2020.

Ronneby kommun arbetar utifrån globala mål för hållbar utveckling. Ronneby är en diplomerad 
Fairtrade City och i BID Ronneby arbetar vi med flera av de globala målen i Agenda 2030.
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Varumärke - identitet, profil, image och positionering.

Utbud - aktiviteter, upplevelser och service.

Platsen - funktion, utseende och utformning.

Tillgänglighet - färdsätt, framkomlighet och öppettider.

Trygghet - rent, snyggt och säkert.
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Svenska Stadskärnors 
BID-MODELL



1.2 Typ av BID-område

1.3 Geografisk avgränsning

Lediga lokaler och mark Om Ronneby

Ronneby i siffror

BID Ronneby är ett Centrumutvecklings-BID. Ronneby saknar i dag en stråkutvecklingsplan för 
sin stadskärna och handelsområden och bör därför göra en stråkanalys med experthjälp.  

BID-området sträcker sig från Ronnebys centrumkärna, längs Karlshamnsvägen, kring vilken en 
större andel handel ligger belägen och som även är ”transportsträckan” mellan handelsområde 
Viggen och centrum. BID-området är indelat i tre zoner: Centrum, Karlshamnsvägen, Handels-
område Viggen.

Kommunen förmedlar information om lediga 
lokaler, fastigheter och mark tillsammans med 
Objektvision.se. Där finns både privata och 
kommunala fastighetsägare. Innehållet bygger 
på att ägaren registrerar sina objekt själva 
kostnadsfritt. Det finns 12 lediga lokaler regi- 
strerade i hela BID-området (2018).

Ronneby är den äldsta staden i Blekinge och 
den har tillhört Danmark längre än den varit 
svensk, vilket den blev först år 1658. Arkeo- 
logiska fynd visar att stadsbildningen växte 
under 1200-talet. Ronneby är en kurort med 
järnhaltiga källor som upptäcktes 1705. 
Brunnsverksamheten blomstrade fram till 
sekelskiftet 1900 och ansågs vid den tiden vara 
landets enda kontinentala kurort. 
 Ronneby brunn är ett begrepp som än i 
dag är starkt förknippat med staden vilket 
också har påverkat stadsbilden som i hög 
grad präglas av en framträdande träarkitektur i 
schweizerstil. Stadens centrum har två olika 
slags karaktär där den äldsta stadsdelen Berg-
slagen har kvar sitt gatunät från medeltiden 
tillsammans med en småskalig trähusbe- 
byggelse medan staden runtom är en 
rutnäts-stad med högre bebyggelse.
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29 508

12 553
13 114

2 618

Folkmängd:

Tätort:

Hushåll:

Företag:



1.4 Områdets intressenter och samverkanspartners

Intressenter och samverkanspartners:

Alla intressenter är värdefulla pusselbitar i vår samverkan. Viktigt att skapa 
medvetenhet kring allas roller i staden.

BID-området består av cirka 45 butiker och varuhus, 3 stormarknader, cirka 20 matställen, cirka 
45 serviceverksamheter, 8 matbutiker och minilivs, 3 apotek, 3 bensinstationer och 1 biogas-
mack, ett antal verksamheter inriktade mot företagskunder samt cirka 80 fastighetsägare med 
120 fastigheter, 200 kommersiella lokaler varav 12 är lediga (enligt objektvision.se 2018).

I arbetet med nulägesanalysen har även medborgare och skola varit delaktiga genom att svara på enkäter och 
deltagit i workshops.

•  Ronneby kommun + kommunala bolagen
•  Ronneby Handel- och intresseförening
•  Fastighetsägarna Syd Ronnebydistriktet
•  Blekingetrafiken
•  Räddningstjänsten
•  Polisen

•  Länsstyrelsen i Blekinge
•  Region Blekinge
•  Visit Ronneby/Visit Blekinge
•  Handel- och serviceföretag
•  Fastighetsägare
•  Föreningar
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1.5 Samverkansorganisation

Styrelsen består av representanter från:

BID Ronneby är ett politiskt uppdrag. Ansvarig för rapportering till kommunstyrelsen är närings-
livsenheten. Rådgivande organ är näringslivsrådet som består av politiker och tjänstemän från 
Ronneby kommun samt representanter från Ronnebys företagarföreningar. Näringslivsenheten 
är övergripande ansvarig för att processen drivs framåt och genomförs enligt plan. 

BID Ronneby drivs som ett projekt under 2018–2020 och projektägare är Ronneby kommun. 
Processledare är Svenska Stadskärnor. Projektet görs i samverkan med Ronneby Handel och 
Fastighetsägarna i Ronneby. I dag finns en förening Ronneby Handel- och Intresseförening som 
ägs och drivs av medlemmar från handel- och serviceföretag, fastighetsägare och kommun. 
Föreningen har en projektledare anställd på 55%. 

I dagsläget finns ingen representant från kommun, krögare eller besöksnäring i styrelsen. Det 
finns heller inga långsiktiga skrivna samarbetsavtal som t ex ger tydliga ramar för samarbetet 
eller vilken budget man förbinder sig till.
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Näringsliv: 1 (ordförande)
Fastighetsägare: 2
Köpmän: 4

FÖRDELNING AV INTÄKTER

I stora drag går medlemsintäkterna till fyra områden. Grafen är baserad på 2017 års resultat:

Verksamhetsutveckling 285 tkr

Administration/ekonomi 48 tkr

Presentkortsomkostnader 10 tkr

Event/aktiviteter/marknadsf. 215 tkr



1.6 Referens- och arbetsgrupper

FÖRDELNING AV FINANSIERING

Vi har delat in intäkterna i 3 kategorier. Kommunens del, fastighetsägarnas del och övriga med-
lemsintäkter från handels- och serviceföretag. Utöver det omsätter föreningen extra medel i de 
event vi samfakturerar via föreningen med våra samverkanspartner, t ex Ronneby NU och Sörby-
dagarna: 

Ronneby kommun - ca 80.000
 
Fastighetsägarna - ca 70.000
 
Övriga medlemmar - ca 300.000
 
Övrig omsättning - ca 100000
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Förslag till Organisationsschema för BID Ronneby. A-G=arbetsgrupp.



Arbetsgrupperna arbetar med att förverkliga BID-processen genom att till exempel ta fram 
en handlingsplan och case att arbeta med tillsammans. Varje grupp utser sammankallande 
och dokumentationsansvarig och rapporterar till lokal BID-manager.

Främst kommunikationsenheten, destinationsansvariga Visit Ronneby/Turistbyrå, näringslivs- 
enheten, kultur och fritid, ABRI, Ronneby Fairtrade City tillsammans med Ronneby Handels 
projektledare, fastighetsägare och företagsrepresentanter från handel och service som arbetar 
med följande frågeställningar: 

Främst Visit Ronneby/Turistbyrå, näringslivsenheten, kultur och fritid, handelsprogrammet Knut 
Hahn, Integration, tekniska förvaltningen, alkoholhandläggare tillsammans med Fastighetsägarna 
Ronneby, Ronneby Handel, företagsrepresentanter från handel och service samt föreningar som 
arrangerar evenemang som arbetar med följande frågeställningar: 

Främst Tekniska förvaltningen (trafikansvarig, gata/park), funktionshinderrådet, folkhälso- 
samordnare, Blekingetrafiken, Miljöteknik, Räddningstjänsten tillsammans med Fastighets- 
ägarna Ronneby och Ronneby Han-dels representant för öppettider som arbetar med 
följande frågeställningar: 

Arbetsgrupper för Ronnebys fem fokusområden:

Utbud- aktiviteter, upplevelser, service, butiker.

Tillgänglighet – färdsätt, framkomlighet, öppettider

Varumärke – identitet, profil, image, positionering

• Vilken är Ronnebys historia och ”storytelling”? 
• Vilken är Ronnebys unika identitet? 
•  Vad har Ronneby som inte andra har? 
• Hur arbetar aktörerna med Ronnebys positionering? 

Lillebror och storebror?

• Vad erbjuds? Finns det både handel, service och   
tjänster i BID-området? 

• Hur stämmer identiteten med profilen på utbudet? 

• Målgruppsanpassat? 
• Funktionsanpassat?
• Skyltning – hänvisning? 
• Sittplatser, papperskorgar? 
• Öppettider, 24/7? 
• Ström/eluttagsmobilladdare? 
• Wifi? 

• Finns det intern konkurrens?
• Vilka är samarbetspartner 
     och vilka allieringar görs?

• Vilka är målgrupperna? 
• Finns ett mång kulturellt utbud?

• Kollektivtrafik? 
• Transportanpassat? 
• Gång- och cykelvägar? 
• HCP-parkering? 
• Handikapp/funktionshinder? 
• Barnvagnsanpassat?

1.6 Referens- och arbetsgrupper
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• Finns det intern konkurrens?
• Vilka är samarbetspartner 
     och vilka allieringar görs?

• Vilka är målgrupperna? 
• Finns ett mång kulturellt utbud?

• Kollektivtrafik? 
• Transportanpassat? 
• Gång- och cykelvägar? 
• HCP-parkering? 
• Handikapp/funktionshinder? 
• Barnvagnsanpassat?

Främst BRÅ/myndighetssamverkansgrupp, säkerhetssamordnare, kommunpolis, Räddnings-
tjänsten, Länsstyrelsen, Miljöteknik, Tekniska förvaltningen (gata/park), alkoholhandläggare, miljö- 
och hälsoskydds-inspektör, socialförvaltningen, evenemangssamordnare, kommunikationsenhe-
ten, funktionshinderrådet, kommunstrateg och representanter från företag och fastighetsägare 
som arbetar med följande frågeställningar:

Främst miljö och bygg (stadsarkitekt och planarkitekt), tekniska förvaltningen (gata/park, fast-
ighetschef), kultur och fritid, Exploatering, näringslivsenheten, handelsprogrammet Knut Hahn, 
Miljöteknik, Ronnebyhus tillsammans med Fastighetsägarna Ronneby, Ronneby Handel och 
företagsrepresentanter från handel och service som arbetar med följande frågeställningar: 

Budget BID Ronneby: Projekt- och processbudget. 

Trygghet – rent, snyggt, säkert

Platsen – funktion, utseende, utformning

• Välkomnande? 
• Tryggt och säkert? 
• Fysisk miljö? 

• Har platsen ett eget koncept och varumärke? 
• Känns området kommersiellt och välkomnande? 
 

• Klotter, förstörelse? 
• Finns det en gemensam policy? 
• Ordningsregler och bestämmelser?

• Är platsen vacker och tilltalande? 
• Är den offentliga miljön attraktiv 

och levande? 
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2. VIKTIGA STYRDOKUMENT, FAKTA OCH ANALYSER
Följande underlag har använts i nulägesanalysen: 
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Regionala

Kommunala

     • Attraktiva Blekinge – regional utvecklingsstrategi 2014-2020
     • Blekinges Befolkningsutveckling 2017
     • Regional Kulturplan för Blekinge 2018–2020
     • Utvecklingsplan för kulturella och kreativa näringar 2018–2022
     • Strategi för besöksnäringen i Blekinge
     • Fördjupad strategi för besöksnäringen i Blekinge
     • Årsstatistik för besöksnäringen i Blekinge 2017
     • Trafikförsörjningsprogram för Blekinge 2016-2019
     • Länstransportplan för Blekinge 2018-2029

     • Varumärkesplattform platsvarumärket ”Ronneby den moderna kurorten” 
     • Grafisk profil Ronneby den moderna kurorten (lanseras 2019)
     • Strategi och policy information och kommunikation 2002
     • Vision Ronneby
     • Mål och riktlinjer 2018-2019
     • Näringslivsplan 2018 
     • Näringslivsrådets fokusområden 2018–2020
     • Översiktsplan för Ronneby 2035
     • Sponsringspolicy för Ronneby kommun
     • Funktionshinderpolitiskt program Ronneby kommun
     • Riktlinjer för digitala informationsskyltar
     • Riktlinjer för medborgardialog
     • Riktlinjer vid ingående av avtal i Ronneby kommun
     • Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna
     • Brottsförebyggande program för Ronneby kommun
     • Verksamhetsplan BRÅ 2018
     • Samverkansöverenskommelse Ronneby kommun och polisen 2017–2018
     • Ansökan Vägvisning till service, inrättningar och företag
     • Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrad
     • Ansökan blomlådor för tryggare gator
     • Felanmälan till Ronneby kommun
     • Parkering i Ronneby 
     • Flyttning av fordon
     • Tomgångskörning i Ronneby
     • Laddstolpar för elbilar i Ronneby kommun
     • Torghandel i Ronneby  
     • Info gällande uteservering
     • Info gällande trottoarpratare och varuställ
     • Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen (hos Polisen)
     • Renhållning och snöröjning
     • Handlingsprogram för skydd och beredskap
     • Föreningsbidrag
     • Bygglovsansökan
     • Blanketter och avgifter 
     • Tillståndsguiden Ronline 
     • Kartportalen: Detaljplaner i Ronneby Kommun

http://regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Styrdokument/attraktiva_blekinge_A_-webb_tillganglig.pdf
http://regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Blekinge_Befolkningsutveckling_2017.pdf
http://regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Kultur_och_fritid/RB_Kulturplan_2018_version6_webb_komp.pdf
http://regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Styrdokument/KKN_Rapport_201806-12_PA1_WEBB_1.pdf
http://regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Strategidokument/Strategi_besoksnaring_Blekinge.pdf
http://regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Strategidokument/Turismstrategi_Blekinge_web.pdf
http://regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Besoksnaring/1712_Infographic_BI_SYD_slutgiltig_2017.pdf
http://regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Infrastruktur_trafik/Trafik_webbversion.pdf
http://regionblekinge.se/a/uploads/dokument/Infrastruktur_trafik/Lanstransport/Region_Blekinge_lanstransportplan_2018-2029_C_faststalld_web.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b96c/1530621420982/Varumärkesplattform%20Ronneby%20kommun.pdf
https://www.ronneby.se/naringsliv--arbete/mark-och-lokaler/flytta-ditt-foretag-hit/den-moderna-kurorten.html
https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b96b/1530621420968/Strategi%20&%20policy%20-%20information%20och%20kommunikation%20-%202002.pdf
https://ronneby.se/kommun--politik/sa-arbetar-vi-med.../kvalitetsutveckling/vision-ronneby.html
https://ronneby.se/download/18.51f5bb6415ecf8601e7a9fed/1507557482487/Budget%202017%20Plan%202018-2019%20KF%20377-2016.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.32019ad7165fb5d4b2edffe9/1538480083249/Ronneby_näringslivsplan_2018_webb.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.948158f1633d1b9fb98bfef/1526285822427/Näringslivsrådets%20Fokusområden%202018-2020.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.201fa042164a78a7fcc8613b/1532421653514/ANTAGANDE%20–%20Översiktsplan%20Ronneby%202035.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b7f3/1530621007632/Sponsringspolicy%20för%20Ronneby%20kommun.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b83a/1530621037534/Funktionshinderpolitisktprogram%20Ronneby%20kommun.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b859/1530621084786/Riktlinjer%20för%20digitala%20informationsskyltar.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b85d/1530621084962/Riktlinjer%20för%20medborgardialog.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b862/1530621085210/Riktlinjer%20vid%20ingående%20av%20avtal%20i%20Ronneby%20kommun.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbc649/1493726156807/Gestaltningsprogrammet_slutgiltigt_121109_low%20res.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.c5902e41645613dc242b839/1530621037461/Brottsförebyggande%20program%20för%20Ronneby%20kommun.pdf
https://www.ronneby.se/omsorg--hjalp/trygg-och-saker/brottsforebyggande-radet.html
https://www.ronneby.se/download/18.3f2ef1ad1674605a4e3d48f5/1543933875085/Samverkans%C3%B6verenskommelse%20Ronneby%20kommun%20och%20Polisen%202017_2018%20.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbd768/1527147313222/Vägvisning%20till%20service%20etc.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbd767/1527147306092/Parkeringstillstånd.pdf
https://www.ronneby.se/trafik--resor/trafik-gator-och-vagar/gator/blomlador-for-tryggare-gator.html
http://www.ronneby.se/kommun--politik/kommunens-organisation/felanmalan-till-ronneby-kommun.html
https://www.ronneby.se/trafik--resor/trafik-gator-och-vagar/trafikregler-och-sakerhet/parkering.html
https://www.ronneby.se/trafik--resor/trafik-gator-och-vagar/trafikregler-och-sakerhet/flyttning-av-fordon.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/miljo-och-halsa/livsmedel-och-halsa/halsoskydd/tomgangskorning.html
http://uppladdning.nu/Map.aspx?conf=56.22404127995569|15.249962744522122|13|roadmap|8191
https://www.ronneby.se/trafik--resor/torg-och-allmanna-platser/torghandel.html
https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbd823/1493726206916/Uteservering_FINAL.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbd824/1493726206994/Trottoarpratare%20i%20Ronneby_fastställd%20version.pdf
https://polisen.se/tjanster-tillstand/blanketter/
https://www.ronneby.se/trafik--resor/renhallning-och-snorojning.html
https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbd210/1493726197077/KF120426%20Handlingsprogram%20Ronneby%20kommun%20del%20A.pdf
https://www.ronneby.se/uppleva--gora/foreningar/foreningsbidrag-stod.html
https://www.mittbygge.se/kommuner/ronneby.html
https://www.ronneby.se/bygga-bo--miljo/blanketter-och-avgifter.html
http://webb.ronneby.se/tillstandsguide/
https://ronnebykartan.ronneby.se/mapguide/fusion/templates/mapguide/gsViewer/index.html?ApplicationDefinition=Library://planer/Layouts/planer.ApplicationDefinition&locale=en/
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Utredning

Rapport

Nyckeltal
HUI Handelsindex 
2017

Stadsvandring/
platsstudie

Ronneby
Handel &
Intresseförening

     • Ronneby Handels Översikt 2017-2018
     • Ronneby Handels Medlemsguide
     • Ronneby Handels Strategi
     • Klubb Ronneby

       Styrdokument, fakta, analyser, strategier, riktlinjer, nyckeltal saknas för
       Fastighetsägarna Syd Ronnebydistriktet.

     • 2006 WSP förslag till trafikomläggning i Ronneby centrum 
     • 2009 Centrumutvecklingsgruppen utförandeförslag för förbättring av 
       Ronnebys centrums stadsmiljö
     • 2010 WSP utförandeförslag Strandgatan

     • Svensk Handels rapport ”Det stora detaljhandelsskiftet” 2018
     • Svensk Handels rapport "Den fysiska handelsplatsen i en digital värld"  
       2018
     • Svensk Handels rapport ”Shoppingturism i Sverige” 2017
     • HUI Cityrapport Ronneby 

     • HUI Handelsindex 2017
     • HUI Cityrapport Ronneby 2018
     • Besöksnäring statistik besöksmål och logi 2017
     • Trygghetsmätning Ronneby 2017
     • Betyg företagsklimat Svenskt Näringsliv 2018 
     • SCB medborgarundersökning 
     • Statistik Klubb Ronneby
     • Mystery shoppers av Framtidens säljare 
       (undersökning service i butik 2018)
     

     • Enkät platsrundvandring Ronneby Stadskärna djup 2018
     • Enkät platsrundvandring Ronneby Stadskärna enkel 2018
     • Sammanställning stadsvandring med Tekniska förvaltningen 2018
     • Sammanställning trygghetsvandring centrala Ronneby 2017

https://www.ronneby.se/download/18.6c8293d167287b2ce3d5d34/1543394904956/Översikt%20Ronneby%20Handel%202017-2018.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.6c8293d167287b2ce3d5c60/1543394787943/Medlemsguide%20Ronneby%20Handel%202018.pdf
https://www.ronneby.se/download/18.6c8293d167287b2ce3d5cb6/1543394869196/Strategi%20Ronneby%20Handel%202014.pdf
https://ronneby.medlemsklubb.se/
https://www.fastighetsagarna.se/om-oss/organisation/fastighetsagarna-syd/ronnebydistriktet/
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Studier, 
undersökningar,
och workshops 
utifrån de fem 
fokusområdena

SWOT-analys

Omvärldsbevakning

     • Tyck till om Ronneby Centrum 2018
     • Tyck till om Ronneby (seniormässa) 2018 
     • Att vara ung i Ronneby (2018 lokal uppföljning av ungdomspolitiken LUPP)
     • Talangattraktion 2018
     • Workshop med klass 8 på Thoren Framtid 2018
     • Workshop med handelsprogrammet på gymnasieskolan Knut Hahn 2018
     • Idéträdgården Medborgarverkstad på torget i Ronneby maj 2017
     • Motion gällande Ronnebys stadsmiljö och utformning 2017
     • Varumärkesbarometern 2013 – Ronneby den moderna kurorten
     • Workshop med Tyréns 2010

     • Studieresor till Ystad och Västervik
     • Citygroupträffar i Höganäs och Karlskrona
     • Utbildning Teknologiskt Institut ”Stadskärna i utveckling”
     • Inspirationsträff Åmåls kommun
     • Erfarenhetsutbyte med Hessle City

     • Framtagen 2014, 2016 och reviderad 2018.



3. STADSVANDRING/PLATSSTUDIE ENLIGT 
DE FEM FOKUSOMRÅDENA
 

Flera stadsvandringar/trygghetsvandringar och platsstudier har genomförts i det offentliga 
rummet och de kommersiella områdena med utgångspunkt i de fem fokusområdena.

3.1 Stadsvandring och platsstudie

• Enkät platsrundvandring Ronneby Stadskärna, djup, 2018. Deltagare: Politiker och tjänstemän 
från Ronneby kommun samt representanter från Blekingetrafiken, Länsstyrelsen och Polisen. 
35 tips och råd från Svenska Stadskärnor framkom.

• Enkät platsrundvandring Ronneby Stadskärna, enkel, 2018.
     Deltagare: näringsidkare såsom handel och service, fastighetsägare och övriga intressenter.      
     62 tips och råd från Svenska Stadskärnor framkom.
• Stadsvandring med Tekniska förvaltningen. 30 punkter framkom.

Pressklipp från Blekinge Läns Tidning 5 maj 2018.
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3.2 Trygghetsvandring

3.3 Resultat fokusområde 1 - Platsvarumärket

Trygghetsvandring centrala Ronneby 2017.  53 förslag på åtgärder framkom.

Trygghetsvandringen ingår som en del i det övergripande trygghetsskapande arbetet som det 
lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) verkar för och genomförs i nära samarbete med Polisen. 
De är också en del av samverkansavtalet som tecknats mellan Ronneby kommun och Lokal- 
polisområdet Karlskrona.

Den 12 oktober 2017 genomfördes en trygghetsvandring i centrala delen av Ronneby, runt Heliga 
kors kyrka och omkring Bruket och SIFO. Trygghetsvandringen genomfördes en gång i dagsljus 
och en gång i mörker. Deltagare vid trygghetsvandringen var representanter från lokala BRÅ, 
polisen, näringsidkare och boende i området, fastighetsägare samt berörda kommunala verk-
samheter.

Platsen har en historia med tillhörande story-
telling, enligt huvuddelen av respondenterna 
i undersökningarna. Det finns även goda 
exempel på det som är unikt med platsen, 
till exempel Bergslagenområdet med Heliga 
Kors Kyrka, Kulturcentrum och det stadsnära 
museum som just nu håller på att utvecklas 
och växa fram tack vare fyndet Gribshunden, 
som nyligen blev en världsnyhet. Ronneby-
ån ringlar genom staden och i närheten av 
BID-området finns en av Sveriges vackraste 
parker, Brunnsparken, med en fantastisk 
kurortshistoria. 

Identitet
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Tio punkter som sammanfattar vad som framkom

• Se över slitna fasader med eftersatt 
underhåll.

• Ta bort klotter och högerextremistiska  
märken.

• Se över belysning och fixa glödlampor.  
Belysning kvällstid i skyltfönster.

• Undvik tomma och pappersklädda skylt-
fönster (ta kontakt med Ronneby Handel 
för tips på innehåll tills uthyrt).

• Förse öppningar med grind/galler som en-
dast hyresgäst/boende har åtkomst till.

• Montera askkoppar till fimpar som 
följer gestaltningsprogrammet.

• Laga söndriga markiser.
• Se över entré.
• Se över skyltar.
• Håll rent och snyggt.



Image

Attraktionskraft

Attitydundersökningar har genomförts i BID-området under 2018 som Tyck till om Ronneby cen-
trum, seniormässa, workshop med ungdomar samt med intressenterna som verkar inom BID 
Ronneby. Flera aktörer i staden behöver arbeta med imagen och lära sig hur man aktivt utifrån 
sin egen roll och verksamhet i staden kan arbeta med platsvarumärkets profil och identitet.

Ronneby är lillebror till både Karlskrona och Karlshamn vilket gör att attraktionskraften är svag 
då Ronnebyborna främst åker till Karlskrona för inköp och nöjen. Nationellt lockar fortfarande 
Ronneby Brunn som är ett starkt varumärke för Ronneby. Internationellt blir kommunen attraktiv 
som besöksmål när stadsmuseum Gribshunden 2.0 är på plats samt en flyglinje till en hubb 
i Europa. Positivt är att det finns en statlig flygplats i Ronneby. Ronneby har i dagsläget inte  
någon uppdaterad plan för positionering mot omvärlden. Region Blekinge har en rad strategier 
för exempelvis besöksnäringen och kulturområdet.

 

Torget är en ”hemsk” plats.    
Brunnsparken är ett trevligt område.”
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Utgångspunkten är att Gribshunden 2.0 (stadsmuseum/besöksmål) ska etableras, i eller i nära anslutning 
till BID-området, för att utgöra en nod för stadskärnan. En förhoppning är att Gribshunden 2.0 ska kunna 
vara på plats inom högst fem år.

3.4 Resultat fokusområde 2 - Utbud

En marknadsundersökning som genomfördes 2018 visar att det saknas ett riktigt café som har 
öppet dagligen i stadskärnan samt attraktiva mötesplatser för nästan alla målgrupper, som inte 
enbart handlar om att äta och dricka gott. Staden upplevs av en del som sömnig och med ett 
tunt och spretigt utbud. Den allmänna bilden av Ronneby är att det bara finns frisörer och 
pizzerior. 

Huvuddelen av respondenterna anser att det finns ett gott utbud av konst, kultur och fritids- 
aktiviteter i Ronneby, för en stad i denna storleken. Det finns ingen uttalad gemensam strategi 
för BID Ronneby gällande aktiviteter som erbjuds samt vem som är målgruppen. 

Torghandel är ett uppskattat inslag. Hantering av lastfordon samt prislapp och placering behöver 
ses över. Enhetliga stånd önskas. Önskemål om att erbjuda flera dagar i veckan. 

Ronneby Handel har uttalade och rekommenderade öppettider som man bestämmer gemen-
samt för stadskärnan men alla medlemmar följer inte dessa.

 

Marknadsundersökning 2018
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NRI för samtliga 136 kommuner som var med i undersökningen hösten eller våren 2016 blev 60. 
NRI för Ronneby kommun är lägre jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genom-
snittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet kommersiellt utbud lägre. Jämfört med 
genomsnittsresultatet är betygsindex för frågeområdet ...

Skiljer sig Ronneby kommun från samtliga deltagande kommuner? Diagram A1. Nöjd-Region- 
Index (NRI), indexet Rekommendation och frågeområdenas betygsindex för Ronneby kommun 
samt för samtliga 136 kommuner iundersökningsomgångarna våren eller hösten 2016.

... Rekommendation                                   

... Arbetsmöjligheter   

... Utbildningsmöjligheter   

... Bostäder

... Kommunikationer   

... Kommersiellt utbud   

... Fritidsmöjligheter   

... Trygghet 

Hur bedömer medborgarna sin kommun som en plats att bo och leva på?
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Tyck till om Ronneby centrum

När du handlar sällanköpsvaror (ej livsmedel), var gör du merparten av inköpen? Tex kläder, skor, 
accessoarer, möbler, heminredning, byggvaror, hushållsapparater, sport, hemelektronik, böcker, 
leksaker m.m.

Vi ställde även frågan: Om du handlar på annan ort, vilken ort åker du till? I Ronneby åker man främst till Karlskrona 
för att göra sina inköp.
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            Fler marknader, festivaler och konserter.”

Hur väl tycker du att BID-området uppfyller kriterierna när det gäller utbudet av 
butiksmix, upplevelser, aktiviteter och service?

Utbud - Hur väl tycker du att BID-området uppfyller kriterierna när det 
gäller utbudet av butiksmix, upplevelser, aktiviteter och service?
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3.5 Resultat fokusområde 3 - Platsen

Funktion - utformning, stråk, kluster och kapacitet

Utseende - Fysisk miljö

Utformning

Belysning

Gemensam stråk- och klusterstrategi saknas i Ronneby stadskärna i dag. Man upplever att 
staden spretar. Det behövs en förankrad strategi för BID-området bland fastighetsägare för att 
skapa en gemensam utgångspunkt för bearbetning av nya potentiella etableringar. Det offentliga 
rummet används i liten utsträckning. Önskemål finns om restaurangtorg på torget 
(maj–september) och att näringsidkare flyttar ut mer på gatan, vilket ökar trivseln och lockar in 
fler i butikerna och restaurangerna. Det finns i dagsläget inga medel avsatta inom kommunen 
för offentliga konstinköp, utomhusutställningar och performance. En procents-regeln har inte 
införts i Ronneby, en utredare har arbetat med denna sedan 2014 men prioriteras ej.

Den allmänna bilden är att det är för mycket trafik i stan och att den är ogenomtänkt. Sten- 
läggningen är fin, men vissa anser att den är opraktisk, dyr och kräver mycket underhåll. Önske-
mål finns om bilfritt ner mot ån på Strandgatan delar av året. Intensiv trafik runt torget i dag på 
tre av fyra sidor. Det finns ett gestaltningsprogram baserat på Ronnebys kurortshistoria, men
man upplever att det också kan innebära begräsningar, att staden görs väldigt ”grön” och lite 
tråkig. 

Tillfälliga utsmyckningar förekommer sällan. Många vackra planteringar som uppskattas av 
invånare och besökare. Huvuddelen av utsmyckningen i stan bygger på att kommunen finans- 
ierar och sköter. Större dialog och samarbete kring detta hade varit önskvärt.

Mer stämningsbelysning och konstnärlig belysning önskas. Uppdrag ligger på Tekniska förvalt-
ningen att utveckla belysningen i centrum. Ett belysningsprogram för kommun och närings- 
idkare att förhålla sig till hade varit önskvärt.

3.6 Resultat fokusområde 4 - Tillgänglighet

Transporter 
 

Kollektivtrafiken
 

Mycket trafik även på gågatan med varutransporter. Hög trafikbelastning i centrum. Det enkel-
riktade trafiksystemet är svårt att förklara för en sällanresenär eller turist. Fokus på biltrafik, 
men även en stor genomfartstrafik då man måste köra genom stan för att det saknas alternativa 
vägar runt (om ej E22:an används).

 

Upplevs av de flesta som positiv och fungerar bra. Kollektivtrafiken kommer att utvecklas mer, 
men Ronneby är inte tillräckligt stort för att ha riktigt hög turtäthet och köra till alla områden. 
Nytt för i år är trafik till flygplatsen vilket medför bra koppling. Åtrafik erbjuds i Ronnebyån under 
sommaren av Blekingetrafiken för att ta sig ut i skärgården.
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Parkering

Taxi
 

Informationstavlor och hänvisning till platsen 
 

WI-FI
 

Gång- och cykelvägar
 

Framkomlighet
 

Mycket goda parkeringsmöjligheter finns och är gratis med parkeringsbricka. Laddstolpar för 
elbilar finns på olika platser i staden. Handikapparkering finns på ett antal platser men tiden bör 
minst vara 4 timmar. Antal tillåtna parkeringstimmar, antal parkeringar och platser bör ses över 
tex vid besöksmål då tiden nog bör vara något längre så man hinner uppleva, äta och shoppa 
innan parkeringstiden går ut exempelvis vid Kulturcentrum och Bergslagen. 

Tillgången på taxi är okej, kvällar och nätter något sämre. Taxizon finns vid Ronneby Rese- 
centrum som ligger vid järnvägsstationen samt vid Thai Corner i centrum. Inget känt fastställt 
samarbete finns med övriga aktörer i dagsläget.
 

Informationstavlor finns ett fåtal med till exempel kartor och information om stadens historia, 
men behöver ses över och skapas nya. Digitala hade varit önskvärt för att kunna säsongs- 
anpassa information.

Fria publika surfzoner på allmän plats saknas i nuläget. Gäst Wi-Fi finns t ex på Ronneby stads-
bibliotek, Turistbyrån, Kulturcentrum, Bruket och i Stadshuset.
 

Gång- och cykelvägarna är relativt tydligt markerade och det finns goda möjligheter att ta sig till 
de stora målpunkterna. Gång- och cykelbanor finns in till centrumkärna. Okej i stan men finns 
ej i eller till handelsområde Viggen då det var tänkt som industriområde från början.

 

Svårt att gå och köra rullstol på vissa platser då underlaget, gatstenen, är ojämnt. Framkomlig-
heten som funktionsnedsatt är relativt god i centrumkärnan. Svårt för rullstolsburna att ta sig 
in i vissa affärer med trappor. Det finns föreskrifter kring trottoarpratare, varuställ, uteservering 
samt ett gestaltningsprogram, men efterföljs dåligt när det gäller tex trottoarpratare.
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Öppettider

Finns rekommenderade öppettider från Ronneby Handel- och intresseförening. De är dock ej 
synkade med offentliga verksamheter. Osäkert om det finns överenskommelser om hur länge 
nattklubbar, restauranger och caféer har öppet.

 



Hur väl tycker du att BID-området uppfyller kriterierna när det gäller tillgänglighet?

Hur väl tycker du att BID-området uppfyller kriterier när det gäller tillgänglighet?
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3.7 Resultat fokusområde 5  Rent, tryggt och säkert

Rent

Tryggt

Renhållningen anses vara relativt god förutom att det är mycket fimpar. Fulla papperskorgar är 
inget känt problem hos kommunen. Man önskar att det fanns tydligare papperskorgar med flera 
fraktioner och sopsortering samt fler askkoppar. Kommunen har renhållningsföreskrifter som 
ska följas. Gatu- och parkenheten har ansvar för papperskorgar och Ronneby Miljöteknik för 
soptunnor. Formell uttalad samverkan för renhållning saknas. Mindre klotter och otillåtna kliter-
märken förekommer i staden. Noteras vid till exempel trygghetsvandringar och tas upp med de 
aktuella fastighetsägarna.

Det genomförs regelbundet trygghetsmätningar och trygghetsvandringar på olika platser. Det 
finns ett brottsförebyggande råd och en samordnare som arbetar med detta. Det finns även en 
samverkansgrupp med andra myndigheter. Arbetet med att öka tryggheten är indelad i tre faser 
och Ronneby bedöms just nu vara i fas 3 där flera myndigheter arbetar tillsammans, som Skat-
temyndigheten, Kronofogdemyndigheten, Tullverket, polis och Ronneby kommun.

Nationella bilden av hur näringslivet påverkas generellt när en stad har kriminella gäng stämmer 
i stora delar in på och blev relevant för Ronneby runt 2014–2015. Detta har möjliggjorts på grund 
av en stark kärna/gruppering där narkotika varit drivkraften, med aktiviteter främst på Järnvägs-
stationen. Personer har ej kunnat lagföras så de har hela tiden återkommit till gator och torg. 
Allmänt känt att Ronneby torg är en plats man kan vistas och få kontakt med knarkförsäljare. 
Finns tendens att saker går i rätt riktning nu och man ser en positiv trend. Myndighetssamver-
kan har lett till ökade insatser och man har nu kunnat lagföra 10–12 personer sedan årsskiftet. 
De är frihetsberövade vilket påverkat Ronneby positivt. Det råder lugn och ro och förs en bättre 
dialog med de boende och näringsidkare. 

En för homogen etableringsbild med många frisörsalonger och pizzerior gör det lättare för den 
här typen av verksamhet att få grogrund. Fastighetsägare har ett STORT ansvar i vem man hyr ut 
till. Seminarium planeras i Ronneby ”Bostad och lokal som medel i brottslig verksamhet” för att 
öka kunskapen hos Ronnebys fastighetsägare. Kameraövervakning har diskuterats och kan vara 
till stor hjälp vid utredning och som bevisning samt för att få öppen knarkhandel att upphöra.

Ronneby har i dag en kommunpolis som är kontakten ut mot allmänheten, näringsidkare, 
skolor med flera. Ronneby kommun är också en av de utvalda orterna i Sverige som tilldelats 
extra pengar för aktiviteter och resurser att arbeta brottsförebyggande. 
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Belysning

Säkerhet

Vid trygghetsvandring har otillräcklig belysning noterats på flertal ställen inom BID-området. 
Belysningen anses vara allmänt svag, gäller både offentliga ytor och privata fastighetsägare.

Samverkansöverenskommelse finns mellan Ronneby kommun och polisen. Kommunen har 
också en säkerhetssamordnare och en BRÅ-samordnare. Polismyndigheten är en av remiss- 
instanserna vid större publika events. Vid vissa event är Polismyndigheten representerad 
medan andra event enkom hanteras av ordningsvakter. Finns normalt en god dialog mellan 
polis, räddningstjänst och alkoholhandläggare och den som genomför arrangemang.
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4. STUDIER, UNDERSÖKNINGAR OCH WORKSHOPS
Studier, undersökningar och workshops har gett värdefull branschkännedom,
spetskompetens och ökad förståelse för stadsutveckling.

Workshops

Studieresor

Utbildningar

• Grupparbete, BID steg 1, 19 mars 2018

• Platsstudie Höganäs, 5 september 2017
• Platsstudie Ystad, 6 december 2017
• Platsstudie Västervik, BID steg 3, 29 maj 2018

• Så arbetar man med BID internationellt, David Downey
• International Downtown Association USA Washington, Västervik 2018
• UCM Basic stads- och platsutvecklingsutbildning, Malmö 2018
• Stadskärna i utveckling, Teknologiskt Institut, Stockholm 2016

 

26



5. SWOT-ANALYS
En SWOT-analys har genomförts av BID-områdets intressenter 2014, 2016 och 
reviderats 2018.

SWOT-analys av Ronneby stadskärna 2018:
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6. OMVÄRLDEN & MARKNADEN

6.1 Trender och utveckling
Liksom i övriga världen behöver BID Ronneby förhålla sig till ett förändrat kundbeteende och 
konsumtionsmönster. Experter är eniga e-handeln stöper om detaljhandelslandskapet. Den 
demografiska utvecklingen medför ökad tillväxt inom e-handeln. Handeln blir mer tekniskt 
sofistikerad. Digitaliseringen driver fram nya affärsmodeller.

Andel av tillväxten i sällanköpsvaruhandeln

Källa: Svensk Handels rapport ”Det stora detaljhandelsskiftet 2018”.
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6.2 Position på lokal, regional och nationell marknad
Med den tillväxt som finns i kommunen tror vi starkt på vår stadskärna om vi lyckas med 
omställningen tillsammans.
 

Stadskärnan avgränsas i första hand efter densitet av boende, butiker, restauranger och hotell.
Utöver detta finns kompletterande regler om barriärer, resecentrum, större verksamheter och så vidare.
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Densitet av butiker, restauranger och hotell i Ronnebys stadskärna

Omsättningsutveckling 2016 - 2017

Kommunens utveckling

Detaljhandeln i Ronneby kommun uppvisade en positiv tillväxt om 1,6% 2016–2017 vilket kan 
jämföras med rikets tillväxt om 1,1%. Ronnebys utveckling var något högre än länets utveckling 
om 1,3%. Kommunens utveckling drevs främst av dagligvaruhandeln som stod för 73% av den 
totala tillväxten. Sällanköpsvaruhandeln är lägre i Ronneby än i riket. Totalt uppgår detalj- 
handelsomsättningen i kommunen till drygt 1,4 miljarder kronor.

30



Omsättning per bransch i Ronnebys stadskärna 2017.

Antal anställda per bransch i Ronnebys stadskärna 2017.
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Försäljningsindex

Stadskärnans utveckling och drivkrafter

Försäljningsindex är ett mått på handelns styrka och utgår från försäljning per invånare. Ett index 
över 100 visar att handeln har ett inflöde från andra kommuner, medan ett index under visar ett 
utflöde. Ronnebys index har historiskt varit svagare än länets.

Den totala försäljningen i Ronneby stadskärna backade med 1,5% 2016–2017. Den omsättnings-
mässigt största branschen i stadskärnan var dagligvaror. Willys stod för en mycket stor andel av 
försäljningen. Den bransch som utvecklades starkast under året var kommersiell service. 
Beklädnad är en bransch med stora utmaningar.

Sedan 2007 har försäljningsindex i Ronneby Kommun minskat med 15 enheter och uppgår i 2017 års mätning till 74.
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7. MÅLGRUPPER KUNDER, INVÅNARE, BESÖKARE

7.1 Målgrupp ur demografiskt och geografiskt perspektiv
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8. KONKURRENSSITUATION

Konkurrenssituation – regional utveckling

Konkurrensen finns till stor del inom förändrat kundbeteende och vad människor väljer att 
spendera sina pengar och sin fritid på. Ronnebyborna åker främst till Karlskrona om man 
handlar på annan ort än Ronneby.

Ronneby har ett visst utflöde från kommunen vad gäller dagligvaror och ett stort utflöde vad 
gäller sällanköpsvaror. Stora etablerade handelsplatser i Karlskrona och Kristianstad ligger 
inom 30 respektive 60 minuters köravstånd.

Det råder tuff konkurrens att locka till sig affärskedjor, där de största konkurrenterna är 
Karlskrona, Karlshamn, Kristianstad, Växjö, Kalmar.

34



9. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER

9.1 Dåtid
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9.2 Nutid
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I Ronneby saknar vi:

Styrdokument och riktlinjer:

Nyckeltal:

Nätverk:

• Ett aktivt och engagerat restaurang- och cafénätverk.
• Strukturerad och varaktig samverkan för evenemang mellan offentliga och privata aktörer.
• Professionell destinationsutveckling med platsutvecklare – bo, verka, leva.

• Kommunikations- och marknadsplan för platsvarumärket Ronneby den moderna kurorten.
• Grafisk plattform Ronneby den moderna kurorten
• Stadslivsanalys
• Turismstrategi
• Evenemangsstrategi
• Gästnattstatistik SCB
• Handelsstrategi
• Kulturmiljöprogram
• Kulturstrategi
• Parkeringsstrategi
• Trafikstrategi
• Skyltprogram/skyltpolicy
• Belysningsprogram
• Stråkutvecklingsplan
• Plan för kvällsekonomi
• Checklista vid etablering till fastighetsägarna

• Fastighetsägardata:
     - Hyresnivåer (jämförelser)
     - Omsättning per kvadratmeter

• Handels- och service data (finns till viss del via Klubb Ronneby):
     - Omsättning per butik/bransch (år, månad, vecka)
     - Kundstatistik (antal, kund och trafikräknare)
     - Kundstatistik (målgrupp, demografi, geografi)
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9.3 Framtid

BID Ronneby är fint med många trevliga verksamheter. Det krävs dock en hel del åtgärder för att 
skapa moderna handelsstråk och levande mötesplatser. Projekt som kommer att påverka vår 
stadskärna positivt:

• Ny stadsdel Kilen med 280 nya lägenheter
• Nytt stadsmuseum med internationell dragningskraft

Nulägesanalysen är ett resultat av engagemang och delaktighet från alla aktörer. Statistik, 
fakta, analyser, sammanställningar från workshops, enkäter och platsstudier kommer att ligga 
till grund för:

• Handlingsplan kort och lång sikt med ansvar och budget.
• Affärsplan
• Case

Sammanställt av: 

Angelica Coleman

Telefon: 0457-61 82 66
angelica.coleman@ronneby.se

Näringsutvecklare
Ronneby kommun
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