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Vision för Ronneby 

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.  

Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om 

invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika 

värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en 

attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas 

av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för 

framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som 

grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi 

bevarar dess värden till efterkommande generationer. 

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg 

framgångskommun. 

 

Strategiska målområden 2018 

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med 

tertialuppföljningar och årsbokslut. Indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som 

anges nedan. 

Vid delårsrapporten per 31/8 ska även en utfallsprognos för indikatorerna lämnas. Kommentarer ska 

ges om prognosen inte når upp till målvärdet. 

 

Fler jobb 
Ronneby kommun ska bidra till ett positivt näringslivsklimat och vara ett attraktivt område där företag 

vill etablera sig och utvecklas. Kommunen ska verka för att det skapas fler arbetstillfällen både i stad 

och på landsbygd. Nya etableringar inom arbetsområden och branscher som inte är starka i regionen 

ska undersökas. Andelen självförsörjande bland utsatta grupper, framför allt ungdomar, ska öka.  

Ronneby kommun ska marknadsföras som turistmål för att visa upp kommunen och öka antalet 

besökare. Kommunens varumärke ska stärkas. 

 

Indikator Källa  Utfall 

2016 

Målvärde 

2017 

Målvärde 

2018 

Upp- 

följning 

Nöjd kundindex 

Företagsklimat – totalt  

Insikt 75 68 77 År 

Andel självförsörjande hushåll sex 

månader efter att biståndsperioden 

inletts  

Egen mätning 76 % 75 % 75 % T1/T2/År 

Andel personer med ett långvarigt 

behov av försörjningsstöd och behov 

av arbetsinriktade insatser som deltar i 

sysselsättning efter var och ens 

förutsättningar  

Egen mätning 57 % 85 % 85 % T1/T2/År 

Andel som får plats i förskola inom två 

månader från anmälan  

Egen mätning 75 % 100 % 100 % År 
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Uppdrag 2018 

 Presentera en plan och strategi för kommunens arbete med marknadsföring, kommunikation 

och information. (Ansvarig KS/Kommunikationschefen, rapportering under T2-2018) 

 Detaljplan antagen för Ronneby Östra samt Viggen Norras verksamhetsområden (Ansvarig 

MBN/Miljö- och Byggnadsförvaltningen, rapportering under T2-2018) 

 Presentera en lägesrapport för arbetet med ”Brunnsparkens framtida utveckling”. (Ansvarig 

KS/Tekniska förvaltningen, rapportering T2-2018). 

 Presentera lägesrapport för arbetet med centrumutveckling BID-processen. (Ansvarig 

KS/Näringslivsenheten, rapportering T2-2018). 

 Prioritera arbetet med etableringar av nya företag i kommunen. (Ansvarig 

KS/Näringslivsenheten, rapportering på varje KS möte). 

 Påbörja satsningen på Östra Piren. Under 2018 utökas antal ställplatser och ny servicebyggnad 

inkl VA uppförs. Angöringsplats för skärgårdsbåt med väntkur samt träbrygga utmed 

hamnyta. (Ansvarig KS/Tekniska förvaltningen, Klart inför säsong 2018). 
 
 

Attraktivt boende 
Ronneby kommun ska upplevas som en attraktiv kommun att bo och leva i. För att motverka 

urbanisering är det viktigt att skapa en attraktiv region genom att förbättra regional och internationell 

samverkan.  

Kommunen ska som en del i att öka befolkningen utveckla och planera för attraktiva boenden inom 

hela kommunen. Även de mindre tätorterna ska ha en god samhällsservice.  

Vid nybyggnationer ska byggnationerna präglas av ett långsiktigt hållbart miljötänkande.  

Ökad integration mellan olika grupper i samhället ska eftersträvas när det gäller boendeplatser, skolor 

med mera.  

Medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunen ska öka och det ska vara enkelt för medborgare 

och företag att få kontakt med kommunen.  

IT är av högsta prioritet för kommunen. E-samhället ska utvecklas och vi ska noggrant följa 

utvecklingen av nya tjänster inom teknikområdet. Hela kommunen ska ha tillgång till bredband och 

mobiltäckning. 
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Uppdrag 2018 

 Ökad trygghet bland kommunens invånare är en prioriterad fråga för den kommunala 

verksamheten. Åtgärder som får direkt verkan i samhället ska prioriteras. Drogtester ska 

erbjudas i den kommunala verksamheten (Ansvarig Alla nämnder/förvaltningar/bolag, 

rapportering i samband med årsbokslut). 

 Genomför marknadsföringsinsatser av Ronneby kommun som boendekommun till potentiella 

nya invånare och byggentreprenörer. (Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen, 

rapportering T2-2018) 

 Fibernät utbyggt för att uppnå 90 % tillgång för permanent boende till år 2018 och planering 

för att uppnå 100 % tillgång för permanent boende till år 2020.  (Ansvarig IT enheten, 

rapportering i samband med tertialuppföljningar). 

 Redovisa förslag på utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen enligt 

bostadsförsörjningsprogram. (Ansvarig MBN/Miljö- och Byggnadsförvaltningen, rapportering 

under T2-2018). 

 AB Ronnebyhus får ett ägardirektiv att under perioden 2018-2020 utöka antalet lägenheter i 

samtliga av de mindre tätorterna där AB Ronnebyhus har bostäder sedan innan, 

Backaryd/Hallabro/Eringsboda/Johannishus/Listerby. Minst totalt 40 lägenheter. (Ansvarig 

AB Ronnebyhus). 

 

  

                                                      
1 Anpassning till prognos för utfall 2017 
2 Mätning utförs ej 2017 
3 Anpassning till utfall 2016 

Indikator Källa  Utfall 

2016 

Målvärde 

2017 

Målvärde 

2018 

Upp- 

följning 

Service och tillgänglighet gällande e-

post och telefoni  

KKIK snitt 

mått 1-3 

81 80 82 År 

Andel bygglov/byggärenden som tas på 

delegation där handläggningstiden inte 

överstiger 60 kalenderdagar, räknat 

från det att den fullständiga 

ansökningen inkom till beslut – 

exkluderat de ärenden där 

förlängningsbehov meddelats (egen 

mätning) 

Egen mätning 82 % 92 % 92 % T1/T2/ 

År 

Antal timmar per vecka som h-

bibliotek, simhall och 

återvinningsstation har öppet utöver 

08-17 vardagar  

KKIK 38 45 45 År 

Kommunens webbinformation  KKIK 65 67  
(2 % högre 

än 2016) 

851 År 

Nöjd regionindex  Medb. 

unders 

48 (55)2 503 Vart-

annat år 

Nöjd medborgarindex  Medb. 

unders 

50 (55)2 523 Vart-

annat år 

Nöjd inflytandeindex  Medb. 

unders 

35  (40)2 373 Vart-

annat år 
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En bra skola 
Kommunens förskolor och skolor ska inbjuda till en trygg, stimulerande och utvecklande studiemiljö.  

Att eleverna kan uppnå målen i skolan är av central betydelse. Tidiga insatser för att barnen ska nå 

målen ska göras redan i förskola och i grundskolans tidiga åldrar.  

Lärarna ska ges ökade möjligheter att vara pedagoger och att vidareutvecklas i sin viktiga roll.  

Valfrihet är viktigt och vi bejakar rätten att familjerna får välja förskola och skola.  

Det är viktigt att barn och unga får och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medför att 

tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker självförtroendet.  

Kunskapskällan ska etableras som ett regionalt lärcentrum. Utbildningsmöjligheterna i kommunen ska 

utvecklas utefter hur arbetsmarknaden förändras. 

 

Indikator Källa  Utfall 2016 Målvärde 

2017 

Målvärde 

2018 

Upp- 

följning 

Andelen elever i årskurs 9 som 

känner sig mobbade/utfrysta i skolan 

Egen mätning 11 % 0 % 0 % År 

Andelen elever i årskurs 6 som 

känner sig mobbade/utfrysta i skolan 

Egen mätning 10 % 0 % 0 % År 

Andelen elever i årskurs 3 som 

känner sig mobbade/utfrysta i skolan 

Egen mätning 14 % 0 % 0 % År 

Andel behöriga till gymnasieskolan 

ska vara som riket eller bättre 

Nationell 

undersökning 

74 % EHS 

76 % Yrkes 

76 % ES 

80 % NT 

Bättre än 

genom-

snittet riket 

Bättre än 

genom-

snittet riket 

År 

Andel elever som fullföljer 

gymnasiestudierna med slutbetyg 

inom 3 år  

Egen mätning 67 % 100 % 100 % År 

 

Uppdrag 2018 

 Undersöka hur ”Ung företagsamhet” kan starta tidigare på gymnasiet och även bli en del av 

grundskolans senare år. (Ansvarig UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering T2-2018). 

 Presentera ett förslag på hur vuxenutbildningen kan skapa utbildningar/snabbspår för de 

befintliga/kommande bristyrken som är kända inom såväl den offentliga som den privata 

arbetsmarknaden. (Ansvarig UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering T2-2018). 

 Redovisa till Kommunstyrelsen hur tillförda medel för volymökningar 2018 används. 

(Ansvarig UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering varje tertialbokslut samt årsbokslut). 

 Att undersöka möjligheten att införa arbetsmarknadskunskap i grundskolan och i gymnasiet 

för att förbereda våra ungdomar bättre för arbetsmarknaden. Flera motsvarande projekt har 

genomförts runt om i landet som ett led i att minska ungdomsarbetslösheten. Arbetet får gärna 

bedrivas i regionalt projekt tillsammans med övriga kommuner och näringsliv (Ansvarig 

UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering T2-2018). 
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En bra omsorg 
Servicetagare inom äldre- och funktionshinderområdet ska känna trygghet och kontinuitet. Fokus ska 

vara på servicetagarnas behov och deras anhöriga.  

Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.  

Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen för en ökad möjlighet till samvaro och ge trygghet för 

äldre.  

Via daglig verksamhet och träffpunkter ska en meningsfull daglig sysselsättning erbjudas. Kommunen 

ska ge äldre en meningsfull daglig sysselsättning.  

Den tekniska utvecklingen ska noga följas för att möta ett ökande behov av kommunal service. 

 

Indikator Källa  Utfall 

2016 

Målvärde 

2017 

Målvärde 

2018 

Upp- 

följning 

Andel brukare på särskilt boende som 

är ganska/ mycket nöjda med sitt 

särskilda boende.  

 

Socialstyrels-

ens nation-

ella brukar-

undersökning 

82 % 88 % 88 % År 

Andel brukare inom hemtjänst som är 

ganska/ mycket nöjda med sin 

hemtjänst.  

Socialstyrels-

ens nation-

ella brukar-

undersökning 

92 % 95 % 95 % År 

 

Uppdrag 2018 

 Införa Lagen om valfrihet (LOV) inom vård- och omsorgsboenden. (Ansvarig 

ÄN/Äldreförvaltningen, rapportering till KS i januari-2018) 

 Presentera en plan för nya vård- och omsorgsplatser i Hallabro. (Ansvarig 

ÄN/Äldreförvaltningen i samarbete med KS/Tekniska förvaltningen, rapportering T1-2018) 

 Presentera en planering för tillgång till bredband om minst 100Mbit/s på våra vård- och 

omsorgsboenden samt gruppbostäder enligt LSS och SoL (Ansvarig AB Ronnebyhus, 

rapportering T1-2018). 

 ÄN/Äldreförvaltningen ska under mars 2018 till kommunfullmäktige överlämna 

Framtidsutredningen, vilken ska visa förslag till organisation av de särskilda boendena. 

 

 

En bra socialtjänst 
Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen.  

Det sociala arbetet ska bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med 

andra myndigheter och organisationer.  

För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens 

insatser bidrar till att stärka den enskilde när så behövs och ge den rätt insats.  

För att bryta ett utanförskap och skapa möjlighet till delaktighet i samhället är det viktigt att se till att 

alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds. 
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Indikator Källa  Utfall 

2016 

Målvärde 

2017 

Målvärde 

2018 

Upp- 

följning 

Andel ungdomar som inte kommit 

tillbaka inom ett år efter avslutad 

insats/ utredning.  

KKIK 79 % 75 % 79 % År 

Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt 

bistånd vid nybesök. 

KKIK 15 Högst 16 Högst 15 År 

Kvalitén inom LSS grupp- och 

serviceboenden (genomsnitt).  

KKIK   91 %4 86 %4 92 %4 År 

 

Uppdrag 2018 

 Införa Lagen om valfrihet (LOV) inom gruppboenden enligt LSS och SoL. (Ansvarig 

SN/Socialförvaltningen, rapportering T1-2018) 

 Upphandla hyresavtal för gruppboende enligt LSS och SoL i Bräkne-Hoby avseende 6 st 

lägenheter. Ronnebyhus får delta i upphandlingen på lika villkor som andra aktörer. (Ansvarig 

SN/Socialförvaltningen, rapportering T1-2018). 

 
 

En bra miljö 
Ronneby ska arbeta för en hållbar utveckling och kännetecknas av sitt arbete med Cradle to Cradle 

(c2c).  

Miljö- och energiarbetet ska bedrivas utifrån kommunens lokala miljömål. Kommunen ska bli en 

fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ klimatpåverkan. 

Miljövänliga drivmedel såsom bl. a biogas och el ska användas i kommunens fordonspark.  

Kommunen ska värna om kulturlandskapet och dess naturvärden liksom att arbeta för att hålla 

landskapet öppet och tillgängligt. Ronneby ska arbeta för att förebygga och lindra oönskade händelser 

kopplade till extrema väder. 

Uppföljning sker genom särskild rapportering av, i kommunfullmäktige antagna, miljömål för 

Ronneby kommun. 

 

Uppdrag 2018 

 Öka antalet elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten. (Ansvarig 

KS/Kommunledningsförvaltningen och ÄN/Äldreförvaltningen, rapportering T2-2018) 

 Presentera en plan för att implementera en samordnad varudistribution för den kommunala 

verksamheten, vilket inkluderar införande av elektronisk handel. (Ansvarig 

KS/Kommunledningsförvaltningen, rapportering T1-2018). 

 

  

                                                      
4 Genomsnittligt värde av 10 kvalitetsaspekter. 2016 redovisades dock lägsta värdet i kommunens officiella bokslut (för 

jämförbarhetens skull presenteras här det genomsnittliga utfallet 2016). 
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Bra kultur- och fritidsutbud 
Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet som ska attrahera olika människors 

intressen och bidra till att människor med olika bakgrund kan mötas. Kultur- och fritidsutbudet ska 

vara tillgängligt i hela kommunen och medborgarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och 

motionsanläggningar.  

Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett 

kulturutbud även lockar till kulturturism. 

 

Indikator Källa  Utfall 

2016 

Målvärde 

2017 

Målvärde 

2018 

Upp- 

följning 

Tillgång till kultur och fritid.  

Snitt, NMI idrott, NMI kultur och NRI 

fritid (mäts vartannat år) 

Medborgar-

undersökning 

59 

(riket 61) 

 

(65)5 616 År 

 

Uppdrag 2018 

 Presentera ett förslag på museum för Ronnebys historia inkluderat ”Guldgubbarna” och 

Gribshunden. Förslaget ska inkludera samarbete med Blekinge Museum. (Ansvarig 

FKN/Fritid- och Kulturförvaltningen, rapportering T1-2018) 

 Undersöka möjligheten att skapa ett ”Ronnebykort” för tillträde till Fritidsanläggningar i 

Ronneby Kommun samt koppla detta till Taxekonstruktion för anläggningarna. (Ansvarig 

FKN/Fritid- och Kulturförvaltningen, rapportering T1-2018). 

 

 

 

Ekonomi i balans 
Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande en 

ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig.  

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning 

och för ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. 

Fr o m år 2000 gäller det s k balanskravet, innebärande att resultatet måste vara i balans (kostnaderna 

får inte överstiga intäkterna). Skulle ett negativt resultat uppstå skall detta täckas inom tre år genom 

lägst motsvarande överskott. Åtgärdsplan skall under sådana omständigheter upprättas. 

  

                                                      
5 Mätning utförs ej 2017 
6 Anpassning till utfall 2016 
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Indikator Källa  Utfall 

2016 

Målvärde 

2017 

Målvärde 

2018 

Upp- 

följning 

Det planeringsmässiga överskottet av 

skatteintäkter och generella statsbidrag 

(inklusive fastighetsavgift) per år. 

Överskottet kan fördelas på resultat 

och/eller prognosreserv 

Budget 1,7 % 1,7 % 0,2 % ÅR 

Kommunkoncernens åtagande i 

förhållande till Kommuninvests limit 

för åtagande för Ronneby 

kommunkoncern  

Bokslut fge 

år 

89 % Högst  

90 % 

Högst  

90 % 

ÅR 

 

Uppdrag 2018 

 Ta fram åtgärdspunkter för såväl kommunens som kommunens helägda bolags verksamheter 

utefter den framtagna långsiktiga investeringsanalysen. (Ansvarig KS/Kommundirektören, 

rapportering T2-2018). 

 Tillfälliga statsbidrag eller statsbidrag som kräver medfinansiering och som söks av 

nämnder/förvaltningar ska samrådas med Kommunstyrelsen innan ansökan görs (Ansvarig 

Alla nämnder/förvaltningar).  

 Koppla de olika strategiska målområdena i styrmodellen till de Globala målen i Agenda 2030. 

(Ansvarig KS/Kommunledningsförvaltningen, Förslag till budgetberedningen hösten 2018).  
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Budgetförutsättningar 

I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande 

påverkande faktorer för åren 2018-2019. 

Styrmodell 
Kommunen arbetar med en målstyrningsmodell med utgångspunkt i visionen.  

 

Vision 

Kommunens vision tas fram av kommunstyrelsen och beslutas av kommunfullmäktige. Visionen ska 

ge en målbild, vart politikerna vill att Ronneby utvecklas till på lång sikt.  

Strategiska målområden  

Kommunfullmäktige beslutar om strategiska målområden med tillhörande måltexter, indikatorer och 

målvärden för indikatorerna. Revidering sker vart fjärde år. Målvärden för indikatorerna kan revideras 

vartannat år.  

Målområdena ska bidra till att nå visionen. Kommunfullmäktiges strategiska målområden visar vilka 

områden som anses extra viktiga att arbeta med under de kommande åren.   

Till varje målområde finns en måltext men inga specifika mål. Måltexten beskriver vad kommunen 

vill uppnå inom varje målområde. 

Nämnds- och bolagsmål 

Nämnderna och kommunens helägda bolag ska utifrån de strategiska målområdena ta fram egna mål. 

Det är viktigt att den röda tråden finns mellan kommunfullmäktiges strategiska målområden och 

nämndens/bolagsstyrelsens mål.  

Aktiviteter 

På förvaltningsnivå och eventuellt lägre, tas verksamhets-/aktivitetsplaner fram för att visa hur 
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verksamheten ska bidra till att nå nämnds-/styrelsemålen. Vid speciella behov kan enhets-

/verksamhetsmål upprättas. 

Uppdrag 

Kommunfullmäktige ger i budget/plan ett- eller tvååriga uppdrag till nämnderna vilka ska gå i linje 

med de strategiska målområdena. 

Omvärldsperspektiv 

Vart fjärde år görs en omfattande omvärldsanalys som är kopplad mot visionen. Övriga tre år görs 

mindre revideringar. Omvärldsanalysen ska innehålla en spaning in i framtiden där trender analyseras 

och utmaningar tas fram. Omvärldsanalysen ska ge underlag och stöd till arbetet med mål. 

Uppföljning                       

Analys av resultat och uppföljning är en viktig del i styrmodellen. På varje nivå, från enhet till 

förvaltning, görs en analys av aktiviteter/verksamhetsplan och mål. Måluppfyllelse rapporteras i 

nämnden/bolagsstyrelsen samt i förekommande fall till kommunfullmäktige.  

Kommunens kvalitetsgrupp ansvarar för analys av resultat. 

 

Ekonomistyrningsprinciper 
Nämnderna har att ta hänsyn till uppställda ekonomistyrningsprinciper. Dessa principer anger hur 

nämnderna ska agera i olika situationer.  

1. Tilldelade ekonomiska resurser går, vid konflikt, alltid före verksamhetens mål (med undantag 

för vad som följer av tvingande lagstiftning eller motsvarande).  

2. Intäktsökningar, utöver vad som budgeterats, som inte har ett direkt samband med kostnader, 

får ej tas i anspråk för nya kostnader. 

3. Överskott i kapitalkostnader får ej tas i anspråk för nya kostnader. 

4. Externa hyreskontrakt med en löptid som överstiger fem år ska underställas 

kommunfullmäktige, liksom externa hyreskontrakt med en löptid som är kortare än fem år 

men med en årshyra som är 10 prisbasbelopp eller högre. 

 

Beslutsnivåer för kommunfullmäktigebudget 
Kommunfullmäktige fastställer budgeten på nämndsnivå. Då en nämnd ansvarar för flera förvaltningar 

enligt förvaltningsorganisationen fattar kommunfullmäktige beslut för varje sådan förvaltning. Under 

kommunstyrelsen ligger kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och 

näringslivsenheten, för vilka kommunfullmäktige fattar beslut om budget. 

Kommunfullmäktiges beslut om budget är indelat på intäkter, personalkostnader, övriga kostnader, 

avskrivningar och internränta. Nämnden får i sin internbudget omfördela mellan intäkter, 

personalkostnader och övriga kostnader, förutsatt att detta inte innebär en ökning av nämndens 

nettoanslag. Kapitalkostnader får inte omfördelas till annat kostnadsslag. 

 

Ekonomisk rapportering 
Rapportering till kommunfullmäktige avseende det ekonomiska utfallet sker, förutom vid årsbokslutet, 

efter utgången av tertial 1 och tertial 2.  

Utöver ovanstående gäller att varje budgetansvarig månatligen ska följa sin verksamhet. Skulle 

väsentliga avvikelser uppstå ska rapportering ske till närmast överordnat led. Förvaltningschef 
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rapporterar till nämnd, vilken om anledning föreligger rapporterar till kommunstyrelsen. Rapport ska i 

varje led innehålla analys och förslag till åtgärd. 

Om nämnden tvingas vidta särskilda åtgärder för att nå ekonomisk balans ska dessa åtgärder redovisas 

i samband med tertialrapporterna. Vid väsentliga avvikelser ska rapportering ske utan dröjsmål utan att 

invänta en formell tertialrapport.  

Utöver den indelning i intäkter, personalkostnader, övriga kostnader, avskrivningar och internränta 

som kommunfullmäktige beslutat, kan nämnd välja att redovisa mer detaljerad information. Syftet ska 

vara att ge en rättvisande bild av verksamheten. 

 

Investeringar och finansiering 
Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där 

värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp.  

För investeringar som kan indelas i väsentliga komponenter tillämpas komponentavskrivning.  

Inventarier som har ett samband, t ex inredning till en skolsal, bör räknas som investering förutsatt 

beloppsgräns. Datorer och liknande kostnadsförs. 

Budget 2018-2019 plan 2020-2021 innehåller investeringar t o m 2021 enligt investeringsbudgeten 

längst bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2018-2021 till 491 mkr. 

Beslutade investeringar och exploateringar som ännu ej påbörjats eller färdigställts per 31 december 

2017 kan komma att kompletteringsäskas under våren 2018. 

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna 

kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,75 %. 

Investeringsvolym: 

År 2018 År 2019 År 2020 År 2021 

101 mkr 144 mkr 188 mkr 58 mkr 

 

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 60 mkr för 

att klara investeringsvolymen 2018 med hänsyn tagen till förväntad kompletteringsbudgetering.   

Finansnettot har för planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge: 

År 2018 0,20 % 

År 2019 0,50 % 

År 2020 0,80 % 

År 2021 1,10 % 

 

Finansnettot beräknas, exklusive borgensavgifter, utdelning samt finansiell kostnad på 

pensionsavsättning. De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. 

För närvarande är avgiften 0,35 % av lånesumman. 
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Kommunalskatt 
Kommunens skattesats: 22,367 

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2018-2021 på skattesatsen 22,36, vilket är oförändrat från 

2017.  

 

Befolkning 
Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden per den 1/11 året 

innan budgetåret. I budgetförutsättningarna för planåren beräknas den kommunalekonomiska 

utjämningen på en ökande befolkning med 350 invånare per år. År 2018 beräknas på 29 600 invånare, 

år 2019 beräknas 29 950 invånare, år 2020 beräknas 30 300 invånare och år 2021 30 650 invånare. 

 

Skatteunderlagets utveckling 
Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2018-2019, jämte plan 2020-2021, på Sveriges 

kommuner och landstings (SKL:s) prognos per 2017-09-28 (cirkulär 17:47). Prognosen avser den 

sammantagna utvecklingen för hela riket. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

SKL sept 2017  4,4 % 3,4 % 3,5 % 3,8 % 3,9 % 

Regeringen sep 2017 4,8 % 3,4 % 4,0 % 3,9 %  

 

 

Kommunalekonomisk utjämning8 
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 

regleringspost och strukturbidrag. 

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Kompensation 

erhålles upp till 115% av rikets skattekraft beräknat på 95% av den länsvisa skattesatsen. 2018 

beräknas Ronneby erhålla 12 987 kr per invånare i inkomstutjämning. 

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva 

kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2018 att Ronneby skall erhålla 74 kr per 

invånare från utjämningssystemet.   

Från och med 2014 är det kommunalekonomiska systemet reviderat. För en mjukare övergång har det 

bestämts en införandeperiod om 5 år. Införandebidraget ingår i regleringsposten som är ett instrument 

för ekonomiska regleringar mellan staten och kommunerna. För 2018 beräknas regleringen till ett 

bidrag på 151 kr per invånare. 

Strukturbidraget beräknas för 2018 till 0 kr per invånare.  

  

                                                      
7 Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs 

i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primärkommun. Total kommunal skattesats utgörs av summan av 

skattesatserna för landstinget och primärkommunen. 
8 Avser SKL:s prognos per 28 september 2017. 
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LSS-utjämning 
Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i 

budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 20 kr per invånare i utjämningsbidrag. 

 

Kommunal fastighetsavgift 
Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har 

reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften som erhålls beräknas i budgetförutsättningarna 

till 1 978 kr per invånare för år 2018. 

 

Särskilda statsbidrag 

Maxtaxan 

Statsbidrag om 223 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton för 2018. 

Riktade statsbidrag att ansöka om  

Ett antal riktade statsbidrag att i särskild ordning ansöka om/rekvirera finns. Dessa statsbidrag 

administreras av respektive nämnd.  

Riktade statsbidrag som erhålls i statsbidraget 

I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel för vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har 

beslutat om, s.k. regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2018-2021 fått 

anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala 

konton. 

 

Personalkostnader 
Personalkostnadsökningarna har beräknats enligt lokal bedömning för 2018-2019. Därefter används 

Konjunkturinstitutets prognos för timlön som redovisas i SKL:s cirkulär 17:47. 

År 2018 2,5 % 

År 2019 3,1 % 

År 2020 3,4 % 

År 2021 3,4 % 

 

Lönerevision är schablonberäknad till den 1 april vart och ett av åren.  

Avsättningen avser såväl fastanställda som andra kategorier, d v s samtliga lönekostnader. Medel för 

dessa kostnadsökningar har avsatts på centralt konto. 

Personalomkostnadspåslaget uppgår i nämndernas budgetanslag till 39,20 % fr o m 2018, och ska 

täcka lagstadgade och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och 

avsättning för förmånsbestämd ålderspension.  

På centrala konton budgeteras för semesterlöneskuldsökning och pensionsutbetalningar på pensioner 

intjänade före 1998.  
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Reserver och medel för oförutsedda händelser 
Det finns ingen generell prisökningsreserv. Istället finns avsatta med för oförutsedda utgifter och en 

extra reserv, totalt 30 mkr per år 2018-2019.  

 

Övriga poster på centrala konton 
AB Ronneby industrifastigheter (ABRI) har fått i direktiv att från och med 2010 årligen återbetala 1,5 

mkr av villkorat aktieägartillskott.  

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr. 

Det finns en intäktspost som ska kompensera kommunens i ram budgeterade kostnader för 

flyktingmottagning. För 2018 finns 53 984 tkr budgeterade på centrala konton som intäkt. 

Motsvarande belopp finns anslagna i nämndernas ramar. De anslag som finansieras från balanskonto 

flykting, omprövas efterhand som behoven förändras. Uppföljning av kontot sker tertialvis och i 

samband med dessa kan anslagen komma att omprövas. 

 

Nämndernas budget 2018-2019, plan 2020-2021 
I nämndernas budgetplan 2018-2021 inryms generellt inga budgetreserver. Reserver finns på centrala 

konton. 

I nämndernas budget och plan för åren 2018- 2021 har på nämndsnivå den resultatmässiga 

konsekvensen av kända förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade 

investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits. 

Därutöver kommer konsekvenser av beslut att ge budgetmässiga justeringar. 

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till de mer detaljerade underlagen för 

denna budget.  

 

Internhyror 
En budgetjustering kommer att ske avseende internhyror. Justeringarna av internhyror föranleds 

huvudsakligen av investeringar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipriser. Förändrade 

internhyror innebär ingen nettoförändring av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av 

ökade intäkter i annan nämnd. 
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Känslighetsanalys 2018 
Utdebitering, kommunalskatt, +/- 1 kr +/- 52 mkr 

Skatteunderlagets utveckling, +/- 1% +/- 12 mkr 

Befolkningsutveckling, +/- 100 invånare +/- 6 mkr 

Personalkostnader helårseffekt, +/- 1% +/- 11 mkr 

Prisförändring, varor och tjänster, +/- 1% +/- 6 mkr 

Ränteförändring, +/- 1%, år  +/- 4 mkr 
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Resultaträkning 

(tkr) Bokslut 2016 Budget 2017* Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nettokostnader,exkl avskrivn.  -1 492 403 -1 583 880 -1 679 457 -1 725 482 -1 778 919 -1 841 872 

Avskrivningar -75 598 -83 808 -83 254 -90 032 -93 585 -102 006 

NETTOKOSTNAD (not 1) -1 568 001 -1 667 688 -1 762 711 -1 815 514 -1 872 504 -1 943 878 

              

Skatteintäkter 1 182 534 1 215 001 1 262 115 1 308 800 1 360 700 1 415 500 

Gen statsbidrag o utjämning 406 556 448 168 495 752 502 430 512 560 508 350 

Finansiella intäkter 8 955 9 100 8 800 9 100 9 100 9 100 

Finansiella kostnader -3 595 -3 600 -800 -2 200 -4 100 -5 700 

RESULTAT II 26 449 981 3 156 2 616 5 756 -16 628 

              

Extraordinära poster             

RESULTAT III 26 449 981 3 156 2 616 5 756 -16 628 

*Budget 2017 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 377/2016 

 

Not 1 

(tkr) Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Internränta  22 699 23 216 23 093 25 675 

Lönerevisioner -26 402 -68 130 -116 246 -166 765 

Semesterlöneskuld -2 500 -2 500 -2 500 -2 500 

Lägre arbetsgivaravgift äldre 4 000 4 000 4 000 4 000 

Pensionsutbetalningar inkl särskild löneskatt -37 400 -38 100 -38 700 -40 100 

          

Medel för oförutsedda utgifter, KS -6 000 -6 000 -6 000 -6 000 

Medel för oförutsedda utgifter, KF -4 000 -4 000 -4 000 -4 000 

Extra reserv -20 000 -20 000 -22 000 -22 000 

Reservation framtidens skolor -338 -34 599 -42 188 -52 950 

Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby 

Industrifastigheter 1 500 1 500 1 500 1 500 

Medel för kundförluster -300 -300 -300 -300 

Intäkt från balanskonto 53 984 53 724 48 784 48 784 

Arbetsmarknadsåtgärder -350 -350 -350 -350 

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 6 600 6 700 6 800 6 800 

Summa -8 507 -84 839 -148 107 -208 206 
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Balansräkning 

(mkr) Bokslut 2016 Budget 2017* Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

TILLGÅNGAR             

Materiella 

anläggningstillgångar 1 224 1 222 1 242 1 296 1 390 1 346 

Finansiella 

anläggningstillgångar  277 250 260 260 260 260 

Omsättningstillgångar 296 200 200 200 200 200 

S:A TILLGÅNGAR 1 797 1 672 1 702 1 756 1 850 1 806 

              

EGET KAPITAL OCH 

SKULDER             

Eget kapital 646 625 660 663 669 652 

Avsättningar 75 70 80 82 84 84 

Långfristiga skulder 601 680 605 650 732 700 

Kortfristiga skulder 476 297 357 361 365 370 

S:A SKULDER OCH EGET 

KAPITAL 1 797 1 672 1 702 1 756 1 850 1 806 

*Budget 2017 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 377/2016 

Finansieringsanalys 

(mkr) Bokslut 2016 Budget 2017* Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN             

Verksamhetens nettokostnad -1 492 -1 584 -1 679 -1 725 -1 779 -1 842 

Skatteintäkter och statsbidrag  1 589 1 663 1 758 1 818 1 880 1 931 

Finansiellt netto 5 5 8 7 5 3 

Justering för rörelsekapitalets 

förändring, avsättningar, 

realisationsresultat, 

avskrivningar 35           

Verksamhetsnetto 137 84 86 99 106 93 

              

INVESTERINGAR             

Nettoinvesteringar   -109 -101 -144 -188 -58 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar -103           

Förändring finansiella 

anläggningstillgångar             

Investeringsnetto -103 -109 -101 -144 -188 -58 

              

FINANSIERING             

Utlåning -1           

Återbetald utlåning 21           

Upplåning 130 25 15 45 82   

Amortering -104         -35 

Finansieringsnetto 46 25 15 45 82 -35 

              

Förändring av likvida medel 80 0 0 0 0 0 

*Budget 2017 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 377/2016 
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Driftbudget 2018-2019 jämte plan 2020-2021 

(tkr) Budget 2017* Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nämnd           

Kommunstyrelsen -290 739 -309 812 -288 214 -288 722 -301 240 

Revision -1 255 -1 279 -1 279 -1 279 -1 279 

Miljö- och Byggnadsnämnden -16 543 -17 708 -17 664 -17 127 -17 075 

Fritids- och Kulturnämnden -69 011 -65 273 -65 685 -66 143 -65 740 

Utbildningsnämnden -640 659 -712 480 -709 233 -699 780 -698 536 

Äldrenämnden -349 479 -379 116 -381 810 -382 622 -383 101 

Socialnämnden -247 145 -264 465 -262 765 -264 699 -264 677 

Överförmyndarnämnden -3 895 -4 071 -4 025 -4 025 -4 024 

Nämndernas nettokostnader -1 618 726 -1 754 204 -1 730 675 -1 724 397 -1 735 672 

            

Justering enligt not 1 -48 962 -8 507 -84 839 -148 107 -208 206 

Skatteintäkter 1 215 001 1 262 115 1 308 800 1 360 700 1 415 500 

Gen statsbidrag o utjämning 448 168 495 752 502 430 512 560 508 350 

Finansiella intäkter 9 100 8 800 9 100 9 100 9 100 

Finansiella kostnader -3 600 -800 -2 200 -4 100 -5 700 

Central finansiering 1 619 707 1 757 360 1 733 291 1 730 153 1 719 044 

            

RESULTAT 981 3 156 2 616 5 756 -16 628 

            

(tkr) Budget 2017* Budget 2018 Plan 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Sammanställning nämnder           

Intäkter 577 638 598 286 583 570 579 255 579 945 

Personalkostnader -1 172 931 -1 305 877 -1 265 591 -1 257 385 -1 257 889 

Övriga kostnader  -917 595 -940 660 -935 406 -929 589 -930 047 

Avskrivningar -83 808 -83 254 -90 032 -93 585 -102 006 

Internränta  -22 030 -22 699 -23 216 -23 093 -25 675 

Nettokostnad -1 618 726 -1 754 204 -1 730 675 -1 724 397 -1 735 672 

*Budget 2017 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 377/2016 
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Förändring från budget 2017 till budget 2018 

(tkr) 

Budget 2017 

KF 377/16 

justerad 

Omorg., 

tekn. 

justeringar 

Lön - arvode 

2017, 2016 

(Kommunal) 

Budget-

dispositioner, 

mm Kap.kostn. Budget 2018 

Kommunstyrelsen/KLF -164 794 2 831 -2 197 -6 392 -4 327 -174 879 

Kommunstyrelsen/TF -120 262 -12 209 -2 713 2 315 5 095 -127 774 

Kommunstyrelsen/NE -5 683   -39 -1 437   -7 159 

Revision -1 255   -19 -5   -1 279 

Miljö- o byggnadsnämnden -16 543   -393 -806 34 -17 708 

Fritids- o kulturnämnden -69 011 7 132 -353 -2 857 -184 -65 273 

Utbildningsnämnden -640 659 987 -19 847 -52 133 -828 -712 480 

Äldrenämnden -349 479 1 241 -20 036 -10 909 67 -379 116 

Socialnämnden -247 145 18 -7 451 -9 918 31 -264 465 

Överförmyndarnämnden -3 895   -51 -122 -3 -4 071 

Netto -1 618 726 0 -53 099 -82 264 -115 -1 754 204 

*Budget 2017 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 377/2016 

 
 

Förändring från budget 2018 till budget 2019 

(tkr) Budget 2018 

Tekn. 

justeringar   

Budget-

dispositioner, 

mm Kap.kostn. Budget 2019 

Kommunstyrelsen/KLF -174 879 38   25 414 8 -149 419 

Kommunstyrelsen/TF -127 774     -107 -5 620 -133 501 

Kommunstyrelsen/NE -7 159     1 864 1 -5 294 

Revision -1 279         -1 279 

Miljö- o byggnadsnämnden -17 708     53 -9 -17 664 

Fritids- o kulturnämnden -65 273     871 -1 283 -65 685 

Utbildningsnämnden -712 480     3 587 -340 -709 233 

Äldrenämnden -379 116     -2 200 -494 -381 810 

Socialnämnden -264 465     1 709 -9 -262 765 

Överförmyndarnämnden -4 071     50 -4 -4 025 

Netto -1 754 204 38   31 241 -7 750 -1 730 675 

 

 

Förändring från budget 2019 till plan 2020 

(tkr) Budget 2019     

Budget-

dispositioner, 

mm Kap.kostn. Plan 2020 

Kommunstyrelsen/KLF -149 419     1 055 554 -147 810 

Kommunstyrelsen/TF -133 501     -247 -3 559 -137 307 

Kommunstyrelsen/NE -5 294     1 670 19 -3 605 

Revision -1 279         -1 279 

Miljö- o byggnadsnämnden -17 664     500 37 -17 127 

Fritids- o kulturnämnden -65 685       -458 -66 143 

Utbildningsnämnden -709 233     8 670 783 -699 780 

Äldrenämnden -381 810       -812 -382 622 

Socialnämnden -262 765     -1 940 6 -264 699 

Överförmyndarnämnden -4 025         -4 025 

Netto -1 730 675     9 708 -3 430 -1 724 397 
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Förändring från plan 2020 till plan 2021 

(tkr) Plan 2020     

Budget-

dispositioner, 

mm Kap.kostn. Plan 2021 

Kommunstyrelsen/KLF -147 810     62 787 -146 961 

Kommunstyrelsen/TF -137 307     -4 -13 376 -150 687 

Kommunstyrelsen/NE -3 605       13 -3 592 

Revision -1 279         -1 279 

Miljö- o byggnadsnämnden -17 127       52 -17 075 

Fritids- o kulturnämnden -66 143       403 -65 740 

Utbildningsnämnden -699 780     -339 1 583 -698 536 

Äldrenämnden -382 622       -479 -383 101 

Socialnämnden -264 699     9 13 -264 677 

Överförmyndarnämnden -4 025       1 -4 024 

Netto -1 724 397     -272 -11 003 -1 735 672 

 

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 15/11-17, justerat 

för de förändringar som denna budget innebär för åren 2018-2021. Tekniska budgetjusteringar till 

följd av exempelvis ändrade internhyror, ändrat personalomkostnadspålägg, lönerevision, 

budgetmässiga konsekvenser av fullmäktigebeslut, mm, kommer löpande att förändra nämndernas 

ramar.  

Investeringsbudgeten återfinns i sista kapitlet. 
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Kommunstyrelsen 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 205 028 223 014 207 314 205 257 205 257 

Personalkostnader -173 189 -207 411 -168 701 -167 607 -168 111 

Övriga kostnader -234 654 -238 259 -234 515 -231 074 -230 512 

Avskrivningar -67 859 -66 608 -71 359 -74 380 -84 204 

Internränta -20 065 -20 548 -20 953 -20 918 -23 670 

Nettokostnad -290 739 -309 812 -288 214 -288 722 -301 240 

 

Kommunledningsförvaltningen 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 35 186 50 390 35 490 35 490 35 490 

Personalkostnader -104 593 -121 286 -84 513 -83 662 -83 662 

Övriga kostnader -92 630 -101 075 -97 600 -97 396 -97 334 

Avskrivningar -2 602 -2 773 -2 681 -2 156 -1 401 

Internränta -155 -135 -115 -86 -54 

Nettokostnad -164 794 -174 879 -149 419 -147 810 -146 961 

 

Förändrad driftbudget 

 Avveckling SVAR-projektet fr o m 2019, -507 tkr/år 

 Minskad kostnad digitala informationstavlor, -200 tkr/år 

 Justering ökade kostnader/förändrad kollektivtrafik, 2 663 tkr 2018, 1 056 tkr fr o m 2019 

 Å-trafik, 550 tkr/år 

 Arkipelagrutten, 300 tkr/år 

 Trygghetsskapande åtgärder, 1 300 tkr/år 

 Trygghet och säkerhet en tjänst, 630 tkr/år 

 Valnämnden, 1 127 tkr år 2018, 882 tkr år 2019, 27 tkr år 2020 och 66 tkr år 2021 

 Ökad avgift till Räddningstjänsten för kapitalkostnad, 25 tkr år 2018, 41 tkr åren 2019-2020 

och 40 tkr år 2021 

 Utveckling av befintliga beslutsstödsystem, 75 tkr/år 

 Personalstrateg, 700 tkr/år 

 Licenskostnader, 200 tkr/år 

 Infrastruktur trådlöst nät, 300 tkr åren 2018-2019, 200 tkr år 2020 och 100 tkr år 2021 

 Fria surfzoner, 100 tkr/år 

 Projekt 100+25 i arbete, 23 125 tkr år 2018 

 Lokalhyra för turistbyrå, 150 tkr 

 Cefur, 2 700 tkr år 2018, 2 200 tkr åren 2019 och framåt 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunledningsförvaltningen består huvudsakligen av stödfunktioner till kommunens verksamheter 

och de kommunala bolagen.  

I SUS-enheten ingår nämndsekretariat, arkivfunktion, skuld- och budgetrådgivning, konsument-

rådgivning, kopieringscentral, juridik och upphandling. Utredare och samordnare arbetar med bl a 

kvalitetsutveckling, utredningar, beredning av ärenden och samordning av kommunövergripande 
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frågor såsom landsbygdsutveckling, miljö, folkhälsa och internationella frågor. I enhetens budget ingår 

även medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd liksom 

för räddningstjänst, kollektivtrafik, medlemskap i Region Blekinge samt Sveriges Kommuner och 

Landsting mm. 

Ekonomienheten arbetar med ekonomistyrning, ekonomiadministration, finansiering, mm. Enheten är 

stödfunktion för kommunens förvaltningar men samtidigt kommunstyrelsens funktion för att 

upprätthålla god ekonomisk kontroll. 

Personalenheten stödjer förvaltningar i personalfrågor samt sköter löneadministrationen, samt arbetar 

för att på olika sätt förverkliga kommunens personalpolitiska intentioner. 

Kommunikationsenheten arbetar med information/kommunikation, turism, växel och 

medborgarservice. 

IT-enheten sköter kommunens IT-nätverk och andra IT-frågor. 

Enheten för arbetsmarknad och integration arbetar med att tillhandahålla sysselsättning/vägledning för 

arbetssökande, bereder arbetstillfällen för personer med olika anställningsstöd, samt arbetar med 

integrationsfrågor. 

 

Cefur (Center för forskning och utveckling in Ronneby) arbetar med Cradle to Cradle (C2C) och 

hållbarhetsfrågor.  

 

 

Näringslivsenheten 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 410 2 857 2 057 0 0 

Personalkostnader -1 748 -5 141 -3 181 -1 981 -1 981 

Övriga kostnader -4 312 -4 842 -4 138 -1 611 -1 611 

Avskrivningar -32 -32 -31 -13 0 

Internränta -2 -1 -1 0 0 

Nettokostnad -5 684 -7 159 -5 294 -3 605 -3 592 

 

Förändrad driftbudget 

 SEFI, 1 500 tkr åren 2018-2019 

 Aktiviteter kopplat till centrumutvecklingsgruppen, 330 tkr år 2018 och 170 tkr år 2019 

 Labb vattenskärning/3D-print, 1700 tkr år 2018 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Näringslivsenheten arbetar med att utveckla näringslivet i Ronneby. Detta sker exempelvis genom 

olika samarbeten och nära kontakt med i kommunen befintliga företag och ett aktivt bearbetande av 

företag för nyetablering. Enheten bedriver dessutom SEFI som är en accelerator företagsetablering för 

nyanlända företagare, som är nära kopplat till Business Ronneby där nätverk och samlokalisering 

lägger grunden för uppstart av nya företag.  

Andra samarbetspartner är NyföretagarCentrum, Blekinge Business Incubator, Tech Network, Ung 

Företagsamhet, Visit Blekinge och samtliga lokala företagarföreningar, samt regionala EU-projekt 

som Framtidens Industri, Business Blekinge och Social tillväxt och Inkludering. Näringslivsenheten 

arbetar också med företagsdagar, frukostmöten, etableringsfrågor, besöksnäring, landsbygdspolitiska 
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programmet, regionala frågor, Moderna kurorten, Kunskapsdagarna, kompetensförsörjning för företag 

och genomförande av åtgärdsprogram kopplat till Förenkla helt enkelt.  

Sedan 1 oktober 2017 ingår labben med vattenskärning och 3d-printer (tidigare Cefur), i 

näringslivsenheten, med uppdrag att inrikta verksamheten mot affärsnytta och skapa en 

finansieringsmodell med tydlig näringslivskoppling. 

 

Tekniska förvaltningen 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 169 432 169 767 169 767 169 767 169 767 

Personalkostnader -66 848 -80 984 -81 007 -81 964 -82 468 

Övriga kostnader -137 712 -132 342 -132 777 -132 067 -131 567 

Avskrivningar -65 225 -63 803 -68 647 -72 211 -82 803 

Internränta -19 908 -20 412 -20 837 -20 832 -23 616 

Nettokostnad -120 261 -127 774 -133 501 -137 307 -150 687 

 

Förändrad driftbudget 

 Diverse omdisponeringar, bl a på grund av komponentavskrivningar, -9 802 tkr år 2018,  

-10 041 tkr år 2019, -9 264 tkr år 2020 och -8 960 tkr år 2021 

 Ökade kostnader paviljonger, 488 tkr/år 

 Rivning Östra Piren, 205 tkr år 2018 

 Ökade driftkostnader Östra Pirens utveckling, 170 tkr/år 

 Ökat behov av vaktmästare, 210 tkr år 2019 och 420 tkr/år fr o m 2020 

 Demontering paviljonger Skogsgårdsskolan, 300 tkr år 2020 

 Digitalisering gamla lantmäteriförrättningar, 500 tkr år 2019 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Tekniska förvaltningen består huvudsakligen av tre driftverksamheter; Gatu- och Parkenheten, 

Kostenheten och Lokalförsörjningsenheten.  

Gatu- och Parkenheten ansvarar främst för drift och skötsel av våra allmänna platser, såsom gator, 

parker, torg, gång- och cykelvägar, hamnar, lekplatser, produktionsskog, tätortsnära skogsområden, 

samt även kommunens samlade vaktmästartjänster.  

Kostenheten ansvarar över kommunens samlade måltidsverksamhet, både inom utbildnings- och 

omsorgsverksamheterna.  

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till främst kommunens 

kärnverksamheter men hanterar även uthyrning till viss näringsverksamhet inom främst 

Brunnsparksområdet. 

Därutöver finns funktioner såsom hantering av markförvaltningsfrågor, myndighetsutövning inom 

trafikområdet, projektledning av investeringsobjekt mm. 
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Revisionen 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -650 -674 -674 -674 -674 

Övriga kostnader -605 -605 -605 -605 -605 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

Internränta 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -1 255 -1 279 -1 279 -1 279 -1 279 

 

Verksamhetsbeskrivning 

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna årligen granska 

all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 6 590 6 457 6 457 6 457 6 457 

Personalkostnader -13 665 -14 692 -14 664 -14 664 -14 664 

Övriga kostnader -9 280 -9 319 -9 294 -8 794 -8 794 

Avskrivningar -180 -148 -157 -122 -72 

Internränta -8 -6 -6 -4 -2 

Nettokostnad -16 543 -17 708 -17 664 -17 127 -17 075 

 

Förändrad driftbudget 

 Detaljplaner på nätet, 50 tkr år 2018 och 25 tkr/år fr o m 2019 

 Permanentning av tjänster Bygg- och Plan, 1 200 tkr/år fr o m 2019 

 Medel konsultstöd, 500 tkr åren 2018-2019 

 Tillsyn privata fastigheter 50%-tjänst, 300 tkr/år från 2018 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Primärt uppdrag för miljö- och byggnadsnämnden är att bedriva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet 

och vara handläggande kommunal myndighet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, 

livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel m fl. 

MBN verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.  
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Fritids- och kulturnämnden 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 6 425 5 919 5 919 5 919 5 919 

Personalkostnader -24 542 -19 826 -19 527 -19 527 -19 527 

Övriga kostnader -44 483 -44 771 -44 199 -44 199 -44 199 

Avskrivningar -5 241 -5 438 -6 655 -7 157 -6 841 

Internränta -1 170 -1 157 -1 223 -1 179 -1 092 

Nettokostnad -69 011 -65 273 -65 685 -66 143 -65 740 

 

Förändrad driftbudget 

 Ökade kostnader städ och hyra, 530 tkr/år 

 Ökade personalkostnader Ungdomsverksamhet, 428 tkr år 2018 och 168 tkr fr o m 2019 

 Förstärkning fyra tjänster Fritidsgårdsverksamhet, 2 180 tkr/år 

 Diverse ökade kostnader, 230 tkr/år 

 Riktade investeringsbidrag, 572 tkr år 2018 

 Drift av larm flyttad till tekniska förvaltningen, -70 tkr/år 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Fritids- och kulturnämndens ansvarsområden omfattar bl a: 

 Biblioteksverksamhet, folkbibliotek och filialer 

 Kulturverksamhet, Kulturcentrum och museer 

 Stöd till fritids- och kulturföreningar samt föreningar inom social- o äldreverksamhet 

 Stöd till studieorganisationer 

 Fritidsverksamhet för ungdomar 

 Sport- o fritidsanläggningar samt anläggningar för friluftsliv och turism 

 

 

 

Utbildningsnämnden 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 105 493 137 513 137 523 137 523 137 523 

Personalkostnader -467 855 -541 160 -540 519 -532 519 -532 519 

Övriga kostnader -269 642 -299 350 -296 414 -295 744 -296 083 

Avskrivningar -8 066 -8 745 -9 071 -8 365 -6 860 

Internränta -589 -738 -752 -675 -597 

Nettokostnad -640 659 -712 480 -709 233 -699 780 -698 536 
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Förändrad driftbudget 

 Förlängning av beslut Backaryd, Hallabro, Eringsboda, 2 786 tkr/år 

 Hyra Påtorps förskola, 600 tkr/år åren 2018-2019 

 Nya Hulta förskola, 10 580 tkr/år 

 Ökade busskostnader och skolskjuts, 1 990 tkr/år 

 Ökade kostnader IM, 4 500 tkr/år 

 Yrkesvux, 3 400 tkr/år 

 Volymökning Vux, 1 500 tkr år 2018, 2 000 tkr/år fr o m 2019 

 Volymökning grundskolan, 4 000 tkr år 2018 och 5 000 tkr fr o m 2019 

 Volymökning barn i behov av särskilt stöd, 5 000 tkr/år 

 Volymökning fritids-/förskoleklass, 1 500 tkr/år 

 Grundsärskola, 1 500 tkr/år 

 Bidrag till fristående verksamhet, 500 tkr/år 

 SFI minskad intäkt, 2112 tkr/år 

 Crea Diem och AST-grundskola, 1 465 tkr år 2018 och 1 612 tkr fr o m 2019 

 IT-strategi 1:1, 6 648 tkr år 2018, 3 821 tkr år 2019, 4 571 tkr år 2020 och 4 910 tkr år 2021 

 IT-strategi 1:1 - systemtekniker och IKT-pedagog, 1 160 tkr/år 

 Lärarassistenter, 850 tkr år 2018 

 Minskade migrationsintäkter, 5 000 tkr/år 

 Kurator grundskola, 911 tkr/år 

 Pedagogiskt material, 1 100 tkr/år 

 Effektivisering genom robotmjölkning, -500 tkr/år 

 Drift av larm flyttad till tekniska förvaltningen, -325 tkr/år 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med 

av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i enlighet med kommunala mål. 

Förskola – grundskola/grundsärskola är organiserad i två geografiska skolområden; 1/Ronneby tätort, 

Saxemara samt Bräkne-Hoby. 2/ Kallinge med norra och östra kommundelarna.  

GKH omfattar ungdomsgymnasiet med nationella program, individuella programmen (IM), 

vuxenutbildningen, SFI, uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar. Gymnasiesärskolan Sjöarp är en 

egen skolenhet, men tillhör GKH organisatoriskt. Flygtekniska utbildningsprogrammet tillhör 

organisatoriskt GKH. 

Blekinge Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är en egen skolenhet direkt under förvaltningschefen.   

Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och 

Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd förvaltningschefen. RoS uppdrag är att utreda och ge 

kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående.  

Ronneby Kulturskola bedriver kulturpedagogisk verksamhet i form av bild, drama, kulturarv, dans och 

musikskola i hela kommunen från förskoleålder t o m gymnasiet. 
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Äldrenämnden 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 115 942 121 587 122 110 122 268 122 425 

Personalkostnader -298 978 -329 436 -329 348 -329 236 -329 236 

Övriga kostnader -164 277 -169 168 -171 979 -172 249 -172 406 

Avskrivningar -2 005 -1 884 -2 346 -3 120 -3 599 

Internränta -161 -215 -247 -285 -285 

Nettokostnad -349 479 -379 116 -381 810 -382 622 -383 101 

 

Förändrad driftbudget 

 Omdisponeringar, - 3 110 tkr år 2018, -775 tkr/år fr o m 2019 

 Enhetschefer fem tjänster, 3 568 tkr/år 

 Ökade kostnader hemsjukvård, 2000 tkr/år 

 Personalförstärkning vård och omsorgsboende, 2 000 tkr/år 

 Ökade kostnader bilar och laddstolpar, 582 tkr/år 

 Trygghetsboende Kallinge, 1 000 tkr/år 

 Teknisk utveckling medicinskåp, 480 tkr/år 

 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs genom hemtjänst, vård- och omsorgsboende, nattpatrull, 

dagverksamhet, hemsjukvård och hemrehabilitering.  

Äldreomsorg 

Grundläggande för äldreomsorgen är att inom ramen för socialtjänstlagen erbjuda möjligheten att leva 

och bo självständigt med meningsfull och aktiv tillvaro. Hemtjänsten medverkar till att kommunens 

äldre invånare tryggt kan bo kvar i sitt ordinära boende. Detta innebär att man utifrån lagstiftningen 

kan få insatser som är individuellt anpassade till skälig levnadsnivå. Från 2016 tillämpas LOV inom 

äldreförvaltningen. 

För den som inte kan uppnå skälig levnadsnivå och trygghet i det ordinära boendet finns ca 300 platser 

i vård- och omsorgsboende. Ungefär hälften av platserna har inriktning mot demens. 

Dagverksamhet för dementa finns både i centrala Ronneby, Gläntan och i Backaryd, Solbacken. I 

centrala Ronneby finns även en öppen dagverksamhet, Elsa. Med öppen verksamhet menas att man 

kan vistas i dagverksamheten utan föregående biståndsbeslut. 

Äldreomsorgens insatser fastställs vid biståndsbedömning. Biståndsbedömning sker vid personligt 

möte mellan den enskilde och biståndshandläggaren. Den enskilde kan själv bestämma vem därutöver 

som ska närvara. 

Trygghetsboenden finns centralt i Ronneby i området Rydenskan, Espedalen, i Eringsboda samt i 

Backaryd. Trygghetsboende är en mellanform dit man kan flytta utan föregående biståndsbeslut. 

Kravet för att kunna erhålla en lägenhet i trygghetsboendet är att minst en i hushållet har fyllt 70 år. I 

ett trygghetsboende finns gemensamhetslokal för aktiviteter, matservering för lunch samt tillgång till 

värdinnetjänst. 
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Hälso- och sjukvård 

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskenivå i både ordinärt och 

särskilt boende. 

 

 

Socialnämnden 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 138 160 103 796 104 247 101 831 102 364 

Personalkostnader -190 331 -188 866 -188 346 -189 346 -189 346 

Övriga kostnader -194 480 -178 932 -178 194 -176 718 -177 242 

Avskrivningar -457 -429 -439 -436 -425 

Internränta -37 -34 -33 -30 -28 

Nettokostnad -247 145 -264 465 -262 765 -264 699 -264 677 

 

Förändrad driftbudget 

 Omdisponering, -1 332 tkr år 2018, -2 574 tkr år 2019, -638 tkr år 2020 och -651 tkr år 2019 

 Tjänster LSS-handläggare, socialsekreterare, specialistsjuksköterska, 1 885 tkr/år 

 Institutionsvård barn, 2 000 tkr/år 

 Köp assistans LSS, 3 000 tkr/år 

 Köp skolboende, 2 230 tkr/år 

 Minskande återbetalning ekonomiskt bistånd, 300 tkr/år 

 Placeringskostnader missbruksvård, 2 000 tkr/år 

 E-ansökan försörjningsstöd, 274 tkr år 2018, 121 tkr år 2019, 125 tkr år 2020 och 129 tkr år 

2021 

 Fortsatt anslag för institutionsvård barn/unga, två socialsekreterare barnavård, 

kontaktpersoner/-familjer samt tjänst öppenvård, 5 550 tkr fr o m 2020 

 Reducering av försörjningsstöd med anledning av ”Projekt 100+25 i arbete”, -3 000 tkr/år 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning och insatser till barn, ungdomar och familj er, till 

personer med beroendeproblematik samt beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge stöd, service och 

omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden 

enligt Alkohollagen, serveringstillstånd.  

Ekonomiskt bistånd 

Förvaltningen handlägger utredning och beslut om försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd. 

Vidare ansvarar förvaltningen för handläggning av dödsboanmälningar och egna medelshantering. 

Verksamheten har nära samverkan med arbetsförmedlingen, försäkringskassan och sjukvården. 

Barn/unga och familjer 

Förvaltningen handlägger anmälningar och ansökningar rörande barn och deras familjer. Arbetet 

innehåller utredningsarbete och uppföljning av beslutade insatser som bedöms nödvändiga kring det 

enskilda barnet och deras föräldrar. Verksamheten erbjuder strukturerade öppenvårdsinsatser för barn 
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och familjer. Det bedrivs förebyggande arbete riktade till barn/ungdomar och familjer, exempelvis 

föräldrastöd. Verksamheten SESAM har under flera års tid utvecklat sitt arbete med våld i nära 

relation. SESAM erbjuder insatser i form av rådgivning, stödsamtal, skyddat boende, krissamtal med 

barn mm. Verksamheten klassades som den bästa i Sverige 2015 av organisationen UNIZON. 

Missbruk och beroende 

Förvaltningen handlägger ansökningar och anmälningar gällande vuxna med missbruks- och 

beroendeproblematik. Insatser i form av olika öppenvårdsinsatser erbjuds inom verksamheten i form 

av enskilda samtal, rådgivning samt vid behov stöd till anhöriga. 

Funktionshinder 

Verksamheten omfattar insatser enligt LSS (lag om stöd och service) samt lagen om 

socialförsäkringsbalken (SFB). Genom LSS kan den enskilde, som ansöker och omfattas av lagen, ha 

rätt till olika stödinsatser. Ansökningar utreds och beslut fattas med stöd av lagstiftningen. 

Verksamheten erbjuder stödinsatser såväl i ordinärt boende som i bostad med särskild service. 

Personer som beviljats personlig assistans kan välja att få assistansen utförd i kommunal regi eller i 

privat regi. Verksamheten har utvecklat ett varierat utbud av daglig verksamhet och sysselsättning.  

 

Överförmyndarnämnden 

(tkr) 

Budget 

2017 

Budget 

2018 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 0 0 0 0 0 

Personalkostnader -3 721 -3 812 -3 812 -3 812 -3 812 

Övriga kostnader -174 -256 -206 -206 -206 

Avskrivningar 0 -2 -5 -5 -5 

Internränta 0 -1 -2 -2 -1 

Nettokostnad -3 895 -4 071 -4 025 -4 025 -4 024 

 

Förändrad driftbudget 

 Ökade personalomkostnader, 60 tkr/år 

 Kompetensmedel, 50 tkr år 2018  

 

Verksamhetsbeskrivning 

Överförmyndarnämnd/Överförmyndare är en för kommunen obligatorisk verksamhet. I Ronneby 

kommun finns en Överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdares 

(förmyndare, förvaltare och gode män) förvaltning. 

Överförmyndarnämnden ska, som tillsynsmyndighet, motverka rättsförluster för personer som inte 

själva kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom. Överförmyndarnämndens verksamhet regleras 

huvudsakligen i Föräldrabalken, 10 kap - 20 kap. 

Annan lagstiftning som styr verksamheten är Förmynderskapsförordningen, Ärvdabalken, 

Förvaltningslagen, Sekretesslagen och Personuppgiftslagen m fl. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. 
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Investeringsbudget 2018-2019 jämte plan 2020-2021 

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2018-2019 och plan för 2020-2021. Investeringar 

som sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra 

anläggningsarbeten, läggs ut med bedömd investeringsutgift för vart och ett av budgetåren. Beslut tas i 

dessa fall om investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte fördelningen per kalenderår. 

Investeringar prövas inför varje nytt budgetår. Investeringar i budget 2017 som inte hinner slutföras 

under 2017 kan komma att kompletteringsbudgeteras 2018 och ingår således inte i listan nedan. 

Investeringarna påverkar driftbudgeten från den tidpunkt de tas i anspråk.  

I huvudsak har anskaffningstidpunkten schablonberäknats till 1/9 för anläggningar och 1/7 för 

inventarier.  Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 

år och där värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp.  

 

 

(tkr) 

Nytt 

beslut 
Inv 

2018 

Inv 

2019 

Inv 

2020 

Inv 

2021 

Kommunstyrelsen 
 

        

Kommunledningsförvaltningen 
 

        

Fastighetsaffärer 
 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Fastighetsaffärer 
 

-1 000 -1 000 -1 000 -1 000 

IT hårdvara KS 1 000 1 000     

Fria surfzoner KS   430     

Totalt kommunledningsförvaltningen 
 

1 000 1 430 0 0 

  
 

        

Tekniska förvaltningen 
 

        

Allmänna platser Kilen 
 

  8 000 1 000   

Dikesrensningar 
 

  100   100 

Dränering jordbruksmark 
 

100   100   

Gångpassage längs E22 vid Skärsjön 
 

        

Ny infart Bräknevägen/Stenåsavägen 
 

  2 000     

Restaurering fd. betesmarker 
 

    100   

Utveckling Östra Piren KS fr 

2019 
5 000 5 000 5 000 2 000 

Vassröjningar 
 

  200   200 

Bryggor Ekenäs 
 

  250     

Byte larm-/passagesystem Kallingeskolan 
 

600       

Byte av tak prästkragen 
 

500       

Byte av tätskikt Ronneby simhall 
 

  6 000     

Byte hissar Kallingeskolan 
 

600       

Hyresgästanpassningar externa kunder 
 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Konstgräsplan Jernvallen, utbyte 
 

3 500       

Om-/tillbyggnad Snäckebacksskolan KF   60 000 120 000   

Omställning Fredriksbergs-, Espesdals- och Saxemaraskolan KF     12 000   

Reningsverk Kallinge simhall 
 

2 400       

Spontanidrottsplatser KS   1 300 1 300 1 350 

Stadshuset byte fönster KF     1 000 29 000 
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(tkr) 

Nytt 

beslut 
Inv 

2018 

Inv 

2019 

Inv 

2020 

Inv 

2021 

Tak gödselhantering ridanläggningen 
 

450       

Tillagningskök 
 

  4 620 8 424   

Tätskikt Kallinge simhall 
 

8 000       

Utveckling Kockumhallen KF 20 000 12 000     

Belysning i centrum (trygghetsvandring) 
 

500       

Belysning Listerby-johannishus 
 

2 000       

Cirkulationsplats Kallingev/Hultaleden 
 

  200 2 500   

Infrastrukturåtgärder ny förskola S. Kallinge 
 

6 000       

Förprojektering "Norra Länken" 
 

300       

Försköning av de mindre tätorterna 
 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Kommunlekplats - vidareutveckling 
 

  1 000     

Ny lastbil 
 

    4 500   

Reinvestering lekplatser 
 

490 490 490 490 

Skogsbruksplan 
 

  200     

Skötselplaner Ronneby Kallinge 
 

300       

Stabilitetsåtg. Reddvägen 
 

  2 000     

Säkring av bergväggar 
 

  400     

Åtgärder centrumutredning KS   2 500 2 500   

Mathiss Prästgårdens förskola 
 

300       

Storköksutrustning 
 

1 000 1 820 2 180 380 

Brunnsvallen omkl.rum, förråd, mm KS 10 000       

  
 

        

Åtgärder som ska underställas Kommunstyrelsen: KS 15 320 16 850 14 450 16 050 

Brandskyddsarbete 
 

        

Brorenoveringar enligt plan 
 

        

Byte av takbeläggning Italienska villan 
 

        

Div mindre inv Gatu- och parkenheten 
 

        

Drift-/Energisnål gatubelysning 
 

        

Nyinv. gatubely.nät 
 

        

Energibesparingar 
 

        

Gång och cykelvägar 
 

        

Invändigt underhåll 
 

        

Maskiner o utrustning 
 

        

Nedgrävn. ledn gatubelysning 
 

        

Takarbeten 
 

        

VA stammar i byggnader och mark 
 

        

Ventilationer 
 

        

Övr mindre objekt byggnad 
 

        

Elsäkerhet off. lokaler 
 

        

Trafiksäkerhet- och tillgänglighetsåtgärder 
 

        

Återställning nedgångna fritidsanläggningar 
 

        

Fasadarbeten 
 

        

Planerat underhåll till komponentinvestering 
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(tkr) 

Nytt 

beslut 
Inv 

2018 

Inv 

2019 

Inv 

2020 

Inv 

2021 

Reinvestering förskole och skolgårdar 
 

        

Utbyte av bevattningssystem 
 

        

Utbyte energisnåla belysningsarmaturer 
 

        

Vägbeläggning till komponentinvestering 
 

        

Byte av larm och passagesystem generell 
 

        

Duschar personlig integitet 
 

        

Föryngring trädbestånd 
 

        

Totalt tekniska förvaltningen 
 

79 360 126 930 177 544 51 570 

  
 

        

Totalt kommunstyrelsen 
 

80 360 128 360 177 544 51 570 

  
 

        

Miljö- och byggnadsnämnden 
 

        

Nytt verksamhetssystem Miljö, kompl. 
 

75       

Detaljplaner på nätet och digital översiktsplan 
 

60       

Totalt miljö- och byggnadsnämnd 
 

135 0 0 0 

  
 

        

Fritids- och kulturnämnden 
 

        

Kulturcentrum 
 

190 2 350     

Inventarier Biblioteket 
 

  1 540     

Badplatser, bryggor 
 

300 300 300 300 

Utveckling Ronnebyån 
 

100       

Bryggor Skärsjön fisket 
 

30       

Div utrustning FKN 650 650 650 650 

Utveckling skärgård, anläggningsplatser, bryggor FKN 500       

Brunnsbadet, ny attraktion 
 

500       

Brunnsbadet renovering 
 

100 100 100 100 

En komplett teater, i befintliga lokaler KS 1 000       

Motocrossbana 
 

1 000 1 000 1 000 1 000 

Mötesplats unga vuxna, inredning lokal 
 

100       

Anpassningsåtgärder Kallinge sporthall/badavd. 
 

500       

Totalt fritids- och kulturnämnden 
 

4 970 5 940 2 050 2 050 

  
 

        

Utbildningsnämnden 
 

        

Reinvesteringar Ronneby och Kallinge skolområde UN 1 000 1 000 1 000 1 000 

Åtgärder funktionsnedsatta elever 
 

200 200     

Anpassningar , omställningar lokaler, akustik 
 

200 200     

Inventarier gymnastiksalar, elevskåp, byte låssystem 
 

150 70     

 Belysning, staket ute, solskydd fasader 
 

250 250     

Inre o yttre miljöer, slöjd, hemkunskap, Kulturskolan 
 

100 200     

Robotmjölkning NB UN 2 100       

Reinvesteringar Naturbruk, Hoby Lant & Skog UN 1 000 1 000 1 000 1 000 

Flygtekniskt gymnasium 
 

600       

Reinvesteringar Knut Hahn UN 1 000 1 000 1 000 1 000 
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(tkr) 

Nytt 

beslut 
Inv 

2018 

Inv 

2019 

Inv 

2020 

Inv 

2021 

CNC fräs Träbearbetning 
 

  1 000     

Duschar, personlig integritet 
 

    200 200 

Giftfri förskola, madrass etc 
 

100 100     

Anpassning Kallingeskolan, korridorer och handikapptoaletter UN 4 000       

Brand/Utrymningslarm Internat Påtorp 
 

375       

Saxemara förskola, sovlösning altan 
 

350       

Ökad trådlös uppkoppling förskola-grundskola 
 

1 000       

Totalt utbildningsnämnden 
 

12 425 5 020 3 200 3 200 

  
 

        

Äldrenämnden 
 

        

Inventarier nya Trygghetsboende 
 

1 000       

Datakopplingar (WiFi) 
 

300 300 300 300 

Uppräkning av anslag till inventarier Ålycke 
 

  500     

Parkeringsyta vid Backen vårdboende 
 

500       

Inventarier mm ÄN 1 000 1 000 1 000 1 000 

Teknik utveckling/ Hotellås 
 

    2 325   

Teknik utveckling / Nyckelfria medicinskåp 
 

  701     

Teknik utveckling/ Tid- och insatsuppföljning 
 

    1 078   

Nytt verksamhetssystem 2019 
 

  2 000     

Totalt äldrenämnden 
 

2 800 4 501 4 703 1 300 

  
 

        

Socialnämnden 
 

        

Inventarier Socialförvaltningen 
 

125 125 125 125 

Inventarier ny gruppbostad Bräkne-hoby 
 

    150   

Larm i Gruppbostad 
 

100 100 100   

Inventarier korttids barn 
 

125       

Totalt socialnämnden 
 

350 225 375 125 

  
 

        

Överförmyndarnämnden 
 

        

Arkivskåp för redovisningshandlingar 
 

80       

Totalt överförmyndarnämnden 
 

80 0 0 0 

  
 

        

SUMMA INVESTERINGAR 
 

101 120 144 046 187 872 58 245 
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Bilaga 1 - Vision och strategiska målområden samt indikatorer 

för 2019-2020 

I denna bilaga redovisas de strategiska målområden och indikatorer som ska vara utgångspunkt för det 

målarbete som nämnderna ska bedriva under våren 2018. Beskrivande texter och indikatorerna skiljer 

sig delvis från vad som gäller för 2018.  

 

Vision för Ronneby 

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.  

Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om 

invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika 

värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en 

attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas 

av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för 

framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som 

grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi 

bevarar dess värden till efterkommande generationer. 

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg 

framgångskommun. 

 

Strategiska målområden 2019-2020 

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå 

dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.  

 

De 17 globala hållbarhetsmålen är: 

 

1. Ingen fattigdom 

2. Ingen hunger 

3. Hälsa och välbefinnande 

4. God utbildning för alla 

5. Jämställdhet 

6. Rent vatten och sanitet 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

10. Minskad ojämlikhet 

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringen 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

16. Fredliga och inkluderande samhällen 

17. Genomförande och globalt partnerskap 
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De globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den sociala och 

den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska 

drivas och utvecklas i enlighet med den vision som finns för kommunen, så att invånare, företag och 

besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktighet hållbar för såväl människan som 

naturen.   

 

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med 

tertialuppföljningar och årsbokslut.  

Uppfyllelse av målområdena och indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som anges i 

tabellerna under respektive målområde. 

Vid delårsrapporten per 31/8 ska även en utfallsprognos för indikatorerna lämnas. Kommentarer ska 

ges om prognosen inte når upp till målvärdet. 

 

Fler jobb 
Ronneby kommun ska bidra till ett positivt näringslivsklimat och vara ett attraktivt område där företag 

vill etablera sig och utvecklas. Kommunen ska verka för att det skapas fler arbetstillfällen både i stad 

och på landsbygd. Nya etableringar inom arbetsområden och branscher som inte är starka i regionen 

ska undersökas. Andelen självförsörjande bland utsatta grupper, framför allt ungdomar och nyanlända, 

ska öka.  

Ronneby kommun ska marknadsföras som turistmål för att visa upp kommunen och öka antalet 

besökare. Kommunens varumärke ska stärkas. 

  

Indikator  Källa Utfall 

2016 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Uppfölj-

ning  

Nöjd kundindex 

Företagsklimat - totalt 

Insikt 75 77 78 År 

Företagarnas 

sammanfattande omdöme 

ang företagsklimatet i 

kommunen 

Företags

klimat.se 

3,5 3,7 3,8 År 

Antal nya företag i 

kommunen per 1000 

invånare 

KKIK 3,3 3,9 4,1 År 

Antal boendenätter Egen 

mätning 

38 363 39 000 40 000 År 
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Attraktivt boende 
Ronneby kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv kommun att bo och leva i. Det är viktigt att 

skapa en attraktiv region genom att förbättra regional och internationell samverkan.  

Attraktiva boenden ska finnas inom hela kommunen. Även de mindre tätorterna ska ha en god 

samhällsservice.  

Samverkan med polisen och andra myndigheter är viktig för att säkerställa tryggheten i hela Ronneby 

kommun. Ökad trygghet bland kommunens invånare är en prioriterad fråga. 

Vid nybyggnationer ska byggnationerna präglas av ett långsiktigt hållbart miljötänkande.  

Ökad integration mellan olika grupper i samhället ska eftersträvas när det gäller boendeplatser, skolor 

med mera.  

Medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunen ska öka och det ska vara enkelt för medborgare 

och företag att få kontakt med kommunen.  

IT är av högsta prioritet för kommunen. E-samhället ska utvecklas och vi ska noggrant följa 

utvecklingen av nya tjänster inom teknikområdet. Hela kommunen ska ha tillgång till bredband och 

mobiltäckning. 

 

Indikator Källa Utfall 

2016 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Uppföljning 

Kommunens befolkningsutveckling SCB 29 207 Ökat 

jämfört 

med 2018 

Ökat jämfört 

med 2019 

T1/T2/år 

Service och tillgänglighet gällande e-

post och telefoni 

KKIK snitt 

mått 1-3 

81 83 84 År 

Andel medborgarförslag som 

besvaras inom 12 månader 

Egen 

mätning 

 40 % 50 % År 

Kommunens webbinformation  KKIK 65 87 88 År 

Kommuninvånarnas känsla av 

trygghet (totalt) 

Polisens 

trygghets-

mätning 

2,43  Bättre 

totalvärde 

än 2018 

Bättre 

totalvärde än 

2019 

År 
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En bra skola 
Kommunens förskolor och skolor ska inbjuda till en trygg, stimulerande och utvecklande studiemiljö.  

Att eleverna kan uppnå målen i skolan är av central betydelse. Tidiga insatser för att barnen ska nå 

målen ska göras redan i förskola och i grundskolans tidiga åldrar.  

Lärarna ska ges ökade möjligheter att vara pedagoger och att vidareutvecklas i sin viktiga roll.  

Rätten för familjer att välja förskola och skola är viktigt. Verksamheten kan bedrivas i olika 

driftsformer vilket ger en ökad valfrihet. 

Det är viktigt att barn och unga får och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medför att 

tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker självförtroendet.  

Kunskapskällan ska fortsätta utvecklas som ett regionalt lärcentrum. Utbildningsmöjligheterna i 

kommunen ska utvecklas utefter hur arbetsmarknaden förändras. 

 

Indikator Källa Utfall 

2016 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Uppföljning  

Andel behöriga lärare/förskollärare 

inom  

- grundskola 

- förskola 

- gymnasie, vux 

- särskola 

Egen 

statistik 

  

 

80 % 

80 % 

80 % 

80 % 

 

 

80 % 

80 % 

80 % 

80 % 

År 

Andel elever som väljer gymnasieskola 

i den egna kommunen när programmet 

finns på hemmaplan 

 75 % 80 % 80 % År 

Antal utbildningsanordnare som 

Kunskapskällan, utifrån en 

lokal/regional analys, samverkar med 

för att göra efterfrågad utbildning på 

eftergymnasial nivå tillgänglig 

Egen 

räkning 

 Minst 10 

lärosäten/ 

yrkeshög-

skolean-

ordnare 

Minst 10 

lärosäten/ 

yrkeshög-

skolean-

ordnare 

År 
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En bra omsorg 
Servicetagare inom äldre- och funktionshinderområdet ska känna trygghet och kontinuitet. Fokus ska 

vara på servicetagarnas behov och deras anhöriga.  

Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.  

Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen för en ökad möjlighet till samvaro och ge trygghet för 

äldre.  

Via daglig verksamhet och träffpunkter ska en meningsfull daglig sysselsättning erbjudas. Kommunen 

ska ge äldre en meningsfull daglig sysselsättning.  

Den tekniska utvecklingen ska noga följas för att möta ett ökande behov av kommunal service. 

Indikator Källa Utfall 2016  Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Uppföljning 

Brukarbedömning hemtjänst – 

bedömning, förtroende och 

trygghet: andelen äldre som 

svarat positivt på tre utvalda 

frågor 

Social-

styrelsens 

nationella 

brukarun-

dersökning 

37 % Bättre än 

föreg år 

Bättre än 

föreg år 

År 

Brukarbedömning särskilt 

boende – bemötande, förtroende 

och trygghet: andel äldre som 

svarat positivt på tre utvalda 

frågor 

Social-

styrelsens 

nationella 

brukarun-

dersökning 

51 % Bättre än 

föreg år 

Bättre än 

föreg år 

År 

 

 

En bra socialtjänst 
Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen.  

Det sociala arbetet ska bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med 

andra myndigheter och organisationer.  

För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens 

insatser bidrar till att stärka den enskilde när så behövs och ge den rätt insats.  

För att bryta ett utanförskap och skapa möjlighet till delaktighet i samhället är det viktigt att se till att 

alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds. 

 

Indikator Källa Utfall 

2016  

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Uppföljning 

Andel ungdomar som inte kommit 

tillbaka inom ett år efter avslutad 

insats/ utredning.   

KKIK 79 % 80 % 81 % År 

Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt 

bistånd vid nybesök.   

KKIK 15 Högst 15 Högst 14 År 

Kvalitén inom LSS grupp- och 

serviceboenden 

KKIK 91 % * 92 %* 93 %* År 

 

*Genomsnittligt värde av 10 kvalitetsaspekter.  
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En bra miljö 
Ronneby ska arbeta för en hållbar utveckling och kännetecknas av sitt arbete med cirkulär ekonomi 

och Cradle to Cradle (c2c). Miljö- och energiarbetet ska bedrivas utifrån kommunens miljöprogram. 

Kommunen ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ 

klimatpåverkan. Förnyelsebara drivmedel såsom bl. a biogas och miljömärkt el ska användas i 

kommunens fordonspark. Kommunen ska värna om kulturlandskapet och dess naturvärden liksom att 

arbeta för att hålla landskapet öppet och tillgängligt. Ronneby ska arbeta för att förebygga och lindra 

oönskade händelser kopplade till extrema väder. 

 

Indikator Källa Utfall 

2016  

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Uppföljning  

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor 

(ton per årsarbetare) 

Kommunen 0,16 ton/ 

årsarbetare 

0,10 ton/ 

årsarbetare 

0,08 ton/ 

årsarbetare 

År 

Energi från tjänsteresor (kwh/ 

årsarbetare) 

Kommunen 848 kWh/ 

årsarbetare 

650 kWh/ 

årsarbetare 

600 kWh/ 

årsarbetare 

År 

Miljöcertifierade förskolor/skolor Håll Sverige 

rent, 

Skolverket 

4 % 10 % 12 % År 

Kostnadsandel ekologiska 

livsmedel 

Ekomat-

centrum 

26 % 44 % 50 % År 

 

 

Bra kultur- och fritidsutbud 
Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet som ska attrahera olika människors 

intressen och bidra till att människor med olika bakgrund kan mötas. Kultur- och fritidsutbudet ska 

vara tillgängligt i hela kommunen och medborgarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och 

motionsanläggningar. Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt 

kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.  

 

Indikator Källa Utfall 2016  Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Uppföljning  

Tillgång till kultur och fritid.  

Snitt, NMI idrott, NMI 

kultur och NRI fritid 

(Medborgar-

undersökningen) 

Medborgar-

under-

sökning 

59 

(riket 61) 

 

Under-

sökning görs 

prel ej 

62 År 
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Ekonomi i balans 
Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande en 

ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig med kommande generationer i 

åtanke.  

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning 

och för ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. 

 

Indikator Källa Utfall 2016 Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Uppföljning 

Årets resultat som andel av 

skatteintäkter, generella 

statsbidrag och utjämning, 

inklusive fastighetsavgift 

Budget 1,7 % 2,0 % 2,0 % År 

Skuldsättning per invånare 

för kommunkoncernens 

lång- och kortfristiga 

skulder  

Bokslut fge 

år 

90 tkr 90 tkr 90 tkr År 

 

 

 

 


