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Mål för företagsklimat 
är lika viktiga för  
oss som mål inom 
skola, omsorg och  
samhällsbyggnad

Företagsklimatet  
är en fråga för  
hela Ronneby  
kommunkoncern

Ett bra företagsklimat  
är inte en policy,  
det är en kultur

Ronneby kommunkoncern 
hjälper människor att 
förverkliga sina drömmar 
genom företagande

Ronneby kommunkoncern på  
företagsbesök med Svenskt Näringsliv

Företagen i Ronneby kommun och deras 5974 anställda 
bidrar tillsammans med 1,6 miljarder i skatt varje år.

ANSVARIG UTGIVARE OCH REDAKTÖR: TORBJÖRN LIND, RONNEBY KOMMUN
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Befolkningsutvecklingen I Ronneby kommun vände 
2013. Den 31 december 2019 uppgick befolkningen 
till 29 633 invånare, en ökning med 1 845. Ökningen 
har nu bromsats upp främst beroende av brist på 
bostäder. Vi har sedan 2017 kunnat glädjas åt ett 
storta antal nya etableringar, främst inom handel, 
service och tjänster. Detta har inneburit 250 nya 
arbetstillfällen som nu är på plats och ytterligare 
300 inom de närmaste två åren. Detta i branscher 
där vi tidigare haft relativt få arbetstillfällen så det 
är ett välkommet tillskott. Det är av stor betydelse 
för kommunens utveckling och som sannolikt 
också gör inträdet på arbetsmarknaden lättare för 
våra ungdomar och nyanlända. 

Vi kan också glädjas åt att nyproduktion av 
bostäder nu tar rejäl fart. Med uppstartade projekt 
och i närtid tillförs bostadsmarknaden 700 nya 
lägenheter.

De tre fundament som driver hållbar utveckling 
finns på plats!

Befolkningsökning – Nya arbetstillfällen  
– Bostadsproduktion.

Prognosen för framtiden är hoppfull om än något 
svårbedömnd med anledning av de omständigheter 
som nu råder under coronapandemin.
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I Ronneby kommun fanns enligt SCB 2019 drygt 
11 500 arbetstillfällen fördelade på 7 100 privata  
och 4 400 offentliga. Det innebär en ökning om 
drygt 500 arbetstillfällen sedan 2015. 

Kvar finns dock utmaningen med en relativt hög 
ungdomsarbetslöshet där vi i samverkan med övriga 
Blekinge och arbetsförmedling aktivt arbetar för att 
hitta nya vägar. Ronneby är en utpendlingskommun 
där det främst är arbetstillfällen inom sjukvård och 
offentlig sektor som genererar en nettoutpendling 
2019 om 1 231 personer.

Näringslivsstruktur

Ronneby

Riket

STATISTIK  
ARBETSTILLFÄLLEN  

Källa: SCB 2019

Antal arbetstillfällen per  
dagbefolkning 11 468 personer

Antal förvärvsarbetande per  
nattbefolkning 12 699 personer

Utpendling 1 231 personer

ANTAL FÖRETAG  
ENLIGT NUVARANDE 

Källa: UC 2020 
Aktiebolag 925 

Ekonomisk förening 24 
Handels- och kommanditbolag 78 

Enskild firma 1 480
Övriga 167

Totalt 2 674

Arbetstillfällen 2019
Fördelat i procent per bransch
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Försäljningsindex 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dagligvaror 93 92 90 87 89 89 88 88

Sällanköp 73 67 61 58 57 58 59 59

Total detaljhandel  83 80 76 73 74 74 75 74

Nya Företag 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Totalt 151 131 134 134 138 136 166

Aktiebolag 40 45 42 34 45 37 55

Ekonomisk förening 2 1 0 2 1 0 0

Handelsbolag/Kommanditbolag 2 3 4 3 5 3 2

Enskild näringsverksamhet 107 79 87 93 85 96 108

Övriga 0 3 1 2 2 0 1

DE STÖRSTA FÖRETAGEN I 

Ronneby kommun 
över 50 anställda     
AB Hallabro Elektriska 
AB Ronnebyhus 
Allbox & Bhb AB 
Call4u AB 
Cetetherm
Elias Syd AB 
Fueltech Sweden AB 
ISS Sverige AB, filial 
Kockums Maskin AB 
Nordic Vehicle Conversion AB 
Markisol 
Riflex  
Ronneby Hotell AB 
Ronneby Stormarknad AB 
Berg & Berg
Svenska Trävarugruppen

Över 100 anställda     
Alfa Laval, filial 
Blekinge flygflottilj, F 17 
Shape Process Automation
Ronneby Miljö- och Teknik AB
Orbit One AB 
Samhall AB, filial
Tarkett AB
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Näringslivsprognos

Handeln har i Ronneby kommun, precis som  
i nationellt perspektiv, en svag utvecklingstrend. 
Vilket innebär att det är ett av de områden vi 
bör fokusera våra insatser mot. Vi kan se en stor 
framtida utvecklingspotential för besöksnäringen, 
främst genom samverkan med Region Blekinge. 

Övrig ekonomisk tillväxt som kan driva en  
ökad efterfrågan på arbetskraft kan finnas  
i nyföretagande/nyetablering, men den största 
potentialen för tillväxt och utveckling finns hos 
våra befintliga små och medelstora företag.

Ronnebys styrkor och möjligheter

Styrkor

Möjligheter

• Bra infrastruktur

• Låga etableringskostnader

• Attraktiva boendemiljöer

• Aktivt kommunalt näringslivsarbete

• Geografiskt läge, nära till kontinenten

• Strategisk utvecklingsenhet

• Ökande befolkning

• Ronnebyandan

• Ronneby kunskapskälla

• Aktiva företagarföreningar

• Prisbelönta företag

• Sveriges största flygbas

• 300 år av hälsoturism

• Världsledande på  
vattenskärningsteknik

• Byggklar mark med  
attraktivt läge

• Företagslots & e-tjänster

• Ronneby Business Center

• FIN - Accelerator för nyanlända entreprenörer

• Bra natur- och kulturvärden

• Stor nyproduktion av bostäder

• Hållbar utveckling med Agenda 2030

• Bred gymnasieverksamhet med naturbruks- 
gymnasium och flygteknisk utbildning

• Strategisk utvecklingsenhet

• Arbetskraftsinvandringen

• Porten mot sydost

• Främja tillväxt av kunskapsintensiva  
tjänsteföretag

• Gemensam etableringsstrategi för Blekinge

• Större regional samverkan och samordning  
kring utvecklings- och tillväxtfrågor

• Involvera näringslivet i utvecklingsplanering  
genom partnerskap och samfinansiering av  
gemensamma projekt

• Lyfta fram vår historia med hjälp av t.ex. 
nytt stadsmuseum, Gribshunden och Vång

• Blekinge arkipelagrutt/ARK 56

• Internationell flyglinje

• Snabbare service via Ronneby Kontaktcenter

• Projektkontor Kallvattenkuren för utveckling 
av ett museum

• Bättre näringslivsklimat

• Ta tillvara besöksnäringens potential

• Aktivt arbete med utveckling av  
centrumhandeln

• Aktivt arbete med utveckling av landsbygd

• Logistikcenter kopplat till flygstation

• Utnyttja möjligheterna kring F17:s  
utökade verksamhet

• Satsning på kommunikationer

• Öka kommunens och regionens attraktionskraft

• Många nysvenskar med stort intresse av att 
starta eget

• Bättre på att stimulera nyetableringar

• Tågstopp vid Ronneby Airport

• Öka antalet högutbildade genom förbättrad  
pendling och attraktionskraft

Den dominerande branschen i Ronneby kommun är tillverkningsindustrin  
där vi ser en stabil och försiktigt positiv utveckling.  
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Fokusområdena och Vision 2030 utgår från den av kommunfullmäktige beslutade  
visionen för Ronneby med därtill kopplade strategiska målområden.

Näringslivsstrategi

Näringslivet ska uppmärksammas som grunden  
för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges 
möjlighet att vara delaktiga i samhällsutvecklingen.

Ronneby kommun har en väl fungerande process 
för att möta företagens behov av att få svar på 
sina frågor och snabba beslut i tillståndsärenden. 
Processen innebär att företag får direkt information 
om vilken tjänsteperson som hanterar ärendet och 
tidplan för beslut. I NKI-mätningar (nöjd kund index) 
placerar Ronneby kommun sig bland de 30 bästa.

Ronneby kommun har en upphandlingsprocess 
av varor och tjänster som ger bästa möjliga 
förutsättningar för det lokala näringslivet att lämna 
anbud. Ronneby kommun lämnar stöd i dessa frågor 
i form av information och dialog samt tar till sig  

företagens kunskaper i ny teknik för att  
effektivisera upphandlingsprocessen.

Ronneby kommuns strategiska placering mitt 
i länet med bra kommunikationer ger ett stort 
etablerings intresse. Ronneby har flest nya 
etableringar i länet och erbjuder attraktiv mark  
för olika företag och branscher.

Med stort fokus på entreprenörskap redan  
i grundskolan är Ronneby den kommun i landet  
där procentuellt flest elever i gymnasieskolan 
driver UF-företag, (Ung Företagsamhet). Detta är 
grunden för ett ökat intresse för nyföretagande 
innebärande att flest företag per invånare,  
i jämförelse med länet, startas i Ronneby.

Näringslivsrådets fokusområden  
2021–2022 är:
• Näringslivsklimat

• Företagsservice

• Nyföretagande

• Nya arbetstillfällen, etablering nya  
företag/lokal tillväxt

• Platsutveckling/områdesutveckling

• Besöksnäring

• Evenemang

• Service och bemötande

Ronneby den moderna kurorten – en stark, attraktiv, välkomnande och konkurrenskraftig kommun med livskvalité i fokus där långsiktig hållbar-
het är en självklarhet i utvecklingen.

Vision 2030

Handelsområdet Viggen



Ronneby Business Center ligger på Soft Center som är ett företagshotell  
med ca 100 företag/verksamheter. I miljön finns också kommunala 
verksamheter som FIN (företag, integration, näringsliv) samt näringslivs-
stödjande organisationer som verkar lokalt och regionalt för att stimulera 
näringslivsutveckling t.ex. NyföretagarCentrum m.fl.

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Verksamhetsplan
Ronneby Business Center är en miljö för utveckling 
av affärsidéer, företag och entreprenörer. Det är den 
naturliga träffpunkten för företagare i Ronneby. Syftet 
är att uppnå en ökad samverkan och så långt som 
möjligt en samlokalisering knuten till Soft Center. 

Arbetet inkluderar våra kommunala verksamheter 
som idag är knutna kring platsen såväl som övriga 
verksamheter som verkar lokalt och regionalt för 
att stimulera näringslivsutveckling.

Ronneby Business Center – Ronnebys mötesplats för företagare och entreprenörer.

• Starta eget plattform

• Drop in för besökare

• Aktiviteter t.ex. workshops, seminarier 

• Affärsutveckling för besökare och deras idèer 

• Matcha besökare med näringsstöttande verk-
samhet såsom t.ex ALMI, NyföretagarCentrum, 
Coompanion, investerare, bank, försäkringsbolag 

• Omvärldsbevakning  

• Techtank – ett klusterinitiativ i södra Sverige som 
samlar avancerade industri- och teknikföretag. 
Här möts näringsliv, akademi och samhälle med 
det gemensamma målet att stärka industrins 
konkurrenskraft och skapa regional tillväxt

• Företagsakuten – verksamhet uppstartad 2020 
i syfte att hjälpa företag genom Coronakrisen

Exempel på aktiviteter:



Näringslivskontoret skapar mötesplatser. Företagsbesök genomförs tillsammans 
med kommunalrådet, nätverksmöten hålls och nyhetsbrev skickas regelbundet. 
Information på hemsida och Facebook publiceras kontinuerligt.
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Befintligt näringsliv
Nätverk och information

Aktivitet i Ronneby Brunsspark

Exempel på aktiviteter:
• Femtio företagsbesök tillsammans  

med politiker

• Tio frukostmöten/år

• Tio nyhetsbrev/år

• Tio temaseminarier/år

• Synliggöra aktiviteter för näringslivet  
i Ronneby, Blekinge, Sverige, världen

• Aktiv samverkanspart t.ex. på möten och  
aktiviteter som hålls av företagarföreningar

• Löpande info på hemsida och Facebook

• Omvärldsbevakning

• Deltagande i näringslivsfrämjande mässor

• Fem möten med näringslivsrådet per år



Arbetet med att förbättra vår service och vårt bemötande i kontakterna med  
näringslivet står i fokus. Frågorna behandlas i lotsgrupp samt i speciellt forum 
i samband med Svenskt Näringslivs årliga rankingrapport av företagsklimatet 
och Insikts mätningar av kommunal tillståndshantering. Därutöver finns 
förbättringsprocessen med som ständig punkt vid möten i koncernchefsgruppen 
och årligen vid förvaltningsinterna möten.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR
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Företagsservice

Exempel på aktiviteter:

Ronneby kommuns företagsservice

• Förstudie Ronneby Kontaktcenter för utökad 
service och tjänster

• Uppdrag från politiken: Alla kommunens 
nämnder och styrelser i kommunens bolag 
har fått i uppgift av kommunfullmäktige att 
rapportera gjorda insatser för att förbättra 
företagsklimatet i Ronneby kommun.

• Ronneby kommunkoncerns självservice och 
e-tjänster: eportal.ronneby.se

• Företagslots och En väg in: Samordning av 
företagens kontakter med kommunkoncernen. 

• Tjänstegarantier: finns i Ronneby kommun för 
serveringstillstånd. Socialnämnden har antagit 
en tjänstegaranti, vars syfte är att stärka 
servicenivån till medborgarna samt att öka 
effektiviteten vid handläggning av ansökan 
om serveringstillstånd. Vid framtagandet 
av handläggningstider har hänsyn tagits till 
genomsnittstiden i tidigare utredningar.  

Enligt tjänstegarantin är nedanstående tider 
ett riktvärde och gäller under förutsättning att 
ansökan är komplett och ansökningsavgiften 
är betald. För att ansökan skall anses vara 
komplett, skall alla relevanta handlingar enligt 
checklistan vara inkomna. Sökanden meddelas 
när ansökan bedöms vara komplett.

– Stadigvarande tillstånd ca 1–2 månader

– Tillfälliga tillstånd 2–4 veckor 

– Ändrat tillstånd 2–4 veckor 



Ärendeprocessen följer dessa steg i Ronneby kommunkoncern:

1 2 3 4

Näringslivskontoret tillsammans med Ronneby Kunskapskälla och Vuxenutbildningen 
verkar aktivt för att erbjuda och genomföra de kompetensutvecklingsinsatser som 
efterfrågas av det lokala näringslivet. Utbildningsinsatser skall erbjudas de större 
företagen såväl som de mindre.

GOD UTBILDNING 
FÖR ALLA
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Kompetensutveckling

Tillståndsärenden

Vad gör den som inte är nöjd med ett beslut?
Förvaltningsbesvär innebär att en domstol, 
eller i vissa fall länsstyrelsen, kan ersätta det 
överklagade beslutet med ett nytt beslut om 
de finner kommunens ursprungliga beslut var 
felaktigt. Ska lämnas in inom 3 veckor. 

Laglighetsprövning. Enskilda kommuninvånare 
och bolag som är registrerade i kommunen kan  
få lagligheten i ett beslut prövad i domstol  
genom en laglighetsprövning. Detta gäller t.ex.  
om kommunen väljer att sälja mark till underpris 
till en enskild aktör i strid med kommunallagen.  

Ärendet tas emot,  
registreras och  
blir offentligt
(om ej fullständig begärs 
kompletterande handlingar)

Ärendet utreds
(påbörjas ofta med  
remissutskick)

Beslutet fattas
(oftast vid nämndmöten, 
för att korta ner tiden 
kan nämnden överlämna  
beslutanderätten till  
en tjänsteperson, s.k.  
delegationsbeslut)

Beslut verkställs 
(godkänd ansökan =  
tillståndsbevis, kopia 
skickas till andra  
berörda myndigheter)

Exempel på aktiviteter:

• Seminarium hålls om upphandlingar

• FIN – företagsrådgivning integration näringsliv 
för att främja nyanländas företagande. Kost-
nadsfri rådgivning

• Techtank Competence – kostnadseffektiv kom-
petensutveckling i närmiljön med bra kvalitet

• Kompetensutvecklingsinsatser på Ronneby  
Business Center t.ex. seminarium och workshops

• Affärscafé – visa möjligheter till eget företagande 
för nyanlända kvinnor

• Projekt CoTourism - En koordinerande kraft  
för insatser som riktar sig mot små och 
medelstora företag inom besöksnäringen  
som drabbats eller riskerar att drabbas av 
effekterna av coronapandemin.



Näringslivskontoret skall aktivt samverka med Ronneby 
Handelsförening och de lokala fastighetsägarna i syfte att 
förbättra förutsättningarna för befintlig handel samt öka 
intresset för nyetablering. Denna samverkan sker under 
det gemensamma namnet “Tillsammans för Ronneby”.

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

HÅLLBAR 
KONSUMTION OCH
PRODUKTION
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Handel och service

Företagsetablering

Invigning Ronneby Outlet 2020.  
Från vänster Kommunstyrelsens 
ordförande Roger Fredriksson,  
Lotta Emanuelsson Ronneby Outlet  
och Näringslivschef Torbjörn Lind.

Exempel på aktiviteter:
• Aktiv samarbetspartner med Ronneby Handel-  

och intresseförening och fastighetsägarna

• Strategiarbete för handel och service, attraktiv  
stadskärna, torgmiljö och tillgänglighet genom 
samverkan för platsutveckling

• Platsutvecklingsfonden ger stöd för kreativa  
idéer. Visionen är att skapa en mer attraktiv  
och konkurrenskraftig kommun med livskvalitet  
i fokus.

Exempel på aktiviteter:

Exempel på aktiviteter:

• Marknadsföring av lämpliga områden och  
lokaler med informativt etableringsmaterial

• Aktivt kartlägga, kontakta och skapa  
relationer med företag för etablering

• Information om företagslots och  
kommunens e-portal med e-tjänster

• Lokaler och mark på Objektvision.se

• Gemensam etableringsstrategi för Blekinge

• Samverkan med Arbetsförmedlingen för  
rekrytering i samband med nyetablering

• Utveckling nya verksamhetsområden 
– se ronnebyvaxer.se

Kommunkoncernen skall tillsammans i organiserad och systematisk form arbeta för 
en ökad nyetablering i kommunen. Viggenområdet och Gärdet vid östra infarten är 
en fortsatt prioriterad del av arbetet. Övriga forum där frågan skall vara i fokus 
är vid möten med företagarföreningar, VD-gruppen och fastighetsägargruppen. 
Exploateringsgruppen i Ronneby kommun består av representanter från näringslivs- 
kontoret, tekniska kontoret, miljö och bygg, mark och exploateringsenheten,  
kommunledning samt ABRI (AB Ronneby Industrifastigheter). Byggklar mark finns.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Torget i Ronneby



Näringslivskontoret skall aktivt stödja och samverka  
med NyföretagarCentrum i syfte att öka och underlätta för nyföreta-
gandet i kommunen.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

www.ronneby.se/naringsliv
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Nyföretagande

Nyföretagande och integration

Företagsrådgivning Integration Näringsliv (FIN) för att främja nyanländas företagande. Kostnadsfri 
rådgivningstjänst för dig som går i entreprenörs- och/eller företagstankar och vill diskutera din affärsidé.

Affärscafé för kvinnor

Främjar kvinnligt nätverkande mellan nyanlända 
kvinnor och kvinnor födda, uppväxta och etablerade 
i Sverige i samarbete med lokalt näringsliv och 
myndigheter för fördjupad information och kunskap 
om samhälle, kultur och jämställhet ur ett kvinnligt 
perspektiv som snabbare ska leda nyanlända kvinnor 
in på svenska arbetsmarknaden.

Exempel på aktiviteter:

• Alla nya företag i kommunen får ett välkomstbrev  
med information från näringslivschefen samt folder  
från NyföretagarCentrum

• De nya företagen får löpande nyhetsbrev och inbjud-
ningar från näringslivskontoret till diverse aktiviteter

• Näringslivskontoret ger ekonomiskt stöd till samt  
sitter med i styrelsen för NyföretagarCentrum

Ung företagsamhet
Näringslivkontoret skall aktivt stödja och samverka med Ung Företagsamhet för att säkerställa entrepre-
nörsanda och företagande som en naturlig del i skolarbetet.

Exempel på aktiviteter:

• Aktivt stödja och samverka med Ung Företag-
samhet och ungdomsföretagen

• Delta på Ung Företagsamhets årliga mässa

• Ekonomiskt stöd samt representant i styrelsen 

• Informera om kommunens näringslivsarbete  
på skolorna i kommunen 

• Möjlighet att aktivt ta del av Ronneby  
Business Centers erbjudande

FIN:s Affärscafé



Näringslivskontoret skall tillsammans med Ronneby kommuns landsbygds-
utvecklare, inom ramarna för det landsbygdspolitiska programmet, verka för 
utveckling av näringslivet på landsbygden.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

Besöksnäring
Besöksnäringen är en av Sveriges framtida basnäringar med god tillväxt. Utvecklingen 
av besöksnäringen och evenemangen i Ronneby kommun skall med ett hållbarhets-
perspektiv stärka Ronnebys platsvarumärke.

ANSTÄNDIGA 
ARBETSVILLKOR 
OCH EKONOMISK 
TILLVÄXT

www.ronneby.se/naringsliv
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Landsbygdsutveckling

• Arbeta för att företag ska trivas, utvecklas  
och eventuellt expandera

• Synliggöra landsbygdens företag i samarbete 
med företagarföreningar, t.ex. mässor

• Diverse utvecklingsprojekt
• Led- och produktutvecklingsprojektet  

ARK 56 med leder för paddling, vandring  
och cykling plus skärgårdstrafik i 
Biosfärområdet Blekinge Arkipelag

• Nätverksfrämjande aktiviteter såsom  
frukostmöten och kompetensutveckling

• Projektet RonnebySlingor – en samling upplevelser 
i Ronneby kommun – färdiga utflyktsslingor 
som är paketerade med berättelser, historia, 
kultur, design, konst, mat, djurliv, skog och natur. 
Invigning av slingorna kommer att ske innan 
sommaren 2021

• Båttrafik med Astrid i Ronnebyån och Kustlinjen 
i skärgården från Ronneby Marina på Östra piren

• Näringslivskontoret ger ekonomiskt stöd till Visit 
Blekinge och medverkar aktivt till utvecklingen 
av besöksnäringen

• Tillgänglighet och service t.ex. centralt belägen 
turistinformation som är bemannad under 
högsäsong, turistinformation under lågsäsong  
i Stadshuset, 10 bemannade infopunkter  
i samverkan med lokalt näringsliv samt  
20 obemannade som är strategiskt placerade  
i form av enhetliga broschyrställ

• Lokal samverkan t.ex. nära samverkan med lokala 
aktörer och föreningar t.ex. Ronneby Handel- 
och intresseförening, BBAB/Bräknebygden, 
Blekingepärlor och Blomstrande Bygden

• Samverkan med Visit Blekinge t.ex. strategisk 
samverkan och gemensamt resursutnyttjande

• Platsutveckling i samverkan med lokala aktörer 
samt utveckling av nya områden som möjliggör 
besöksnäringsetableringar

• Marknadsföring t.ex. producera och distribuera 
marknadsföringsmaterial såväl digitalt som tryckt, 
aktiva marknadsföringsinsatser via sociala medier, 
samordnad marknadsföring med Visit Blekinge

• Kompetensutveckling och produktutveckling  
t.ex. RonnebySlingor, ARK56, nätverksträffar  
och nyhetsbrev till besöksnäringen

• Evenemangsutveckling t.ex. stödja och samordna 
initiativ i samverkan, bokning av evenemangsytor, 
evenemangsavtal, stöd till aktörer som t.ex. vill 
söka tillstånd och hjälpa till med kontakter och 
nätverk, evenemangskalender

• Museiutveckling: Upplev utställningen om flagg- 
skeppet Gribshunden, se guldgubbar från järn- 
åldersbyn Västra Vång och lär mer om Ronnebys 
spännande historia i Kallvattenkuren där du 
även kan följa och delta i arbetet med att bygga 
ett nytt museum i Ronnebys stadskärna

Exempel på aktiviteter:



God infrastruktur och effektiv kommunikation är livsviktig för stora delar av  
näringslivet, inte minst internationellt verksamma och exporterande företag. 
Kontinuerliga satsningar på infrastrukturen är därför av stor vikt.

HÅLLBAR INDUSTRI, 
INNOVATIONER OCH 
INFRASTRUKTUR

www.ronneby.se/naringsliv
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Näringslivsfrämjande projekt 2021
Exempel på större projekt som näringslivskontoret är involverade i:
• Flyglinje till hubb i Europa – Aktivt arbeta för en flyglinje till en hubb i Europa  

i samarbete med Region Blekinge och övriga kommuner i länet

• ”Växtkraft” – Tillsammans får vi Ronneby att växa med nya bostäder,  
verksamhetsområden och service. Områdesutveckling: 

 ₋ Ronneby Marina på Östra piren/Västra kajen

 ₋ Knutpunkt Blekinge vid Ronneby Airport

 ₋ Gärdet vid Östra infarten

 ₋ Handelsområde Viggen

• Förstudie – Ronneby Kontaktcenter för utökad service och tjänster

• Projektet RonnebySlingor – en samling upplevelser i Ronneby kommun – färdiga utflyktsslingor som 
är paketerade med berättelser, historia, kultur, design, konst, mat, djurliv, skog och natur. Invigning av 
slingorna kommer att ske innan sommaren 2021

• Projekt CoTourism - En koordinerande kraft för insatser som riktar sig mot små och medelstora företag 
inom besöksnäringen som drabbats eller riskerar att drabbas av effekterna av coronapandemin

Infrastruktur

Exempel på aktiviteter:

• Arbeta tillsammans med övriga kommuner  
och andra aktörer för en utbyggd E22.

• Arbeta för en flyglinje till en hubb i Europa  
från Ronneby Airport

• Arbeta för ett mötesspår/tågstation  
vid Ronneby Airport

Läs mer om Ronnebys företagsklimat på www.foretagsklimat.se/ronneby

• Antal nya etableringar
• Antal nya företag
• Antal nya arbetstillfällen
• Nöjd kund index
• Svenskt näringslivs mätningar  

om företagsklimat
• Försäljningsindex

• Antal elever/årskull som driver UF-företag
• Antal gästnätter
• Antal evenemangsbesökare
• Index Ronneby kommuns webbinformation
• Index Service och tillgänglighet gällande e-post 

och telefoni

Indikatorer för näringslivsarbetet



5 000 kr

En ny order!
Är det  

tillåtet enligt 
detaljplan?

Skicka in 
bygglovs- 
ansökan

Följer ansökan 
detaljplanen?

NEJ

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

JA

Komplettering

Komplettering

Byggstart

Ansökan följer 
detaljplanen

Vi har ett 
bygglov!

Betala  
bygglovs- 

avgift

Produktion, 
export och nya 
arbetstillfälle

Tillsynsavgift Miljötillsyn
Anmälan  

miljöfarlig  
verksamhet

Samråd 
slutbesked

Sök  
startbesked

Följer  
ansökan  
reglerna?

Ring  
kommunen

Jag skall se om 
jag kan koppla 
dig någonstans

Din ansökan är 
inskickad

Tyvärr är  
det avslag

Tyvärr är  
det avslag

Nämden behandlar din 
ansökan efter sommaren

100 000 kr

Överdebitering100 000 kr

5 000 kr

Självkostnadspris

Vi tjänstemän kan bifalla 
ansökan på delegation

Vad kul! Vi lotsar 
dig genom hela 
processen.

Enligt lagen kan vi 
inte göra exakt så, 
men vad tror du om

Enligt lagen kan vi 
inte göra exakt så, 
men vad tror du om

Tack för din ansökan! Vi återkommer inom X arbetsdagar med om 
ansökan behöver kompletteras. Är ansökan komplett och följer 
detaljplanen får vi ett beslut inom 2 veckor. Du kan följa din ansökan 
via den här länken och ser vem som är ansvarig handläggare

Nämden behandlar din 
ansökan efter sommaren

Vi tjänstemän kan bifalla 
ansökan på delegation
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Regionalt näringslivsarbete
Tillväxtforum

Ronneby kommun ska tillsammans med övriga 
kommuner i Blekinge samarbeta för att  
genom långsiktiga satsningar skapa bra 
förutsättningar för regional tillväxt. Samverkan sker 
kring besöksnäring, infrastruktur, etableringar och 
kompetensförsörjning. Goda exempel är t.ex. Visit 
Blekinge och Business Blekinge.

Insikt – Nöjd kund index

I Ronneby kommunkoncern arbetar vi efter 
Svenskt Näringslivs guider och checklistor för  
att kunna ge Ronnebys företag bättre service och 
bemötande. Ett exempel på detta ser ni nedan: 

I Ronneby kommun är vi medvetna om företagets 
resa genom myndighetsdjungeln som Svenskt 
Näringsliv beskriver. Vi arbetar ständigt med att 
förbättra och förenkla service och bemötande.

För att följa upp kommunens myndighetsutövning gentemot företag görs en mätning inom 
områdena: Brandtillsyn, Bygglov, Miljö- och hälsoskydd samt Serveringstillstånd. Genom att 
aktivt arbeta med löpande effektivisering av handläggningsprocesserna är det långsiktiga 
målet att tillhöra de 10 högst rankade kommunerna i Insikts årsmätning. 



www.ronneby.se/naringsliv
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Marknadsföring och kommunikation

Ronneby - den moderna kurorten är mer än en 
slogan, det är ett varumärke som vi bygger tillsam-
mans. Näringslivet välkomnas att använda Ronneby 
den moderna kurorten logotypen i kombination 
med sin egen logotyp. 

Kommunkoncernen och de politiska företrädarna 
skall aktivt uttala sig i media kring betydelsen av 
ett positivt näringslivsklimat och initiera att all 
information av allmänt intresse som stärker bilden 
av Ronneby får en medial spridning.

Näringslivskontoret skall aktivt medverka för att sprida och förankra kommunens varumärke 
kring platsvarumärket, Ronneby den moderna kurorten. Den moderna kurorten grundas  
i välbefinnande, för människa, samhälle och natur. Man ska helt enkelt må bra i Ronneby!  
Det handlar om långsiktig hälsa, hållbar utveckling och om återhämtning.

Exempel på aktiviteter:

• Grafisk plattform för platsvarumärket Ronneby 
den moderna kurorten

• Växtkraft Ronneby kommun
• Arbeta med ambassadörskap, attityder och skapa 

stolthet genom att lyfta fram goda exempel i 
kommunikationen med näringslivet och media

• Hjälpa näringslivet att få ut positiva nyheter i 
media. Skapa minst 20 positiva pressreleaser 
om Ronnebys näringsliv

• Aktivt länka till positiv media  
i näringslivskontorets kanaler

• Presentationer om vårt pågående  
näringslivsarbete i kommunen på t.ex. 
företagarföreningarnas möten



www.ronneby.se/naringsliv
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• Roger Fredriksson, ordf. KS (M)

• Kenneth Michaelsson, 1:e vice ordf. KS (C)

• Magnus Pettersson, 2:e vice ordf. KS (S)

• Amani El-Ali, (S)

• Tim Aulin, (SD)

• Tommy Ahlquist, kommundirektör

• Torbjörn Lind, näringslivschef

• Carina Magnusson, Ronneby Företagsgrupp

• Ronny Johannesson, VD-gruppen

• Annika Grünfeld, Företagarna

• Joakim Persson, Bräknebygden AB 

• Lotta Emanuelsson,  
Ronneby Handel- och intresseförening

• Anette Rolfmark, Fastighetsägarna Syd

• Tommy Kalmteg, Kommunbygderådet

• Anders Wikander, Blomstrande Bygden

• Anna-Katrine Linder, Arbetsförmedlingen

• Bo Hansson, Ronneby Fastighetsägargrupp

Näringslivsrådet har som syfte att vara rådgivande till kommunledningen i frågor kring 
näringslivsutveckling. Ordförande är kommunalråd Roger Fredriksson och samman-
kallande näringslivschef Torbjörn Lind. Rådet består av representanter från Ronnebys 
företagarföreningar samt politiker och tjänstemän. På agendan finns aktuella närings-
livsfrågor, näringslivsrådets fokusområden, gemensamma rapporter samt frågeställningar 
från näringslivet.

Näringslivsrådet



Kommunfullmäktige

Utbildnings-
nämnden

Utbildnings-
förvaltning

Vård- &  
Omsorgsnämd 

Vård- &  
Omsorgs- 
förvaltning

Socialnämd

Social- 
förvaltning

Teknik-, Fritid- 
& Kulturnämd

Teknik-, Fritid- & 
Kulturförvalt-

ning

Miljö- &  
Byggnads- 

nämd

Miljö- &  
Byggnads- 
förvaltning

Kommun- 
styrelsen

Näringsliv & 
Kommunika-

tion

Kommunlednings- 
förvaltning

Krislednings-
nämnd

Överförmyn-
darnämnd Valnämnd

RevisionenKF Valberedning

Kansli

Strategisk utveckling

Mark- & exploatering

Arb markn integration

Ekonomi

AB Ronneby  
Hälsobrunn

Kommunägda 
företag
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Ronneby kommun har cirka 2 500 anställda som är organiserade enligt  
nedanstående organisationsschema.

Ronneby kommuns organisation

Ronnebys kommunala organ
Kommunfullmäktige (KF) är kommunens högsta 
beslutande organ. KF sammanträder en gång i 
månaden, är öppet för alla och webbsänds. Här fattas 
stora övergripande beslut t.ex. budget, skattenivå och 
viktiga avgifter. Vart fjärde år genomförs allmänna val 
till KF och de 49 mandaten fördelas mellan partierna. 
Det behövs 25 röster för att få igenom ett förslag.

Kommunstyrelsen (KS) leder och samordnar det 
praktiska arbetet och fungerar som kommunens 
regering. KS ansvarar för kommunens ekonomi och 
näringslivsfrågor. Ordförande (KSO) brukar kallas 
kommunalråd. KS i Ronneby har 15 ledamöter. 

Dagordningar och protokoll från mötena är offentliga.

I Ronneby finns det 8 nämnder utöver KS. De 
ansvarar för den löpande verksamheten inom ett 
område. Dagordningar och protokoll från mötena 
är offentliga och finns på kommunens hemsida.

Till varje nämnd hör en förvaltning som ansvarar 
för den verksamhet och service som nämnden 
beslutar om. Kommunledningsförvaltningen och 
Enheten för näringsliv och kommunikation lyder 
direkt under KS.

Myndighet och service
Kärnan i Ronneby kommunkoncerns obligatoriska 
uppgifter är myndighetsutövning t.ex. brand- och 
miljötillsyn, bygglov och serveringstillstånd. Den är 
lagreglerad men metoden och attityden bestämmer 
vi själva i kommunen och det har stor betydelse för 
den upplevda servicenivån hos våra företag. 

Personal

IT

AB Ronnebyhus

Ronnebyhus 
Holding AB

AB Ronneby 
Brunn

Ronneby Miljö- 
teknik Energi AB

Ronnebyhus  
Industrifastigheter

Ronneby  
Miljö & teknik AB
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En politikers vardag
Politiker har ofta en splittrad vardag och arbetar med flera olika frågor inom olika områden:
• Förvaltningsfrågor – budget, lokalförsörjning, finansiering, koncernstyrning

• Partiföreträdare – partigrupp i KF, kampanjaktiviteter, drivande i partiorgan lokalt, regionalt och nationellt

• Kommunföreträdare – regionala och nationella samverkansorgan och påverkansarbete mot staten

• Media – dagligt inslag i en politikers vardag. Utöver traditionell media även aktivt deltagande i sociala medier

• Medborgarkontakter – ska skötas dagligen, allmänheten begär svar från sina folkvalda i olika frågor

I Ronneby kommunkoncern finns det en heltidspolitiker. Övriga är deltidspolitiker och har annat jobb 
eller sysselsättning utöver sina politiska uppdrag.

Varför får ett företag avslag?
Vanligaste orsaken till att ett företag får avslag är att 
ansökan inte lever upp till lagar och bestämmelser.

I Ronneby kommunkoncern premierar vi 
medarbetare som är rådgivande och hittar 
hållbara lösningar. Vi uppmuntrar tillmötesgående 
och lösningsorienterad myndighetsutövning. 

Vanliga företagsärenden
Ungefär 2 av 3 företag har kontakt med sin 
kommun under ett år. Framför allt i dessa frågor:

• Bygglov

• Hälsoskyddstillsyn

• Livsmedelstillsyn

• Anmälan om miljöfarlig verksamhet/miljötillsyn

• Serveringstillstånd

• Tobakstillstånd

• Anmälan om försäljning av folköl  
och receptfria läkemedel.

Kommunala ärenden
Offentlighetsprincipen: Alla handlingar som skickas till eller upprättas av en myndighet är offentliga, 
även e-post. Undantag är internt arbetsmaterial eller känsliga personuppgifter. Handlingarna kan 
begäras ut av media eller invånare. 

Ärendegångar: Många ärenden innebär ett strikt regelverk att förhålla sig till. Den kommunala myndig-
hetsutövningen t.ex. bygglov, livsmedelstillsyn och serveringstillstånd ser ut så här:

1. Lagstiftning Riksdagen t.ex. plan- och bygglagen

2. Riktlinjer KF eller nämnd beslutar om riktlinjer för hur lagen ska tillämpas

3. Verkställighet Tjänsteperson handlägger utifrån riktlinjerna, tar fram förslag till beslut åt politiken, 
ibland delegerar politiken beslut åt tjänsteperson



Samråd Underrättelse Granskning Antagande Laga kraftGransknings-
utlåtande
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• Översiktsplan 2035 – Ronneby kommunkon-
cerns fysiska planering t.ex. infrastruktur, nya 
områden som ska exploateras, miljöproblem. 

• Fördjupad översiktsplan – för en stadsdel  
eller mindre tätort.

• Detaljplaneprogram – kan i stora drag förbe-
reda arbetet med en eller flera detaljplaner.

• Detaljplan – ramar för hur byggnaderna ska se 
ut och hur marken får användas för t.ex. kontor, 
bostäder. En ändring kan ta flera år och kostar 
mycket pengar för fastighetsägaren. I Ronneby 
kommunkoncern beviljar vi ibland tidsbegränsat 
bygglov. Efter löptiden går ut ska verksamheten 
upphöra eller en permanent lösning ordnas 
exempelvis med ny detaljplan om möjligt.

• Bygglov och startbesked – krävs för att påbörja 
byggnation eller ändra användningen i en lokal, 
husets utsida t.ex. måla i annan färg eller skylt 
ovanför entrén. Är bygglovet förenligt med 
fastighethetens detaljplan och lagar? Fråga 
kommunen om du är osäker. Många företag gör 
investeringar i t.ex. uteserveringar som man sedan 
tvingas återställa då man behövt bygglov, vilket 
kan vara förödande för ett litet företags ekonomi.

• Förhandsbesked – prövar markens lämplighet. 
Innan man ansöker om bygglov kan man 
ansöka om förhandsbesked. Vanligast utanför 
planlagda områden. Det kräver inte lika mycket 
detaljerade handlingar som ett bygglov. Då får 
man en signal från kommunen hur man ser på 
det planerade bygget.

Processen att ta fram en detaljplan är lagstyrd där det finns en standard med flera steg från samråd till laga kraft.  
Planen kan användas som först när den fått laga kraft.

Kommunallagen och den kommunala kompetensen
Det kommunala självstyret ger Ronneby kom-
munkoncern ett brett mandat att bedriva verk-
samhet utifrån lokala politiska prioriteringar. Finns 
begränsningar som t.ex. bygglovshantering.
• Lokaliseringsprincipen: Kommuner Får hantera 

uppgifter som är av allmänt intresse, som  
har anknytning till kommunens geografiska 
område. Gäller även de kommunala bolagen, 
undantag elbolag.

• Avtalssamverkan: Kommuner kan komma 
överens om att överlåta en uppgift till en annan 
kommun t ex samsas om specialistkompetenser. 

• Likabehandlingsprincipen: Kommuner ska 
behandla sina medborgare och företag lika. 
Kommuner har rätt att genomföra näringsfräm-
jande åtgärder, men individuellt riktat stöd till 
enskilda näringsidkare är bara tillåtet om syn-
nerliga skäl finns. Ett vanligt förekommande fall 
är sponsring, där kommuner får sponsra enskil-
da event men bara om kommunens förväntade 
nytta står i proportion till stödets omfattning.

Samhällsplanering har en omfattande reglering i flera nivåer och ofta långsamma processer. 
Detaljplaner och bygglov kan överklagas. De vanligaste regleringsnivåerna är:

Samhällsplanering  
i Ronneby kommunkoncern 



Osund konkurrens
Konkurrenslagen skyddar företag från 
osund konkurrens från kommunen. 
Ronneby kommun får inte driva 
säljverksamhet som snedvrider eller 
hämmar en effektiv konkurrens på 
marknaden. Känner du dig utsatt som 
företagare? Anmäl till Konkurrensverket.

www.ronneby.se/naringsliv
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Kommuner får driva näringsverksamhet om den 
har ett allmännyttigt ändamål för invånarna 
och drivs utan vinstsyfte (innebär inte att 
verksamheten är förhindrad att drivas med vinst, 
men huvudsyftet ska vara allmännyttan och inte 
vinsten). 

Ronneby kommun har följande näringsverksamheter:
• AB Ronnebyhus

• AB Ronneby Industrifastigheter

• Ronneby Miljö- & Teknik AB

Man får även som kommun bedriva s.k. anknytande 
verksamhet som t.ex. café i idrottsanläggning. 
Ronneby kommun och dess bolag tillämpar 
självkostnadsprincipen (dvs. inte använda sin 
monopolställning för att sätta högre priser än vad 
tjänsten kostar att leverera. Undantag finns för bl.a. 
el, fjärrvärme, bostäder och kollektivtrafik som får 
prissättas på affärsmässig grund).

Ronneby kommunkoncern – mål, strategi och ledarskap
I Ronneby kommunkoncern har den politiska- och 
tjänstemannaledningen en tydlig och gemensam 
målbild för arbetet med företagsklimatet. Högsta 
politikerna och cheferna tar på sig ledarskapet 
i näringspolitiken och kommunicerar frågorna 
tydligt både internt och externt. Kommunledningen 
arbetar långsiktigt med frågorna för att skapa en 
varaktig organisationskultur. Näringslivsfrågorna 
får stort utrymme på kommunstyrelsens och 
tjänstemannaledningens agendor. Mål är framtagna 
i dialog med näringslivet. Näringslivet involveras 
i näringslivsstrategin som fokuserar på åtgärder 

som ger konkret nytta för företagen. Resultaten i 
utvecklingsarbete kommuniceras till näringslivet 
så att de ser vad som händer. Kommunstyrelsens 
ordförande reserverar tid för företagsbesök. 
Kommunen har frukostmöten och skickar 
nyhetsbrev samt innehåll på hemsidan utifrån en 
företagares perspektiv. Näringslivschefen ingår 
i ledningsgruppen och har ett starkt mandat 
att driva utvecklingsfrågor för hela kommunen. 
Näringslivsfunktionen arbetar nära kommunens 
andra förvaltningar och bolag.  

Ronneby kommunkoncern – myndighet som hjälper företagare att göra rätt
I Ronneby kommunkoncern har vi satt mål för 
service, kundnöjdhet och handläggningstider. Vi 
mäter kundnöjdhet via verktyget Insikt. Vi har en 
lotsfunktion med mandat att påskynda processen. 
Vi har sett över den information företagen får 
inför och under ansökningsprocess. Vi samordnar 
tillsynen inom kommunen och med andra 
myndigheter när det är möjligt. Vi har en strategi 

för arbetet med digitala tjänster för företagen. 
Vi har en e-tjänstplattform och är anslutna 
till tjänsten Serverat. Vi debiterar företagen 
i efterhand för faktiskt utfört arbete. Vi har 
genomlyst våra avgifter så att vi inte överdebiterar 
företagen. Vi redovisar öppet och pedagogiskt hur 
avgiften tagits fram.

Näringsverksamhet



Här får du mer information
Torbjörn Lind, Näringslivschef  
Tel: 0457-61 82 64  Mail: torbjörn.lind@ronneby.se

Angelica Coleman, Biträdande näringslivschef  
med fokus på kommunikation 
Tel: 0457-61 82 66  Mail:angelica.coleman@ronneby.se

Tina Tedenlid, Verksamhetsledare Ronneby Business  
Center samt projektledare FIN och Affärscafé för kvinnor 
Tel: 0457-61 82 41  Mail: tina.tedenlid@ronneby.se

Roger Fredriksson, Kommunstyrelsens ordförande  
Tel: 0457-61 82 30  Mail: roger.fredriksson@ronneby.se

Tommy Ahlquist, Kommundirektör  
Tel: 0709-181200  Mail: tommy.ahlquist@ronneby.se

Dennis Roberteus, VD Ronneby Industrifastigheter AB 
Tel: 457-61 87 97  Mail: dennis.roberteus@abri.se

Anna Hinseäng, Exploateringschef 
Tel: 0457-61 80 47  Mail: anna.hinseang@ronneby.se

Annika Sandqvist, Näringslivsutvecklare  
med fokus på platsutveckling 
Tel: 0457-61 87 40  Mail: annika.sandqvist@ronneby.se

Anna Eriksson, Näringslivsutvecklare  
med fokus på besöksnäringsutveckling 
Tel: 0457-61 75 72  Mail: anna.eriksson@ronneby.se

Jeanette Rosander, Näringslivsutvecklare  
med fokus på evenemangsutveckling 
Tel: 0457-61 75 71  Mail: jeanette.rosander@ronneby.se

Amelie Hultman, Alkohol- och tobakshandläggare 
Tel: 0457-61 82 74  Mail: amelie.hultman@ronneby.se

Anders Karlsson, Förvaltningschef  
teknik-, fritid- och kulturförvaltningen 
Tel: 0457- 61 81 59 Mail: Anders.Karlsson02@ronneby.se

Anette Andersson, Förvaltningschef  
miljö- och byggnadsförvaltningen 
tel: 0457-61 85 40  Mail: anette.andersson@ronneby.se

Daniel Granello, Landsbygdsutvecklare  
Tel: 0457-61 83 52  Mail: daniel.granello@ronneby.se

Medborgarservice  
Tel: 0457-61 84 00  Mail: Medborgarservice@ronneby.se
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