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Plats och tid
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Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2019-04-17 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2019-04-17 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2019-04-17 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2019-04-18.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson (S).

Justeringens plats och tid

Stadshuset, kommunledningsförvaltningen, torsdag 2019-05-02 kl. 15:00

Underskrifter
Sekreterare
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§§ 123-167

Christoffer Svensson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (L)

Lennarth Förberg (M) § 148

Roger Fredriksson (M)

Magnus Pettersson (S)

Justerare

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 123

Dnr 2019-000017 101

Val av justerare
Beslut
Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Magnus Pettersson
(S) till att jämte ordförande justera kvällens protokoll. Justering sker torsdag
2/5 2019 kl. 15:00.
________________
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§ 124

Dnr 2019-000244 109

Anmälan av medborgarförslag - Låt Ronneby bli
kommunen som skapar förutsättningar för Recycle
Följande medborgarförslag lämnas om att skapa förutsättningar för Recycle:
Sammanfattning
Kommers och trivsel har en oroande utveckling för stadskärnan. Att etablera
hållbara butikskedjor som efterfrågas kräver lång planering och tar tid med
stora investeringar. Den stora utmaningen är att skapa tillströmning av
besökare. Idag besöks mest city av nyanlända inflyttade, ursprunglig
befolkning saknas till viss del. För att attrahera samtliga medborgare är
förlaget att medborgarna själva ska locka till handel; Recircle. Låt oss bli
kommunen som skapar förutsättningar för Recircle, paketerat attraktivt,
hållbart och som bygger sociala kontakter.
Förslaget skulle relativt snabbt kunna införas. Förslaget torde samtidigt inte
ha en större kostnad. Idag sker handel digitalt och en stor del är i sociala
medier som loppis i Facebook, Blocket, Tradera och liknande sidor. Loppis i
Brunnsparken är en ständigt fungerande verksamhet som lockar många
besökare. Vi står inför en omställning i samhället där Recircle samt hållbara
alternativ är det självklara framtidsvalet.
Öka besök i centrum för att skapa ökad handel i befintliga butiker, samt i
förlängningen ska intresse för kedjor att etablera sig, i ett centrum där
medborgarna väljer att socialisera. Snyggt paketerat. Skapa förutsättningar
för medborgarna att själva kunna sälja ägodelar på torget. Skapa ett utrymme
för Torghandel med permanenta försäljningsbord med tillgång till fri
strömförsörjning, fri wi-fi för förenkla digital försäljning samt ett tak med
belysning. Ytan skulle kunna rymma ca 20 försäljningsbord. Borden skulle
lätt kunna bli bokningsbara på kommunens hemsida. Bordens utförande i ett
beständigt material som galvaniserat metall samt kanske Blekinge ek.
Sedumtak för att skapa hållbarhets tänk. I närheten av försäljningsytan skapa
parkeringsplatser vigda åt försäljarna, för att lätt kunna sköta sin försäljning.
Försäljningsytan behöver inte begränsas med tider eller dagar. Utan det står
alla fritt att nyttja dem, när man vill. Målgrupp Skolklasser, föreningar,
befintliga torghandlare, livsmedelsproducenter, konstnärer, medborgare som
tex barnfamiljer som vill sälja som loppis. Ytan skulle också kunna användas
till julmarknad eller liknande temahelger, samt vid återkommande
arrangemang som Tosia bonnadagarna. Mervärde Låt medborgarna själva
skapa sina besöksmål i city. Bekanta som säljer, lockar vänner och familj till
torget. Flera caféer har nyligen etablerat sig som kan få fler besökare om
torget i stort besöks av fler.
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Avslutning Jag tror Ronneby som kommun skulle ha många vinster om man
vågar lite mer, än andra kommuner. Kanske som en föregångare och en god
förebild i hållbarhet. Lyssna av omvärlden som idag har en ständig
efterfrågan på hållbarhet och närproducerat, precis som Recircle är
tillsammans med lokala producenter. Placering Längs med ”klagomuren” i
granit, för att inte konkurrera med fri yta till större arrangemang norrut mot
kyrkan. Samt att bibehålla fritt utrymme framför scenen. Alltså placering
mitt på torget i linje med Karlskronagatan. Förslagsvis samtidigt bygga en
sittbritts längs med ”klagomuren”, för att skapa sittplatser till besökare men
även försäljarna. Hållbar torghandel Flytta den digitala loppisförsäljningen
till en fysik plats, mitt på torget.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
vidare hanteringen.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 125

Dnr 2019-000233 109

Anmälan av medborgarförslag - Förslag att kommunen
ska besluta om att inte pynta med äkta fjädrar inför
påsk
Följande medborgarförslag lämnas om att kommunen inte ska pynta med
äkta fjädrar inför påsk:
Sammanfattning
Jag skulle vilja att Ronneby kommun tar ett formellt beslut om att inte pynta
med äkta fjädrar inför påsk. Djurens rätt har sammanställt en lista över
kommuner som ej använder äkta fjädrar och jag har sett reaktioner från
Ronnebys invånare, inklusive mig själv, över att vi inte står med.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 126

Dnr 2019-000280 109

Anmälan av medborgarförslag - Omplacering av den
tänkta förskolan på Slättagårdsvägen
Följande medborgarförslag lämnas med anledning av den tänkta förskolan på
Slättagårdsvägen:
Sammanfattning
Vi föreslår att kommunfullmäktige INTE placera en förskola på Kalleberga
6:268.
Motivering:
 Trafikfara - skymd sikt som ökar risken för trafikolyckor
- Smala gator
- Ingen gång/cykelväg. Tillgängligheten för alla trafikanter.
- Ökad trafik begränsas barnens möjligheter till barns rätt att
utvecklas med att lära sig cykla, åka rullskridskor, bollekar,
hopplekar etc som kan förekomma på vägarna
 Detaljplan från 1963 där det står att planerad småskola är inte
uppdaterad till dagens samhälle 2019 då med avsikt med att inneha
120st barn.
 Det enda grönområdet för de närmare 90 barn som leker/befinner sig
i detta område idag. Samt en plats för alla åldrar att mötas på för att
använda gräsplanen till fotboll, boule, leker lekar, hundträning, yoga
mm.
 Vattentrycket är idag väldigt dåligt samt hur kommer det bli med
avloppssystemet? Kommer det bli någon påverkan för oss boende
omkring då det ska kopplas på nytt avlopp till förskolan?
 Sprängning- vem står för kontroll, besiktning och skador som kan
uppstå då hela området ligger på en berggrund.
 Den befintliga elstation som ligger på gräsplanen har kostat oss
skattebetalare 1,5milj att renovera upp med nytt fiber och
elledningar. Vem betalar för rivning/uppbyggnation som kommer att
råda?
 Lantmäteriet- 2 tomter blir 1? Vem betalar utmätningen?
 Bussförbindelser till den nya förskolan?
 Miljöaspekten- avgaser, buller mm
- växter försvinner såsom gullviva, blåsippa, liljekonvalj,
backsippa. På denna plats finns en skyddad ängsblomma som
finns dokumenterad sedan tidigare.
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-



Djur försvinner såsom grodor, kopparödlor, ekoxar, bin,
ekorrar, igelkottar mm
Vintertid- snöröjning/sandning på slättargårsvägen är inte av högsta
prioritet och därför blir det en trafikfara vintertid då backen är/blixt
hal att färdas på.

Vi är många som är emot över att detta nybygge kommer att äga rum här
men vi är alla för att en förskola byggs då vi är medvetna om att det står
många barn i kö.
Vi skulle gärna vilja komma och motivera men också höra motivet till
nybyggnation utefter de här aspekter som vi bla lyfts upp.Vi vill däremot ge
förslag på att lägga förskolan vid almvägen/lindvägen bortanför
kolonilotterna samt föreslå området vid Rosa Kiosken i Kallinge då Bilval
väljer att flytta sitt företag inom snar framtid.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson (M).
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 127

Dnr 2019-000257 109

Anmälan av medborgarförslag - att Ronneby kommun
sätter ett högt mål om att minska vattenförbrukningen
per person
Följande medborgarförslag lämnas om att kommunen sätter ett högt mål om
att minska vattenförbrukningen per person:
Sammanfattning
Kommunen fick ju stor nationell uppmärksamhet på sitt förebyggande arbete
med att köpa in stora vattentankar att ha inför kommande kriser angående
vattenförsörjningen. Detta är ju ett positivt och glädjande beslut. Mitt förslag
är delvis kompletterande: vi måste väl börja ett steg tidigare innan det blir
kris. Som det är nu så upplevs det som antingen - eller: antingen är det fritt
fram för vattenslösande eller också är det bevattningsförbud.
Föreslår därför:
- Utredning om hur mkt vatten vi förbrukar per person inom kommunen
(kanske uppgifterna finns redan)
- Att kommunen sätter en högt mål om att minska vattenförbrukningen per
person, ett mål som ska göra Ronneby kommun till den bästa
"vattenspararkommunen" i landet. Ett ambitiöst mål som sedan bör utmynna
i konkreta åtgärder, en del av rådgivande art, en del ungefär som påbud och
en del tvingande förslag alla hushåll, institutioner och företag. Möjliga
åtgärder är nog kända av de flesta, men nu är det väl dags för att göra något.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för
vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 128

Dnr 2019-000258 109

Anmälan av medborgarförslag - flytta biblioteket till
Diamantengallerian
Följande medborgarförslag lämnas om att flytta biblioteket till
Diamantgallerian:
Sammanfattning
Föreslår utredning om att flytta biblioteket med alla arkiv, tidnings- och
tidskriftsrum till den halvtomma Diamanten gallerian. Då kan det även
ordnas plats för föreläsnings sal och rum för angränsande aktiviteter (snegla
gärna på hur Karlshamns kommun gjort). Det skulle då även behövas en mer
tilltalande entré, lite som Kulturhuset i Stockholm, även om det är en häftig
jämförelse. Och inte minst: ett mer tilltalande torg, mer liv och rörelse.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Teknik-fritid- och kulturnämnden
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§ 129

Dnr 2019-000261 109

Anmälan av medborgarförslag - Förslag till att göra
parkeringen söder om Knut Hahn skolan bättre
Följande medborgarförslag lämnas om att göra parkeringen söder om Knut
Hahn skolan bättre:
Sammanfattning
Parkeringen söder om gymnasieskolan Knut Hahn. Äntligen fick den
belysning förra året. Här kommer tre förslag för att göra den bättre.
1. Ta fram ett vattenpass och rikta upp belysningsstolparna. 2. Cykelställen
är farliga och sönder. Reparera eller ta bort. 3. Plantera vintergröna,
marktäckande, växter i "stenkrafset", där det tidigare stod planterade buskar.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Dnr 2019-000267 109

Anmälan av medborgarförslag - gör en rink i Kallinge
där det kan spelas innebandy/inlines, bandy mm
Följande medborgarförslag lämnas om att bygga en rink i Kallinge för
innebandy, inlines och bandy mm:
Sammanfattning
Att göra en rink i kallinge likt den som finns på listerby skolan där
ungdomarna m.m kan spela innebandy/inlines bandy när ishallen är stängd.
Det motiverar tränandet inför framtiden samt att motiverar ungdomarna att
vara ute. Plats i samband med ishallen antingen vid den stora gräsplätten
som ligger innan ishallen eller om han med verkstaden lägger ner.
Ungdomarna blir ju framtiden inom hockeyn om de fortsätter samt att
ishallen drar folk och få publicitet när den nya är klar.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Dnr 2019-000271 109

Anmälan av medborgarförslag - Bygg en enkel rondell i
Kallinge, korsningen Häggatorpsvägen- Flisevägen
Följande medborgarförslag lämnas om att bygga en rondell i Kallinge och
korsningen Häggatorpsvägen-Flisevägen:
Sammanfattning
Bygga en enkel rondell i Kallinge - korsningen (Häggatorpsvägen,
Flisevägen). Fler gångtrafikanter har blivit påkörda av bilar, (min mor 2018).
Sikten är dålig, farten är hög på sträckan från Ronneby mot Kallingeskolan
(Västervägen), övergångsställena är dåligt markerade. Nu är det "stoppskylt"
och vid start så ser man knappt om det kommer en bil, dessutom fler kör
alldeles för fort pga. en rak och bred väg framför sig , trafikflöde skulle bara
bli bättre och smidigare med enklare rondell som är synlig. Eventuellt
farthinder. Det finns gott om plats i den korsningen och blir smidigare och
säkrare både för bilister som fotgängare. Egentligen handlar det om att rika
upp en cirkel med någon upphöjning i mitten av en korsning. Ser det som
liten kostnad och mycket nytta som kommer att rädda liv och minska oro.
Beslut
Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och
kulturnämnden för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Teknik-fritid- och kulturnämnden

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Dnr 2019-000277 023

Anhållan om entledigande av uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, Lisbeth Beselin (KD)
Sammanfattning
Lisbeth Beselin (KD) anhåller i en skrivelse om entledigande från sitt
uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lisbeth Beselin (KD) från uppdraget som
ersättare i Kommunfullmäktige i Ronneby kommun.
Kommunfullmäktige hemställer hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning
för utseende av en ny ersättare efter Lisbeth Beselin (KD).
________________
Exp:
Lisbeth Beselin
Länsstyrelsen i Blekinge Län
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Dnr 2019-000274 023

Anhållan om entledigande som ersättare i
socialnämnden, Eva-Lotta Karlsson (SD)
Sammanfattning
Eva-Lotta Karlsson (SD) anhåller i en skrivelse om entledigande från
uppdraget som ersättare i socialnämnden.
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Eva-Lotta Karlsson (SD) från uppdraget som
ersättare i socialnämnden.
Fyllnadsval till ny ersättare bordläggs.
________________
Exp:
Eva-Lotta Karlsson
Nicolas Westrup, gruppledare Sverigedemokraterna
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Dnr 2019-000191 023

Anhållan om entledigande av uppdrag som ersättare i
äldrenämnden, Lisbeth Beselin (KD)
Sammanfattning
Lisbeth Beselin (KD) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ersättare i äldrenämnden. Kommunfullmäktige bordlade ärendet vid
sammanträdet 2019-03-28.
Deltar i debatten
I debatten deltar Willy Persson (KD).
Beslut
Kommunfullmäktige entledigar Lisbeth Beselin (KD) från uppdraget som
ersättare i äldrenämnden.
Kommunfullmäktige utser Erika Palmestedt (KD) till ny ersättare i
äldrenämnden.
________________
Exp:
Lisbeth Beselin
Erika Palmestedt
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Dnr 2019-000232 194

Fråga från Sune Håkansson (RP) ställd till Anders
Bromée (M) om kommunalt stödköp av nötkött
Sune Håkansson (RP) ställer följande fråga till ordförande i teknik-fritid- och
kulturnämnden, Anders Bromée (M):
Sammanfattning
Under år 2018 stödköpte Ronneby kommun cirka 4000 kg nötkött,
motsvarande kringsvid 15 djur. Orsaken var att den extrema torkan medförde
foderbrist. Kommunen ville hjälpa kommunens bönder genom att
tidigarelägga inköp.
Redan på kort sikt kan ifrågasättas om åtgärden gjorde mer än en helt
marginell nytta. Måhända lyckades kommunen köpa kött från djur, uppfödda
inom kommunen. Sannolikheten är dock stor för att nettoeffekten blev helt
försumbar. Övriga ronnebybor fick äta mer kött, som producerats i andra
kommuner, kanske utomlands.
Uppgifter i massmedia säger att Ronneby kommun skall fortsätta med
stödköpen under år 2019, trots att detta ger extrakostnader.
Enligt min mening är stödköpen meningslösa.
Frågan till nämndsordföranden blir: Anser Du att stödköpen skall fortsätta?
Ronneby 2019-04-01.
Frågan har överlämnats till Roger Fredriksson (M)som besvarar frågan
muntligen.

Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och Roger Fredriksson (M).
Beslut
Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet.
________________
Sune Håkansson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21(89)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25
Kommunfullmäktige

§ 136

Dnr 2019-000276 750

Fråga från Peter Bowin (V) ställd till socialnämndens
ordförande Therese Åberg (M) angående
försörjningsstöd
Peter Bowin (V) ställer följande fråga till socialnämndens ordförande,
Therese Åberg (M):
Sammanfattning
Får barnfamiljer i Ronneby kommun med behov av försörjningsstöd sänkt
försörjningsstöd om barn erhåller bidrag, presentkort eller annat stöd från
Stiftelsen Majblomman?
Therese Åberg (M) besvarar frågan muntligen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Therese Åberg (M) och Peter Bowin (V).
Beslut
Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet.
________________
Peter Bowin

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 137

Dnr 2019-000013 101

Interpellationer
Sammanfattning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att det inte lämnats in några
interpellationer till dagens sammanträde.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 138

Dnr 2019-000060 040

Årsredovisning 2018 för Ronneby kommun samt fråga
om ansvarsfrihet
Sammanfattning
Framläggande av årsredovisning för 2018 omfattande Ronneby kommun,
dess helägda bolag och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Blekinge (kommunkoncernen).
De kommunala bolagen och Räddningstjänsten Östra Blekinge lägger fram
egna årsredovisningar till kommunfullmäktige, som i sin tur ger direktiv till
utsett/utsedda ombud inför kommande ordinarie bolagsstämmor. Direktiven
hanteras i ett separat ärende.
Nämnder, bolag och Räddningstjänst kommer att ha redovisat bokslut för
2018 i särskilda bokslutsgenomgångar inför
budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar
årsredovisning och direktiv.
Fråga om ansvarsfrihet prövas i kommunfullmäktige efter revisorernas
yttrande och efter godkännande av årsredovisningen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning
för 2018 och överlämnar densamma till revisorerna och
Kommunfullmäktige.
Bilagda dokument Miljöbokslut 2018, Årsrapport Funktionshinderpolitiska
programmet 2018, Folkhälsobokslut 2018 samt Uppföljning av särskilda
uppdrag 2018, noteras till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa Ronneby kommuns årsredovisning
för 2018 och överlämnar densamma till revisorerna och
Kommunfullmäktige.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bilagda dokument Miljöbokslut 2018, Årsrapport Funktionshinderpolitiska
programmet 2018, Folkhälsobokslut 2018 samt Uppföljning av särskilda
uppdrag 2018, noteras till protokollet.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Sune
Håkansson (RP), Malin Månsson (S), Roger Gardell (L), Kenneth
Michaelsson (C) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar på godkänna årsredovisningen.
Frågan om ansvarsfrihet bordläggs till mötet i maj.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner Ronneby kommuns årsredovisning för år
2018, till detta protokoll bifogad bilaga 1.
Frågan om ansvarsfrihet bordläggs till sammanträdet i maj.
________________
Exp:
Ekonomichef, Johan Sjögren
Revisorerna

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 139

Dnr 2019-000062 040

Ägardirektiv till årsstämmor 2019 för kommunens
helägda bolag (för 2018)
Sammanfattning
Styrelserna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus har framlagt årsredovisningar/
förvaltningsberättelser för 2018.
Enligt ”Policy och direktiv för Ronneby kommun och dess helägda
aktiebolag” skall kommunfullmäktige styra bolagen genom att ge direktiv till
kommunens ombud på bolagsstämmorna.
Bedömning
I samband med att årsredovisningarna/förvaltningsberättelserna för 2018
redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud, för hur ombudet ska agera vid ovan
nämnda bolags årsstämmor som hålls under maj 2019.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att lämna följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2018 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:


Justerandes sign

fastställa framlagda resultat- och balansräkningar

Utdragsbestyrkande
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fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott



bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Vidare skall ombudet:


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



i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant
(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens
förtroendevalda revisorers förslag



besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt
kommunens ersättningsreglemente



i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
godkända drift- och investeringsbudgetar



i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram)



i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige
beslutade ägardirektiv.

Kommunstyrelsens beslut 2019-03-26
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lämna följande direktiv
till kommunens bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB
Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik
AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2018 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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fastställa framlagda resultat- och balansräkningar



fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott



bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Vidare skall ombudet:


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



i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant
(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens
förtroendevalda revisorers förslag



besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt
kommunens ersättningsreglemente



i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
godkända drift- och investeringsbudgetar



i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram)



i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige
beslutade ägardirektiv

Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Kommunfullmäktige lämnar följande direktiv till kommunens
bolagsstämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB,
Ronneby Miljöteknik Energi AB och AB Ronnebyhus:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2018 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:


fastställa framlagda resultat- och balansräkningar



fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott



bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.

Vidare skall ombudet:

Justerandes sign



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



i förekommande fall välja revisor och revisorssuppleant
(auktoriserade revisorer) i enlighet med kommunens
förtroendevalda revisorers förslag



besluta att arvode till styrelsernas ledamöter och suppleanter samt
lekmannarevisorerna och deras ersättare skall utgå enligt
kommunens ersättningsreglemente



i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
godkända drift- och investeringsbudgetar



i förekommande fall besluta om att anta av kommunfullmäktige
beslutad ram för upptagande av krediter (beviljad borgensram)

Utdragsbestyrkande
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i förekommande fall besluta att anta andra av kommunfullmäktige
beslutade ägardirektiv.

________________
Exp:
Ekonomienheten
Kommunfullmäktiges stämmoombud vid helägda kommunala bolags
stämmor

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 140

Dnr 2019-000192 040

Revidering av bolagsordningar med anledning av att
antalet ledamöter i styrelserna ändras fr o m ordinarie
bolagsstämmor 2019
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2018-12-19, §332, att varje bolagsstyrelse
från och med ordinarie bolagsstämman ska bestå av 13 ledamöter och inga
ersättare/suppleanter. Nuvarande bolagsordningar anger olika intervall för
antalet ledamöter och suppleanter.
Eftersom antalet ledamöter och suppleanter som utses måste överensstämma
med vad som anges i bolagsordningen, måste ändringar i bolagsordningarna
göras. Annars kommer inte bolagsverket att registrera den nya styrelsen.
Bedömning
I AB Ronneby Helsobrunn anges ett intervall om minst elva och högst
femton ledamöter och minst elva och högst femton suppleanter.
I AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, AB Ronnebyhus,
Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB anges
ett intervall om minst sju och högst elva ledamöter. Inga suppleanter utses.
Föreslås att bolagsordningarna för ovan nämnda bolag får en enhetlig lydelse
vad gäller antal ledamöter i paragrafen om styrelsen:
”Styrelsen skall bestå av minst elva och högst femton ledamöter.”
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera bolagsordningarna för AB
Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB,
AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik
Energi AB avseende den första meningen i paragrafen om styrelsen som
anger antal ledamöter, och i ett fall, antal suppleanter. Befintliga lydelser ska
i bolagsordningarna för nämnda bolag ändras till:
Styrelsen skall bestå av minst elva och högst femton ledamöter.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige beslutar om följande direktiv till kommunens
stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus vid ordinarie bolagsstämmor för 2018:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:


val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Ombudet skall:
besluta att anta reviderad bolagsordning enligt kommunfullmäktiges beslut
ovan i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby
Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB
och AB Ronnebyhus.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att revidera
bolagsordningarna för AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby
Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, AB Ronnebyhus, Ronneby Miljö &
Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik Energi AB avseende den första
meningen i paragrafen om styrelsen som anger antal ledamöter, och i ett fall,
antal suppleanter. Befintliga lydelser ska i bolagsordningarna för nämnda
bolag ändras till:
Styrelsen skall bestå av minst elva och högst femton ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutar om följande direktiv till kommunens
stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus vid ordinarie bolagsstämmor för 2018:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:

Justerandes sign



val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd

Utdragsbestyrkande

32(89)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25
Kommunfullmäktige



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad

Ombudet skall:
besluta att anta reviderad bolagsordning enligt kommunfullmäktiges beslut
ovan i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby
Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB
och AB Ronnebyhus.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige reviderar bolagsordningarna för AB Ronneby
Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, AB
Ronnebyhus, Ronneby Miljö & Teknik AB samt Ronneby Miljöteknik
Energi AB avseende den första meningen i paragrafen om styrelsen som
anger antal ledamöter, och i ett fall, antal suppleanter. Befintliga lydelser ska
i bolagsordningarna för nämnda bolag ändras till:
Styrelsen skall bestå av minst elva och högst femton ledamöter.
Kommunfullmäktige beslutar om följande direktiv till kommunens
stämmoombud i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter,
Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik
Energi AB och AB Ronnebyhus vid ordinarie bolagsstämmor för 2018:
Ombudet får själv besluta i formaliafrågorna:

Justerandes sign



val av ordförande vid stämman



godkännande av röstlängd



val av justeringsman



prövning av om stämman blivit behörigen kallad
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Ombudet skall:
besluta att anta reviderad bolagsordning enligt kommunfullmäktiges beslut
ovan i AB Ronneby Helsobrunn, AB Ronneby Industrifastigheter, Ronneby
Brunn AB, Ronneby Miljö & Teknik AB, Ronneby Miljöteknik Energi AB
och AB Ronnebyhus
________________
Exp:
Ekonomienheten
Utsett stämmoombud i helägda kommunala bolag

Justerandes sign
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§ 141

Dnr 2019-000102 009

Hälsa för alla och Blekinge Health Arena
Sammanfattning
Henrik Lövgren fick i uppdrag av Kommunstyrelsens arbetsutskott att ta
fram ett förslag för finansiering av projektet Hälsa för Alla för år 2019.
Bedömning
Efter samtal med Blekinge Idrottsförbund står det klart att om Ronneby
kommun tar sina egna kostnader för 100 deltagare under 2019 så kommer
Blekinge Idrottsförbund att göra detsamma. På så sätt kan projektet överleva
under 2019 och möjligheterna att fortsätta arbetet med en permanent lösning
kan fortskrida. Under året kommer medel sökas för att utforma en
applikation som följer deltagarnas hälsovanor och uppmuntrar deltagarna till
en sundare livsstil. Projektet kommer med fördjupad kraft att följas av
forskare på Blekinge Kompetenscentrum.
Förhoppningen är dessutom att andra blekingekommuner kommer att
uppmuntras att ta del av kostnaden när de uppmärksammar att insatsen
fortsätter i Ronneby.
Kostnad
Den ordinarie kostnaden för en deltagare att delta i Hälsa för alla är 6000 kr.
Hittills har kostnaden finansierats via projektmedel där hälften av kostnaden
tillfaller Ronneby kommun och hälften till Blekinge Idrottsförbund.
Ronneby kommun har haft samma kostnadsmodell som för debiteringen av
samhällsorientering: 100 kr/timme/deltagare. Det vill säga 3000 kr för 30
timmars undervisning per deltagare.
Förslaget är därför att för 100 deltagare under 2019 ska 300 000 kr föras
över till Utbildningsförvaltningen, BIU. Målsättningen är att första gruppen
ska inleda sin 10-veckorsutbildning den 4 april.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att bevilja
utbildningsnämnden, genom Blekinge Integration och utbildningscenter
(BIU), 300 000 kronor. Finansieringen sker via balanskonto flykting och
gäller för 100 deltagare från Ronneby i projektet ”Hälsa för alla” 2019.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Bengt Sven Åke Johansson (SD) och Roger Gardell (L).
Yrkanden
Bengt Sven Åke Johansson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Roger Gardell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer kommunstyrelsens förslag mot
Bengt Sven Åke Johanssons (SD) och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga b, avges trettiofem (35) jaröster, tretton (13) nej-röster och en är frånvarande, varefter ordförande
finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens
förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beviljar utbildningsnämnden, genom Blekinge
Integration och utbildningscenter (BIU), 300 000 kronor. Finansieringen sker
via balanskonto flykting och gäller för 100 deltagare från Ronneby i
projektet ”Hälsa för alla” 2019.
________________
Exp:
Ekonomienheten
Utbildningschef, Tobias Ekblad
Enhetschef, Henrik Lövgren
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§ 142

Dnr 2019-000172 253

Fornanäs 1:5, ansökan köp av mark
Sammanfattning
Havsklippan Marin AB har ansökt om att få köpa Fornanäs 1:5 för att
bebygga fastigheten med båtförvaring i mindre skala.
Bedömning
Havsklippan Marin AB har ansökt om att få köpa fastigheten Fornanäs 1:5
som ligger vid Östra Piren. Fastigheten är 2175 kvm stor. Priset är 220
kronor kvadratmetern och ger ett totalpris om 478 500 kr. Någon
fastighetsbildning behöver inte ske. Utöver köpesumman tillkommer
anslutningsavgifter för VA, el, fiber. Lagfarten bekostas av köparen. Tanken
med köpet är att fastigheten ska bebyggas med hall för båtförvaring i mindre
skala.
Området ligger inom detaljplan och ändamålet strider inte mot planen. Dock
ligger fastigheten lägre än själva piren och gränsar till en villafastighet. Med
tanke på gällande regler kring byggnationer i förhållande till havsnivåer
finns det krav eller begränsningar som kan komma att påtalas i ett bygglov
och som eventuellt kan begränsa möjligheten till byggnation. I
köpekontraktet finns återköpsmöjlighet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige besluta godkänna förslag till köpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till
köpekontrakt.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

37(89)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-04-25
Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige godkänner förslag till köpekontrakt, till detta protokoll
bifogad bilaga 2.
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef
Näringslivschef
Sökande
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§ 143

Dnr 2019-000099 253

Kalleberga 6:17 (avstyckning från) samt försäljning för
förskoleetablering
Sammanfattning
Hoivatilat AB är intresserade av att förvärva fastigheten Kalleberga 6:17 för
att etablera förskola. Fastigheten ligger på Slättagårdsvägen i Kallinge.
AMrken är detaljplanerad för allmän ändamål.
Bedömning
Hoivatilat AB är intresserade av att förvärva fastigheten Kalleberga 6:268
för att etablera förskola ihop med aktören Atvexa. Hoivatilat AB producerar
förskolefastigheter främst ihop med husbyggaren Moelven. Atvexa är ett
ägarbolag för verksamheter inom förskola och skola. I Sverige har företaget
bland annat 113 förskolor. Förskoleetableringen i Kallinge är tänkt med
montessoriinriktning. Tillstånd från utbildningsnämnden finns för att
etablera verksamhet i Ronneby kommun.
Fastigheten ligger på Slättagårdsvägen i Kallinge. Marken är detaljplanerad
för allmänt ändamål och det möjliggör att en förskola etableras på
fastigheten. Förslag till köpekontrakt finns upprättat med en köpesumma om
40 kronor per kvadratmeter. Fastigheten är avstyckad. Undertecknat
markanvisningsavtal finns för att säkerställa för exploatören att tillträde till
fastigheten finns för projektering innan köp genomförs. Kommunen (MEX
och utbildningsförvaltningen) och exploatören med aktör har ett nära och väl
fungerande samarbete.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta
föreslå kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat förslag
tillköpekontrakt.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat
köpekontrakt.
Deltar i debatten
I debatten deltar Tommy Andersson (S), Johan Grönblad (SD), Roger
Fredriksson (M) och Bengt Sven Åke Johansson (SD).
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Yrkanden
Johan Grönblad yrkar bifall kommunstyrelsens förslag med följande
förändring:
-

Förflyttningen av det ställverk som finns på platsen ska bekostas av
köparen.

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag
på Johan Grönblads (SD) yrkande.
Bengt Åke Johansson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Propositionsordning 1
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på de delar i
kommunstyrelsens förslag som det inte föreligger något ändringsförslag på
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Johan Grönblads
(SD) ändringsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige
avslår detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla Johan Grönblads (SD) yrkande röstar ja.
De som önskar avslå detsamma röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga c, avges femton (15) jaröster, trettiotvå (32) nej-röster, en (1) avstår och en (1) är frånvarande,
varefter ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Johan Grönblads
(SD) tilläggsyrkande.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt, till detta protokoll
bifogad bilaga 3.
Deltar ej i beslutet
Tommy Andersson (S) deltar ej i besluter
________________
Exp:
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
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§ 144

Dnr 2019-000212 252

Återköp av Vallen 5 pga ej uppfyllt exploateringskrav
Sammanfattning
Vallen 5 köptes mars 2017 utav Stejo designbyrå Ab för att bygga
verksamhetslokal. Någon etablering har inte påbörjats varpå
exploateringsskyldigheten inte uppfyllts och köpet ska gå åter.
Bedömning
Vallen 5 köptes mars 2017 utav Stejo designbyrå Ab för att bygga
verksamhetslokal med konstnärsinriktning. Kommunen har haft löpande
kontakt med köparen för att få tillstånd etablering enligt köparens önskemål.
Då någon etablering inte har påbörjats inom 18 månader träder kravet på
återköp in eftersom exploateringsskyldigheten inte uppfyllts. För att
tillmötesgå köparens nedlagda kostnader har ett överenskommet markpris
om 100 kr/kvm bestämts vilket ger en totalsumma om 715 100 kronor. Det
är samma kvmpris som på Viggen norra och tomten kommer att läggas ut till
försäljning för samma summa.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att besluta godkänna upprättat köpekontrakt för
återköp av Vallen 5.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna upprättat
köpekontrakt för återköp av Vallen 5.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige godkänner upprättat köpekontrakt för återköp av
Vallen 5, till detta protokoll bifogad bilaga 4.
________________
Exp:
Mark- och Exploateringschef, Anna Hinseäng
Stejo Designbyrå AB
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§ 145

Dnr 2019-000213 253

Markanvisning del av Svenstorp 20:1
Sammanfattning
Drevviken Fastighetsförvaltning AB är ett företag som bygger
samhällsfastigheter, främst äldreboende. Företaget är intresserade av att
bebygga delar av Stenåsa-planen i Bräkne-Hoby med ett äldreboende. Viss
problematik finns kring användningen B (bostäder) i detaljplanen.
Bedömning
Drevviken Fastighetsförvaltning AB är ett ungt fastighetsföretag som bygger
samhällsfastigheter, främst äldreboende. Företaget bygger och överlåter,
således inget förvaltande bolag eller företag som driver vård i egen regi.
Företaget bygger fastigheter på ett antal platser i Stockholm men även i
Skåne. Företaget är intresserade av att bebygga delar av Stenåsa-planen i
Bräkne-Hoby (del av Svenstorp 20:1) med ett äldreboende. Inom gällande
detaljplan är det möjligt att få in ett äldreboende enligt företagets ritningar
med vissa anpassningar såsom höjd och exploateringsgrad som har gjorts för
att få ett fungerande äldreboende. Kvar i gällande detaljplan kommer att
finnas plats för annan bebyggelse.
Det finns intresse för delar av området att bygga marklägenheter. Det är
sannolikt att dessa marklägenheter kan byggas på den del av planen som
finns kvar om ett äldreboende etableras.
Det finns en stor fråga som kan vara ett problem med en etablering av
äldreboende inom Stenåsaplanen. I gällande detaljplan är markanvändningen
bostäder (B). Med användningen bostäder avses boende med varaktig
karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av
kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även
gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som
innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort.
När det handlar om olika former av boende med inslag av omsorg kan det
vara svårt att avgöra om användningen är boende eller vård. Även här är det
syftet med verksamheten och hur den är tänkt att bedrivas som är avgörande.
Med begreppet vård följer andra villkor än för boende vad gäller utformning,
miljö, besittningsrätt med mera. Kommunen måste i varje enskilt fall se till
det specifika innehållet i den verksamhet som planeras. Det är inte alltid
möjligt att avgöra om det är en bostad eller vård enbart utifrån vad
verksamheten kallas.
Domstolarna har i praxis gjort bedömningarna bland annat utifrån hur stort
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vårdinslaget är och vilken omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha.
Ett visst vårdinslag, till exempel föräldraliknande omsorg kan dock, enligt
praxis, rymmas inom B- Bostäder. Gruppbostäder och träningsbostäder där
boendet kräver ständig tillsyn av personal kan därför ingå i B- Bostäder.
Som en del av bedömningen om det är vård eller boende ingår en bedömning
av den omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha. Det vill säga om en
verksamhet kan förväntas ha en annan omgivningspåverkan än vad som i
allmänhet förväntas av ett boende. Det kan till exempel vara hur trafik- och
transportalstrande verksamheten är.
Utifrån ovanstående resonemang är det inte en helt problemfri etablering.
För att komma vidare kan man hantera frågan genom markanvisningsavtal
på en tid av sex månader för att företaget ska kunna söka och eventuellt få ett
beviljat förhandsbesked innan en eventuell försäljning sker.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige ge mark- och
exploateringsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till
markanvisningsavtal på en tid av sex månader för att företaget ska kunna
söka och eventuellt få ett beviljat förhandsbesked innan en eventuell
försäljning sker.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Magnus Pettersson (S), Roger
Fredriksson (M), Hillevi Andersson (C), Jan-Eric Wildros (S), Peter Bowin
(V) och Anders Lund (M).
Yrkanden
Sune Håkansson (RP) yrkar på att återremittera ärendet med motiveringen att
äldrenämnden ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
Magnus Pettersson (S), Jan-Eric Wildros (S) och Peter Bowin (V) yrkar
bifall till Sune Håkanssons (RP) yrkande.
Roger Fredriksson (M) och Hillevi Andersson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på Sune Håkanssons
(RP) yrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla Sune Håkanssons (RP) yrkande röstar ja.
De som önskar avslå Sune Håkanssons (RP) yrkande röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga d, avges nitton (19) jaröster, tjugonio (29) nej-röster och en är frånvarande, varefter ordförande
finner att kommunfullmäktige genom en minoritetsåterremiss återremitterar
ärendet.
Motiveringen till återremissen är att äldrenämnden ska ges möjlighet att yttra
sig i ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet med motiveringen att
äldrenämnden ska ges möjlighet att yttra sig i ärendet.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng
Äldrenämnden
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§ 146

Dnr 2018-000651 253

Försäljning av fastighet i Kv Svarven 1, Parkdalaskolan
Sammanfattning
Under senare delen av 2018 har diskussion förts om kommunens köp av
fastigheten Svarven 1, blivande Parkdalaskolan, som ägs av det kommunala
bolaget ABRI.
ABRI har anlitat revisionsbyrån Ernst & Young för att säkerställa juridiska
aspekter (bilaga 1).
Kommunstyrelsen beslöt 2019-01-08 ( § 8, Dnr 2018-000651 253) att
inriktningen är att kommunen skall köpa fastigheten, Svarven 1, av ABRI.
Projektgruppen fick därmed i uppdrag att ta fram underlag för en
fastighetsöverlåtelse.
ABRIs styrelse beslöt 2019-02-25 (§ 13) att ställa sig positiv till en
försäljning av Svarven 1, i enlighet med handlingsplan Svarven 1..
Bedömning
- Överlåtelse av fastigheten sker enligt bifogat överlåtelseavtal.

Justerandes sign

-

Förvaltningen för teknik-fritid-kultur får ansvaret för fortsatt
förvaltning.

-

ABRI ansvarar för ombyggnaden av industrifastigheten till skola,
Parkdalaskolan.

-

Projektansvaret för ombyggnaden läggs under
Kommunledningsförvaltningen, projektledning. Kontrollansvaret hos
ABRI.

-

Medel som avsatts till investeringen flyttas från ABRI till
kommunledningsförvaltningen, samma ansvar som övriga delar i
projektet ”Framtidens skolor”.
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Förslag till beslut
Föreslås att Kommunstyrelsens arbetsutskott hänskjuter frågan om
försäljning till Kommunstyrelsen, vidare föreslås att Kommunstyrelsen
föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget ovan.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Överlåtelse av fastigheten sker enligt bifogat överlåtelseavtal.
2. Förvaltningen för teknik-fritid-kultur får ansvaret för fortsatt
förvaltning.
3. AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) ansvarar för ombyggnaden
av industrifastigheten till skola, Parkdalaskolan.
4. Projektansvaret för ombyggnaden läggs under
Kommunledningsförvaltningen, projektledning. Kontrollansvaret hos
ABRI.
5. Medel som avsatts till investeringen flyttas från ABRI till
kommunledningsförvaltningen, samma ansvar som övriga delar i
projektet ”Framtidens skolor”.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Överlåtelse av fastigheten sker enligt bifogat överlåtelseavtal, till
detta protokoll bifogad bilaga 4.
2. Förvaltningen för teknik-fritid-kultur får ansvaret för fortsatt
förvaltning.
3. AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) ansvarar för ombyggnaden
av industrifastigheten till skola, Parkdalaskolan.
4. Projektansvaret för ombyggnaden läggs under
Kommunledningsförvaltningen, projektledning. Kontrollansvaret hos
ABRI.
5. Medel som avsatts till investeringen flyttas från ABRI till
kommunledningsförvaltningen, samma ansvar som övriga delar i
projektet ”Framtidens skolor”.
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________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen, Tommy Ahlqvist
Projektledare, Monica Sjövind
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson
AB Ronneby Industrifastigheter, Dennis Robertéus
Ekonomienheten, Johan Sjögren
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§ 147

Dnr 2018-000170 303

Reviderad VA-plan
Sammanfattning
Ronneby kommun har fått föreläggande från länsstyrelsen om att ordna VAförsörjning i områden som inte ligger i kommunens utbyggnadsplan och av
den anledningen måste utbyggnadsplanen revideras.
Bedömning
Kommunfullmäktige antog den reviderade VA-planen 2018-04-26.
Utbyggnadsplanen enligt antaget dokument sid 24
Grupp 1.
Järnavik 2018
Bökevik 2018
Väbynäs norra 2018
Kullåkra 2021
Lilla Kulleryd 2021
Gyön-Garnanäs 2022
Gärestad 2023
Yttre Stekön 2024
Spjälkönäs 2025

Grupp 2
Yxnarum 2025
Jordö 2025-2030
Röaby 2030+
Fällö 2030+
Spjälkö 2030+
Edestad 2030+
Vieryd 2030+
Vieryd södra 2030+
Dragsnäs 2030+
Dragsnäs udde 2030+
Klimpvägen, Listerby 2030+

Sedan dess har länsstyrelsen med stöd av 51§ lag (2006:412) om allmänna
vattentjänster inkommit med föreläggande till Ronneby kommun att inrätta
verksamhetsområde och genom allmänna VA-anläggning anordna vatten och
avloppsförsörjning på Träskobacken senast 31 december 2021 och i Vieryd
senast 31 december 2023. Kommunen tvingas därmed bygga ut andra
områden än de som ligger i kommunens antagna utbyggnadsplan och medför
att områden i utbyggnadsplanen prioriteras ned och byggs ut vid ett senare
datum.
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Ny utbyggnadsplan i antagen VA-planen sid 24
Grupp 1
Träskobacken 2021
Vieryd 2023
Vieryd södra 2023
Kullåkra 2025
Lilla Kulleryd 2025
Gyön-Garnanäs 2027
Yttre Stekön 2028
Spjälkönäs 2029
Yxnarum 2029

Grupp 2
Jordö 2035+
Röaby 2035+
Fällö 2035+
Spjälkö 2035+
Edestad 2035+
Dragsnäs 2035+
Dragsnäs udde 2035+
Klimpvägen,Listerby 2035+

Tillägg görs även på sid 24 rad 6 under rubriken Plan för utbyggnad
”Föreläggande har inkommit från länsstyrelsen om att kommunen ska inrätta
verksamhetsområde för VA på Träskobacken, Vieryd och Vieryd södra och
därmed förändras utbyggnadsplanen”.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att utbyggnadsplanen i antagen VA-plan ändras
på sid 24 tillägg i text och plan för utbyggnad enligt ovanstående.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utbyggnadsplanen i
antagen VA-plan ändras på sid 24 tillägg i text och plan för utbyggnad enligt
ovanstående.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige ändrar utbyggnadsplanen i antagen VA-plan på sid 24
tillägg i text och plan för utbyggnad enligt ovanstående.
________________
Exp:
Karin Lundberg, miljösamordnare
Ronneby Miljö och Teknik AB
Miljö-och byggnadsförvaltningen
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§ 148

Dnr 2019-000176 001

Utredning gällande möjligheterna för klass 4-6 att vara
kvar på Saxemaraskolan
Sammanfattning
Protokollsutdrag från utbildningsnämnden 2019-02-21 § 24
Utbildningsnämnden tog 2018-12-13 beslut i rubricerat ärende som, då lyftes
av dåvarande 2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S). Ärendet har ånyo
återupptagit och lyfts av ordföranden Åsa Evaldsson (M) för diskussion;
efter att synpunkter från Föräldraråd och Samhällsförening i Saxemara
framförts gällande Saxemaraskolan.
Det finns sedan tidigare ett Kommunfullmäktigebeslut på att
Saxemaraskolan skall ingå i tidsplanen för Framtidens Skolor och att klass 46 från Saxemara skall flyttas till centrala Ronneby och den planerade 4-9
skolan.
Föräldrarådet och Samhällsföreningen i Saxemara fortsätter dock att verka
för en sammanhållen F-6 skola i Saxemara:
-

”att skolan bibehålls odelad från förskoleklass till och med årskurs 6”

-

”hellre några år med förskola på annan plats och därefter
sammanhållen skolgång F-6 i Saxemara, än att ha barnen i Saxemara
under förskoleåren och lågstadiet men inne i stan under
mellanstadiet”

Citat ovan från Inlägg i utredningen kring tillgång till lokaler och möjlighet
till expansion av skolverksamheten i Saxemara. Inlägget från föräldrarådet
och samhällsföreningen i Saxemara 2018-08-27.
Det finns också en utredning av nya förskoleplatser i Ronneby kommun,
gjord av Monica Sjövind, projektledare Framtidens Skolor. Denna visar på
ett behov av förskoleplatser, men också en geografisk indelning var behovet
är störst.
Utredningen är gjord tillsammans med Anna Hinseäng, exploateringschef,
Ronneby kommun. I utredningen sammanvägs statistik, översiktsplan samt
pågående detaljplaner.
Utöver ovan påtalar ordföranden Åsa Evaldsson vikten av att lyssna på
föräldraråd/samhällsförening, samt värna om landsbygden. Vidare uppger
ordföranden att det även står angivet i Budget 2019 att diskussioner förs ang
Saxemara i särskilt ärende.
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Utbildningsnämndens beslut 2019-02-21
Utbildningsnämnden beslutar efter omröstning.
-

att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige att
ändra i beslutet om Framtidens Skolor och fortsatt ha en
sammanhållen skolgång (F-6) i Saxemara, enligt föräldrarådets
önskan.

-

att ge utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda/ta hjälp med att
utreda om lämplig lokal för förskola och/eller fritidsverksamhet finns
alternativt behöver byggas i området, men;

-

att hänsyn tas till upptagningsområde Saxemara, Droppemåla,
Busstorp, Risatorp, Ekenäs och Ronnebyhamn, då nybyggnationer av
bostäder planeras där. Detta enligt Översyn förskolebehov ”Insatser
steg 2” – planering bör påbörjas snarast möjligt. I Risatorp byggs
hyresrätter nu, och önskemål finns om att utöka området ytterligare.
Det finns även byggnadsplaner för Busstorp och Ronnebyhamn.

Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ändra i beslutet om
Framtidens Skolor och fortsatt ha en sammanhållen skolgång (F-6) i
Saxemara.
Deltar i debatten
I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Fredriksson (M), Åsa
Evaldsson (M), Roger Gardell (L), Tim Svanberg (C), Nils Ingmar Thorell
(L), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S), Willy Persson (KD),
Kenneth Michaelsson (C), Tony Holgersson (SD) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Magnus Pettersson (S) yrkar på att återremittera ärendet med följande
motivering:
-

Utbildningsnämnden får i uppdrag att upprätta en
konsekvensbeskrivning som ska beskriva de ekonomiska och
organisatoriska konsekvenserna vid en fortsatt sammanhållen
skolgång (F-6) i Saxemara.

Roger Gardell (L), Lova Necksten (MP), Jan-Eric Wildros (S) och Peter
Bowin (V) yrkar bifall till Magnus Petterssons (S) yrkande.
Tim Svanberg (C), Willy Persson (KD), Kenneth Michaelsson (C) och Tony
Holgersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Nils Ingmar Thorell (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
1:e vice ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Magnus
Petterssons (S) yrkande om att återremittera ärendet med tillhörande
motivering, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige avslår
detsamma.
Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs:
De som önskar bifalla återremissen röstar ja.
De som önskar avslå återremissen röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, i enlighet med bilaga e, avges sjutton (17) jaröster, tjugonio (29) nej-röster, en (1) avstår och två (2) är frånvarande,
varefter 1:e vice ordförande Lennarth Förberg (M) finner att
kommunfullmäktige, genom en minoritetsåterremiss, återremitterar ärendet.
Beslut
Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till utbildningsnämnden med
följande motivering:
-

Utbildningsnämnden får i uppdrag att upprätta en
konsekvensbeskrivning som ska beskriva de ekonomiska och
organisatoriska konsekvenserna vid en fortsatt sammanhållen
skolgång (F-6) i Saxemara.

________________
Exp:
Utbildningsnämnden
Utbildningschef, Tobias Ekblad
Kommunstyrelsen
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§ 149

Dnr 2018-000645 739

Förslag till namnbyte - Äldrenämnden
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-02-20 § 26
Äldrenämnden har i uppdrag att till kommunstyrelsens arbetsutskott
konsekvensbeskriva vad ett namnbyte innebär för nämnden och
verksamheterna.
Förvaltningens konsekvensbeskrivning visar att det främst är administrativa
åtgärder som behöver göras om ett namnbyte ska göras. Det är både
äldreförvaltningen samt andra förvaltningar och verksamheter som kommer
beröras. Det ska poängteras att flera av de administrativa åtgärderna som
behöver göras är tidskrävande och bör göras under en övergångsperiod. En
införandeplan bör upprättas.
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå besluta att Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till
”vård- och omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”
med stöd av konsekvensanalysen. Kommunala Pensionsärsrådet har 201902-14 § 7, uttryckt att man stöttar förslaget.
Bedömning
Äldrenämnden anhöll i protokoll från 2018-10-17 om att få byta namn till
”vård- och omsorgsnämnden”. Nämnden tillskrev kommunfullmäktige med
anledning av detta.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet gällande ”Förslag
till namnbyte” till äldrenämnden för en konsekvensbeskrivning av vad ett
namnbyte innebär för nämnden och verksamheterna.
Äldreförvaltningen ser positivt på det nya namnförslaget med anledning av
att det avspeglar förvaltningens verksamhetsområden bättre än befintligt
namn då äldreförvaltningen arbetar med frågor gällande:
Vård och omsorg till framförallt äldre men någon specifik åldersgräns finns
inte. Vård- och omsorg erbjuds i både ordinärt boende och vård- och
omsorgsboende.
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Hälso- och sjukvårdsinsatser på vård- och omsorgsboende och i hemmet vid
tillfällen när en person på grund av fysiska, psykiska eller sociala hälsoskäl
inte kan ta sig till en vårdcentral oavsett ålder.
Äldreförvaltningen förutsätter att förslaget gällande namnändring gäller för
såväl nämnd som förvaltning.
Konsekvenser
Extern hemsida och intranätet
Äldreförvaltningen kan själva administrera vissa förändringar. Förvaltningen
är själva redaktörer på ”våra egna sidor” men har inte behörighet till övrigt
som kan beröras. Det lär framförallt vara kommunikationsenheten som har
behörighet till övergripande förändringar på hemsida och intranätet.
Andra förvaltningar kommer också bli berörda då övergripande struktur med
tillhörande dokumentation också måste revideras och ändras. Förvaltningar
med samverkan med äldreförvaltningen har troligtvis fler förändringar som
kan komma att behöva vidtas.
Övergripande styrdokument
Kommer bidra till revideringar och ändringar i till exempel reglementen,
delegationsordning, tillämpningsanvisningar, policys och så vidare. Dessa
äger inte äldreförvaltningen och det bedöms framförallt vara
kommunledningsförvaltningen som ”äger” dessa dokument och som kan
göra de ändringar som krävs.
Broschyrer, blanketter, rutiner, skyltar
Äldreförvaltningen har många broschyrer, blanketter och policys som
behöver genomlysas. Det är ett administrativt arbete som kan göras inom
förvaltningen. Ett tidskrävande jobb som behöver arbetas med under en
längre övergångstid.
Förvaltningen kan även behöva se över skyltar där det står
”Äldreförvaltningen” och som finns uppsatta på vissa arbetsställen.
Eventuellt kan nya skyltar behöva beställas.
ID-kort och namnbrickor
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Alla undersköterskor (vikarier och vissa andra yrkeskategorier) har ett IDkort som behöver bytas ut. Dessa ID-kort tillverkas av socialförvaltningens
verksamhet. De kostar 10 kr/st och det rör sig om cirka 700 stycken.
Även namnbrickor behöver bytas ut. Bland annat administrativ personal,
legitimerade, biståndshandläggare, chefer samt specialistteam har
namnbrickor (brickor med magnet Ronneby Kommun). Dessa kostar ca 100
kr/st vid beställning av 10 stycken eller fler. Rör sig om cirka 100 stycken.
Bilar och arbetskläder
Äldreförvaltningens bilar och arbetskläder har endast logga med ”Ronneby
Kommun”, här bedöms därmed inga konsekvenser av ett namnbyte.
IT-system, behörigheter
Äldreförvaltningen kan administrera vissa förändringar gällande system som
förvaltningen själv ”äger”. Det bedöms inte vara många förändringar som
krävs utefter ett namnbyte.
Andra förvaltningar kommer också bli berörda då flera system ”ägs” på
övergripande nivå, exempelvis Stratsys, Telenor One, ”2c8”, Visma, Ciceron
och SunFleet.
Avtal
Avtal med externa leverantörer behöver eventuellt justeras.
Likaså förfrågningsunderlag gällande LOV hemtjänst och vård- och
omsorgsboende behöver ses över och revideras.
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå besluta att Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till
”vård- och omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”
med stöd av konsekvensanalysen.
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta att till kommunstyrelsens arbetsutskott
föreslå besluta att
Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till ”vård- och
omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen” med stöd av
konsekvensanalysen.
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Äldrenämndens beslut 2019-02-20
Äldrenämnden beslutar att till kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå
besluta att
Äldrenämnden och äldreförvaltningen byter namn till ”vård- och
omsorgsnämnden” respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen” med stöd av
konsekvensanalysen med tillägget: ”Eventuella kostnader täcks inom
äldrenämndens ram.”
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna att äldrenämnden
och äldreförvaltningen byter namn till ”vård- och omsorgsnämnden”
respektive ”vård- och omsorgsförvaltningen”. Ändringen träder i kraft 202001-01 och eventuella kostnader hanteras inom nämndens ram.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige godkänner att äldrenämnden och äldreförvaltningen
byter namn till ”vård- och omsorgsnämnden” respektive ”vård- och
omsorgsförvaltningen”. Ändringen träder i kraft 2020-01-01 och eventuella
kostnader hanteras inom nämndens ram.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Förvaltningschef äldreförvaltningen, Catherine Persson
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§ 150

Dnr 2018-000348 4230

Ny renhållningsordning
Sammanfattning
Ronneby Miljö & Teknik AB har inkommit med förslag till ny
renhållningsordning. Förslaget har varit ute på remiss och reviderats utifrån
remissvaren.
Förslag till beslut
Styrelsen före Ronneby Miljö & Teknik AB föreslår kommunfullmäktige att
godkänna förslag till ny renhållningsordning.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ny
renhållningsordning för Ronneby kommun.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till ny renhållningsordning för Ronneby
kommun.
________________
Exp:
Ronneby Miljö & Teknik AB, Annelie Carlsson
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§ 151

Dnr 2019-000168 015

Hemställan angående Ronneby Brandstation
Sammanfattning
Direktionen för Räddningstjänsten Östra Blekinge har översänt en
hemställan gällande brandstationen i Ronneby. I hemställan görs en
genomgång av nuläget för lokalerna jämfört med de krav som ställs på
ändamålsenliga lokaler både för att bedriva en verksamhet som är
kostnadseffektiv och säker samt uppfyller medarbetarnas krav på en bra och
modern arbetsmiljö.
Efter genomgången hemställer direktionen åt Ronneby kommun att;
inleda, driva och finansiera förstudie eller motsvarande för om- och
tillbyggnation av befintliga lokaler samt genomföra en konsekvensanalys
kopplad till kostnad av projektet samt nuvarande geografiska läge i
jämförelse med nybyggnation,
i samråd med Räddningstjänsten östra Blekinge ta fram en geografisk plats
där en eventuell ny brandstation skulle kunna uppföras i enlighet med de
krav som ställs på en dylik byggnad, samt
presentera en tidsplan på när dessa åtgärder ska vara genomförda.
Bedömning
Räddningstjänsten har även tidigare framfört behov av ombyggnad och
hemställt hos Ronneby kommun om att genomföra en förstudie om
ombyggnad. Ärendet hanterades inte politiskt utan lades till tekniska
förvaltningen, lokalförsörjningsenheten för handläggning.
Dialog har förts med mark- och exploateringschefen som anger att mark- och
exploateringsenheten kan hålla i en förstudie enligt förslaget men att den
måste finansieras. Beräknad kostnad är 200 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att ge Mark- och exploateringsenheten i uppdrag att
genomföra en förstudie enligt hemställan från direktionen för
Räddningstjänsten Östra Blekinge. Kostnaden, 200 000 kr, finansieras
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Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge teknik-fritid- och
kulturnämnden i uppdrag att till budgetberedningen inför 2020 utreda och
komma med förslag på åtgärder som kan och behöver göras inom befintlig
byggnad och plats.
Deltar i debatten
I debatten deltar Jan-Eric Wildros (S), Bengt Sven Åke Johansson (SD) och
Erik Ohlson (V).
Yrkanden
Jan-Eric Wildros (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige ger teknik-fritid- och kulturnämnden i uppdrag att till
budgetberedningen inför 2020 utreda och komma med förslag på åtgärder
som kan och behöver göras inom befintlig byggnad och plats.
________________
Exp:
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson
Räddningstjänsten Östra Blekinge, direktionen
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson
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§ 152

Dnr 2018-000716 011

Rökfria miljöer och zoner - För en hälsofrämjande
livsmiljö i Ronneby kommun
Sammanfattning
Folkhälsorådet har lämnat en skrivelse som avser att föreslå
kommunstyrelsen hur kommunen bör utvecklas till en mer hälsofrämjande
arbets- och livsmiljö, genom att utöka antalet rökfria zoner i kommunen på
allmänna platser.
I skrivelsen föreslogs bland annat att:
– rökfria zoner ska inrättas och omfatta kommunala badplatser, lekplatser,
spontanidrottsplatser, sportanläggningar och arenor utomhus som
allmänheten har tillträde till samt entréer, parkeringsplatser, uteplatser och
liknande offentliga ytor i anslutning till där kommunen bedriver verksamhet.
Se även protokollsutdrag från kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-01-28 §
39.
Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet 2019-01-28 för
översyn och uppdatering utifrån den nya lagstiftningen som börjar gälla 1
juli 2019 (KSAU 2019 § 39).
Bedömning
Ny tobakslag
Från om med den 1 juli 2019 får Sverige en ny lagstiftning. Lag (2018:2088)
om tobak och liknande produkter är en sammanslagning av tobakslagen
(1993:581) och lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare.
Den nya lagen innebär bland annat att Sverige får fler rökfria miljöer.
Nuvarande rökförbud utvidgas till att omfatta vissa platser utomhus,
nämligen uteserveringar, entréer till rökfria lokaler och andra utrymmen som
allmänheten har tillträde till, områden utomhus som är avsedda att användas
av den som reser med färdmedel i inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser
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huvudsakligen avsedda för idrottsutövning och lekplatser som allmänheten
har tillträde till.
Rökförbudet utvidgas också till att omfatta bl. a. elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, örtprodukter för rökning och njutningsmedel som till
användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak.
Den nya lagstiftningen innebär att flertalet av de utomhusmiljöer som
folkhälsorådet föreslog som rökfria zoner blir rökfria miljöer enligt lag.
Rökfria zoner
Badplatser omfattas inte av lagstiftningen. Kommunal badplatser bör därav
bli en rökfri zon. Under sommaren 2018 inkom det klagomål om tobakskräp
på kommunen badplatser, vilket genererade i ett medborgarförslag (KF
2018-12-19 § 370).
Förslag till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslår folkhälsorådet att kommunstyrelsen
arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige
besluta att:
– ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera vilka platser
utomhus som omfattas av den nya tobakslagen och som nämnden ansvarar
för.
– ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera behovet av
antal skyltar, ta fram skyltar som kan användas i rökfria miljöer samt
genomföra skyltning av rökfria miljöer som nämnden ansvarar för.
– rökfria zoner inrättas på kommunala badplatser senast 1 juni 2019.
– ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utforma
förhållningsregler för rökfria zoner på kommunala badplatser och genomföra
skyltning av dessa.
– kostnader för skyltar bekostas av verksamhetsansvariga för rökfria miljöer
och zoner (badplatser).
– bevilja 25 000 kronor för informations- och kommunikationsinsatser för
rökfria miljöer från kommunstyrelsen oförutsedda medel.
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– kostnader för informations- och kommunikationsinsatser för att minska
nedskräpningen av tobaksskräp på offentliga platser lyfts in i BID-processen
affärsplan.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera vilka
platser utomhus som omfattas av den nya tobakslagen och som
nämnden ansvarar för.
2. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera behovet
av antal skyltar, ta fram skyltar som kan användas i rökfria miljöer
samt genomföra skyltning av rökfria miljöer som nämnden ansvarar
för.
3. Rökfria zoner inrättas på kommunala badplatser senast 1 juni 2019.
4. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utforma
förhållningsregler för rökfria zoner på kommunala badplatser och
genomföra skyltning av dessa.
5. Kostnader för skyltar bekostas av verksamhetsansvariga för rökfria
miljöer och zoner (badplatser).
6. Bevilja 25 000 kronor för informations- och kommunikationsinsatser
för rökfria miljöer från kommunstyrelsen oförutsedda medel.
7. Kostnader för informations- och kommunikationsinsatser för att
minska nedskräpningen av tobaksskräp på offentliga platser lyfts in i
BID-processen affärsplan.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera vilka
platser utomhus som omfattas av den nya tobakslagen och som
nämnden ansvarar för.
2. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att inventera behovet
av antal skyltar, ta fram skyltar som kan användas i rökfria miljöer
samt genomföra skyltning av rökfria miljöer som nämnden ansvarar
för.
3. Rökfria zoner inrättas på kommunala badplatser senast 1 juni 2019.
4. Ge teknik- fritid- och kulturnämnden i uppdrag att utforma
förhållningsregler för rökfria zoner på kommunala badplatser och
genomföra skyltning av dessa.
5. Kostnader för skyltar bekostas av verksamhetsansvariga för rökfria
miljöer och zoner (badplatser).
6. Bevilja 25 000 kronor för informations- och kommunikationsinsatser
för rökfria miljöer från kommunstyrelsen oförutsedda medel.
7. Kostnader för informations- och kommunikationsinsatser för att
minska nedskräpningen av tobaksskräp på offentliga platser lyfts in i
BID-processen affärsplan.
________________
Exp:
Folkhälsosamordnare, Sofie Ceder
Teknik-fritid- och kulturnämnden
Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, Anders Karlsson
Kommunikationsenheten
Ekonomienheten
Näringslivsenheten, Angelica Coleman (BID)
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§ 153

Dnr 2019-000206 101

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
motioner
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner
vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per
år. Sedan redovisningen i oktober har 14 motioner beslutats av
kommunfullmäktige och tre stycken har tillkommit.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i
protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till
protokollet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 154

Dnr 2019-000205 109

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade
medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de
medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till
kommunfullmäktige två gånger per år. Sedan redovisningen i oktober har 12
medborgarförslag beslutats av kommunfullmäktige och flera är på väg
genom beslutssystemet. Det har varit stort inflöde av nya medborgarförslag;
31 stycken sedan redovisningen i oktober.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2019-09-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till
protokollet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.
________________
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§ 155

Dnr 2018-000378 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9§ och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade samt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6 § socialtjänsten 2018
Sammanfattning
Protokollsutdrag från socialnämnden 2019-02-28 § 41
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § och
rapportering enligt 16 kap 6f§ socialtjänsten, tredje kvartalet 2018, redovisas
för ledamöterna.
Förslag till beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till dagens protokoll.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera återrapporteringen
till protokollet.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige noterar återrapporteringen till protokollet.
________________
Exp:
Socialnämnden
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§ 156

Dnr 2014-000440 101

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Sune Håkansson (RP) angående personalföreträdares
närvaro- och yttranderätt
Sammanfattning
Sune Håkansson, Ronnebypartiet, har i sin motion föreslagit att det ska
utvärderas vilka för- och nackdelar som finns med personalföreträdares
närvaro- och yttranderätt och att samma regler ska gälla för samtliga
nämnder. Motionären föreslår även att personalföreträdarna skall utses
tillsammans med de fackliga organisationerna.
Bedömning
Utgångspunkten är att det endast är nämndens förtroendevalda som har
närvarorätt vid sammanträden. För att ytterligare personer ska ha närvarorätt
krävs föreskrifter om det, alternativt att ledamöterna godkänner närvaron.
I kommunallagen (2017:725) regleras personalföreträdares närvarorätt i 7
kap. 10-19 §§. Av 12 § framgår att närvarorätt för personalföreträdare kan
ges i alla nämnder, dock ej i kommunstyrelsen. Av 2 st. framgår ytterligare
undantag från huvudregeln då personalföreträdare saknar närvarorätt vid
revisorernas sammanträden, i patientnämnder, i valnämnder och i
överförmyndarnämnder. Samtliga nämnder kan därmed inte omfattas av
samma regler i kommunen. Enligt 11 § utses personalföreträdarna av den/de
lokala arbetstagarorganisationerna som kommunen har kollektivavtal med, i
enlighet med motionärens förslag.
Motionen remitterades till äldrenämnden, överförmyndarnämnden, miljöoch byggnadsnämnden, utbildningsnämnden, socialnämnden och fritid- och
kulturnämnden (nuvarande teknik-, fritid- och kulturnämnden) år 2016.
Samtliga nämnder har inkommit med remissyttrande. Då
överförmyndarnämnden ej kan ge personalföreträdare närvarorätt enligt
kommunallagen utgör deras remissvar ej underlag i bedömningen.
Personalföreträdare har närvarorätt vid utbildningsnämndens sammanträden,
vilket framgår av nämndens reglemente. Övriga reglementen saknar
reglering av närvarorätten.
Utbildningsnämnden ser positiva effekter av närvarorätten och hänvisar till
att de har en personalintensiv verksamhet. Äldrenämnden ställer sig bakom
motionen. Miljö- och byggnadsnämnden svarar att det skulle kunna vara
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positivt i de frågor som rör budget och verksamhetsplan men att de i övrigt
har få ärenden som berör förhållandet mellan kommun och anställd.
Socialnämnden poängterar att de har ett stort antal individärenden men att de
inte ser några hinder mot personalföreträdares närvaro vid övriga ärenden.
Fritid- och kulturnämnden ställer sig inte bakom motionen med hänvisning
till att de inte ser något behov.
Varje nämnd har möjligheter att föreslå förändring av det egna reglementet.
Kommunfullmäktige fattar dock det slutliga beslutet om ändring av
reglementen. Respektive nämnd har således möjlighet att föreslå för
kommunfullmäktige att ge personalföreträdare, i den egna nämnden,
närvaro- och yttranderätt. Den möjligheten innebär att varje nämnd själva
har att utvärdera de för- och nackdelar som finns med personalföreträdares
närvarorätt i den egna nämnden.
Att införa närvarorätt för personalföreträdare i samtliga nämnder skulle inte
nödvändigtvis ge ett positivt resultat. Varje nämnd bör därför ha egen
initiativrätt huruvida personalföreträdare ska ha närvarorätt i den egna
nämnden eller ej med hänsyn tagen till sin verksamhet.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att inte införa närvaro- och yttranderätt för samtliga
nämnder utan att varje nämnd har fortsatt rätt att föreslå ändringar av
respektive reglemente, och att motionen därmed är besvarad.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att inte införa närvaro- och
yttranderätt för samtliga nämnder utan att varje nämnd har fortsatt rätt att
föreslå ändringar av respektive reglemente, och att motionen därmed är
besvarad.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP).
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte införa närvaro- och yttranderätt för
samtliga nämnder utan att varje nämnd har fortsatt rätt att föreslå ändringar
av respektive reglemente, och att motionen därmed är besvarad.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 157

Dnr 2018-000684 109

Besvarande av medborgarförslag - Dags att bygga ny
brandstation
Sammanfattning
Agna Persson har lämnat medborgarförslag, KF 2018-11-29 §288, dnr 2018000684 109, om att bygga ny brandstation på Viggenområdet.
Bedömning
Att bygga en brandstation för Ronneby centralort och kommun i sin helhet är
en kostsam investering som kräver omsorgsfulla utredningar och lång
framförhållning.
För närvarande är det inte aktuellt att etablera en brandstation på
Viggenområdet men frågan om var en framtida brandstation ska placeras,
även om det är på lång sikt, bör beaktas i kommunens kommande arbete med
översiktsplaner.
Förslag till beslut
Att medborgarförslaget i och med detta är besvarad.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 158

Dnr 2018-000740 109

Besvarande av medborgarförslag - Samverkansavtal
mellan Ronneby kommun och den lokala handeln
Sammanfattning
Marcus Jingfors har den 2018-12-17 lämnat medborgarförslag, ärende 2018000740109 §329, om att Ronneby kommun ska undersöka förutsättningarna
att sluta motsvarande avtal med lokala livsmedelshandlare som skett i Eksjö
kommun.
Formerna för samarbetet i Eksjö har även uppmärksammats i FOI rapporten
”Förutsättningar för livsmedelsberedskap på kommunal nivå” FOI-R-4109SE.
Nedan följer ett utdrag ur rapporten.
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Bedömning
I Blekinge har Länsstyrelsen tagit ett initiativ för att under år 2019 utveckla
livsmedelsberedskapen i länet.
Ronneby kommun kommer att följa upp formerna för samarbetet i Eksjö och
pröva frågan om motsvarande samarbete kan vara framgångsrikt att etablera
mellan lokala aktörer och Ronneby kommun
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget i och med
denna redovisning av besvarad.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 159

Dnr 2018-000449 109

Besvarande av medborgarförslag - Uppdatering av
kommunens krishanteringsplan
Sammanfattning
Förslagsställaren uppmärksammar brister i krisplanen gällande
vattenhantering i flerbostadshus, särskilt i Kilenområdet. Beträffande
Kilenområdet framförs dessutom förslag på särskild hantering av
avloppsvattnet.
Vidare föreslår förslagsställaren initiativ för installation av lokal sol-el drift i
olika varianter.
Detta är förslag som inte ryms inom kommunens krishanteringsplan utan i
första hand kan vara inspel i annan mer långsiktig planering av kommunens
infrastruktur. Delar av förslagen har berörts i tidigare medborgarförslag, Ett
separat system för toaletter ärende 2016–000608, har besvarats av
Kommunfullmäktige.
Förslagsställaren fäster vidare uppmärksamhet på utformningen av
kommunens krishanteringsplan.
Förslagsställaren vill att faran för skogsbrand och förebyggande åtgärder mot
skogsbrand bör lyftas fram. Hur frågor att bekämpa och förebygga bränder
hanteras har Ronneby kommun överfört till Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Blekinge och denna typ av frågor hanteras i
Förbundets olika handlingsprogram.
Förslagsställaren föreslår dessutom att det ska beslutas om lokala föreskrifter
om maxtemperatur i hyresbostäder och arbetsplatser. Detta ligger utanför
kommunens kompetens.
Avslutningsvis föreslår förslagsställaren att krisplanen ska utformas med
tydligare perspektiv kommunens invånare.
Kommunen avser att beakta den synpunkten i arbetet att revidera Ronneby
kommuns krishanteringsplan.
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Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta att medborgarförslaget i och med
denna redovisning av besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 160

Dnr 2019-000011 109

Besvarande av medborgarförslag - Gör något åt
fyrverkerierna vid nyår
Sammanfattning
Förslagsställaren har tre förslag där kommunen ska verka mot fyrverkerier på
olika sätt. Det första förslaget innebär att kommunens lokala
ordningsföreskrifter ska ändras så att det införs en fyrverkerifri zon där
användandet av fyrverkerier är förbjudet. Det andra förslaget innebär ett
förbud mot försäljning av fyrverkerier och det tredje förslaget att det skall utgå
böter för användandet av fyrverkerier förutom på nyårsafton.
Utredningen visar att förslagsställarens syfte med det första förslaget inte
uppfylls genom en ändring av föreskrifterna. Det andra förslaget ligger
utanför kommunens kompetens och ordningslagen reglerar redan det tredje
förslaget.
Bedömning
Förslagsställaren föreslår inledningsvis att kommunen ska införa en
fyrverkerifri zon. Förslaget får tolkas som att det skall råda totalförbud mot
användning av fyrverkerier i zonen. Det framgår inte närmare vilken
utformning zonen ska ha. I Ronneby kommuns lokala ordningsföreskrifter
behandlas fyrverkerier och andra pyrotekniska varor i § 17. Möjligheten att
skjuta fyrverkerier är idag begränsat på det sätt att det alltid krävs tillstånd av
polismyndigheten för att få använda pyrotekniska varor inom vissa av
kommunen preciserade områden. Kommunens ordningsföreskrifter begränsar
användandet av fyrverkerier i än högre grad än det lagkrav som stipuleras
enligt 3 kap. 7 § ordningslagen (1993:617), OL, eftersom tillstånd krävs oaktat
risken för olägenhet eller skada.
Enligt förarbeten till OL är det möjligt för kommunerna att införa ett
totalförbud mot fyrverkerier. Det skall ske i undantagsfall och i så fall omfatta
utpekade platser där användningen av fyrverkerier inte bör få förekomma alls.
Som exempel nämns ett innetorg, ses prop. 1992/93:210 s 122. Att ändra de
lokala ordningsföreskrifterna genom att totalförbjuda fyrverkerier i en zon kan
därmed vara förenligt med ordningslagen om zonen är en sådan plats där
fyrverkerier inte bör få förekomma över huvud taget, d.v.s. ett innetorg eller
liknande offentlig plats. Utredningen visar att förslagsställarens syfte med
förslaget inte uppfylls genom en ändring av föreskrifterna.
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Som ett andra förslag föreslås att kommunen skall förbjuda all försäljning av
fyrverkerier alternativt att försäljningen endast får ske på nyårsafton. Det är
kommunen som enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor
ansvarar för tillstånd till användning, handel och förvaring av fyrverkerier.
Tillstånd för användning av fyrverkerier prövas av polismyndigheten. Det är
däremot Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som ger
tillstånd för bland annat import av fyrverkerier. Det ligger utanför
kompetensen för kommunen att förbjuda försäljning av fyrverkerier utan är en
fråga som regleras genom lag. Förslaget ska därför avslås.
Det tredje förslaget innebär att det skall utgå böter för användande av
fyrverkerier på all tid förutom på nyårsafton. Tillstånd för användning av
fyrverkerier prövas av polismyndigheten. Som tidigare har nämnts ska man
söka tillstånd hos polismyndigheten för att använda fyrverkerier i utpekade
områden enligt kommunens lokala föreskrifter, § 17. På övriga platser
behöver man söka tillstånd för att använda fyrverkerier ”[…] om
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga
omständigheter innebär risk för skada på eller någon beaktansvärd olägenhet
för person eller egendom.”, jmf 3 kap. 7 § OL. För det fall man använder
fyrverkerier utan tillstånd när ett sådant behövs innebär det ett brott mot
ordningslagen, där böter ingår i straffskalan, 3 kap. 22 § OL. Förslaget ska
därmed anses besvarat.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att avslå förslagsställarens tre förslag och att inte ändra
ordningsföreskrifterna. Medborgarförslaget ska genom detta beslut anses
besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2019-05-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå förslagsställarens tre
förslag och att inte ändra ordningsföreskrifterna. Medborgarförslaget ska
genom detta beslut anses besvarat.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige avslår förslagsställarens tre förslag och att inte ändra
ordningsföreskrifterna. Medborgarförslaget ska genom detta beslut anses
besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 161

Dnr 2018-000238 109

Besvarande av medborgarförslag - Ronnebys
kommuns medverkan i sociala medier
Sammanfattning
Ronneby Kommun använder Facebook som en av många kanaler för att nå
ut med information och för att fånga upp frågor och kommentarer. Med
tanke på Facebooks ställning som den mest använda sociala plattformen
skulle det skapa ett stort hål i den totala kommunikationen om kommunen
valde att inte längre finnas på Facebook. Ronneby Kommun följer SKLs
riktlinjer för användning av sociala medier.
Bedömning
Ronneby Kommun följer SKLs riktlinjer för användning av sociala medier.
Att sluta använda Facebook som kanal för kommunikation skulle innebära
att Ronneby Kommun får svårare att nå ut och dessutom ta bort en av de
kanaler som allmänheten använder för att nå kommunen. Någon alternativ
kommunikationskanal med jämförbar räckvidd finns inte idag.
Kommunikationsenheten förslår därför avslag av medborgarförslaget.
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Jäv
Johan Sandberg (M) deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 162

Dnr 2018-000443 109

Besvarande av medborgarförslag - Om sexuellt
ofredande
Sammanfattning
Förslagsställaren Per Eliasson, skriver om en polisutredning som beskriver
en sinnessjuk gärning med sexuella förtecken som inträffade i Ronnebys
sektoriserade psykiatri i början av 1990-talet.
Han menar att ingenting är för gammalt att dra upp i #metoos kampanj och
därför får vi inte glömma det dokumenterade fall med ”sexuellt umgänge
med barn” som en från Gullberna sjukhus till Ronnebys sektoriserade
psykiatri utskriven patient placerad i en egen lägenhet, gjorde sig skyldig till
i början av 1990-talet. Detta hade inte kunnat ske, menar P Eliasson, om
svårt psykiskt sjuka människor får en korrekt behandling och inte genom den
sekteristiska vägen som då leder till fördärvet.
Per Eliasson föreslår att Ronneby kommun överger de falska profeternas
behandling för att i stället som Markus 3:21 förespråkar ”taga vara på
honom, då han var ”från sina sinnen”. Detta betyder, menar han, att den som
är från sina sinnen inte skall behandlas av falska profeter utan med
medicinska metoder och beprövad erfarenhet på vetenskaplig grund.
Bedömning
Per Eliasson tar upp ett viktigt område men Ronneby kommun ansvarar inte
för psykiatrisk sjukvård utan det är Landstinget Blekinges ansvarsområde
därför kan inte medborgarförslaget behandlas av den kommunala
organisationen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget.
Yrkanden
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunstyrelsen bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 163

Dnr 2017-000330 109

Besvarande av medborgarförslag - angående förslag till
förbindelsevägar i Norra Risatorp och Utmarksvägen
till Götgatan.
Sammanfattning
Ronneby ligger ju bra till för vi har ju ingen extern trafikgenomfart utan
mest för vår egen trafik och den skulle ju kunna rymmas på Kungsgatan. Där
är några butiker men på sikt kan nog dessa flyttas ner mot ån men det är ju
en större plan.
Det skulle innebära; Kungsgatan från stadshusrondellen, parkering till höger,
torget åtkomligt, Willys (kan ta ingång från tvärgata), parkering vänster
Willytaket, parkering höger biografen. Parkering söder om Söderbro så blir
det mesta inom gångavstånd och Strandgatan blir utan trafik.
Sedan skulle man kunna bygga en Laxtrappa över torget förbi vattenfallet
bredda till en lekplats med små vattenfall att bygga vattenhjul i men där är
nog sabotagerisk.
Bedömning
Det pågår en BID-process för utveckling av ett levande centrum Under 2019
ska det komma en slutrapport av resultatet från denna BID-process med
vilka förslag de har kommit fram till för utveckling av ett levande centrum
Förslag till beslut
Teknik-, fritid- och kulturförvaltningen föreslår kommunfullmäktige att anse
medborgarförslaget besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 164

Dnr 2014-000501 109

Besvarande av medborgarförslag om att
kommunfullmäktige antar den av SKL rekommenderade
modellen för omställningsstöd för de förtroendevalda
som väljs i Ronneby kommun år 2018 samt att antalet
ledamöter i kommunfullmäktige minskas
Sammanfattning
Förslagsställaren har två förslag som berör kommunens förtroendevalda. Det
första förslaget innebär att kommunen skall anta den rekommenderade
modell som SKL har tagit fram gällande omställningsstöd. Det andra
förslaget innebär att antal ledamöter i fullmäktige ska minskas till 41 stycken
och att antal ersättare ska minskas i samband med det.
Utredningen visar att kommunen har antagit SKL:s modell gällande
omställningsstöd, OPF-KL 18. Avseende förslaget att minska antal
ledamöter och ersättare i fullmäktige så visar utredningen att en sådan
minskning inte strider mot lag.
Bedömning
Medborgarförslaget har skickats på remiss till personalenheten samt
kommunfullmäktiges presidium, med påminnelser. Något svar från vare sig
personalenheten eller presidiet har inte inkommit.
Förslagsställaren föreslår först att kommunen skall anta SKL:s modell
gällande omställningsstöd, OPF-KL. OPF-KL 18 antogs genom
fullmäktigebeslut av den 19 december 2018, § 354, dnr KS 2018/604.
Förslaget är därmed besvarat.
Förslagsställarens andra förslag innebär att antal ledamöter och ersättare i
kommunfullmäktige ska minskas till 41 stycken. Kommunallagen
(2017:725), KL, reglerar antal ledamöter och ersättare i 5 kap. 5-8 §§. Enligt
5 § 3-4 p. ska en kommun med minst 16 000 och max 24 000 röstberättigade
ha minst 41 stycken ledamöter i fullmäktige. Ronneby kommun har ca
22 000 röstberättigade och 49 stycken ledamöter. Enligt förarbetena till
lagen ska fullmäktige ha frihet att bestämma antal ledamöter och ta hänsyn
till speciella förhållanden, prop. 1975/76:187 s 345. Vidare säger förarbetena
att fullmäktige bör utse antal ledamöter med hänsyn tagen till en
intresseavvägning mellan den medborgerliga förankringen och att
fullmäktige ska fungera på ett effektivt sätt. Det ansågs inte nödvändigt att
ange ett tak för antal ledamöter. Att minska antal ledamöter till 41 stycken,
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enligt förslaget, strider således inte mot lag. Ett beslut om en förändring av
antal ledamöter kan dock börja gälla först nästa mandatperiod enligt 5 kap. 7
§ KL. En förändring av antal ledamöter bör dock föregås av en djupare
analys avseende konsekvenserna med förändringen.
Antal ersättare skall utgöra en andel, högst hälften, av varje partis
fullmäktigeplatser enligt 5 kap. 7 § KL. Det innebär att antal ersättare kan
behöva att ändras för det fall antalet fullmäktigeledamöter minskas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige att genom denna skrivelse besluta att
medborgarförslaget är besvarat.
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att medborgarförslaget är
besvarat.
Beslut
Kommunfullmäktige fastställer att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 165

Dnr 2016-000148 109

Besvarande av medborgarförslag - Taggsystem på
sporthallens ytterdörr
Sammanfattning
Annica Johansson har inkommit med ett medborgarförslag som innebär att
ett taggsystem för inpassering i sporthallen införs.
Bedömning
Då detta redan införts som öppningssystem till sporthallens lokaliteter
bedöms medborgarförslaget inte längre vara aktuellt
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå
Kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget om taggsystem till
sporthallens ytterdörr
Kommunstyrelsens beslut 2019-04-09
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå medborgarförslaget
om taggsystem till sporthallens ytterdörr.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V) och Roger Fredriksson (M).
Yrkanden
Erik Ohlson (V) yrkar på att medborgarförslaget ska anses besvarat.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Erik Ohlsons (V) yrkande.
Propositionsordning
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) ställer proposition på framförda
yrkanden och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 166

Dnr 2019-000265 315

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Tim Aulin (SD) om att bygga parkeringar vid
stationsområdet
Tim Aulin lämnar följande motion om att bygga parkeringar vid
stationsområdet:
Sammanfattning

Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 167

Dnr 2019-000266 015

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Bengt S-Å Johansson (SD) angående Ronneby
brandstation
Bengt Sven Åke Johansson (SD) lämnar följande motion om Ronneby
brandstation:
Sammanfattning
Ronneby brandstation byggdes 1959 då trafiksituationen var mycket lugnare
än den är idag. Den totala befolkningen i Ronneby stad 1959 var 8 584
personer och 4 412 i Kallinge som på den tiden var en egen kommun med
sina egna kärnverksamheter, däribland även räddningstjänsten. Brandbilarna
på den tiden var mycket mindre än de är idag och kallingevägen var inte lika
hårt trafikerad som den är idag.
Det är ofta olyckstillbud utanför brandstationen i Ronneby när fordonen
återvänder efter utförda räddningsinsatser och ska backa in i garagen, då
dom behöver köra ut på vägen för att kunna backa in.
Folk kör och går bakom backande fordon vilket såklart innebär ett oerhört
stressmoment för personalen samt en stor olycksrisk. Det är mer en fråga om
när olyckan händer istället för om den händer.
För att minimera riskerna i samband med att backa in räddningsfordonen i
brandstationen efter avslutad räddningsinsats så bör räddningstjänsten få ha
rätt att tända de röda stoppljusen på kallingevägen medan fordonen backas
in.
Detta skulle minimera tillbuden till i stort sett noll och ger både trafikanter
samt räddningspersonal en bättre och säkrare trafikmiljö.
De blinkande röda trafikljusen bör kompletteras med signal även för gående
och eventuellt även med fast rött sken.
Sverigedemokraterna yrkar därför
Att: kommunfullmäktige ger lämplig förvaltning i uppdrag att se över
möjligheterna att ge tillstånd till räddningstjänsten att använda trafikljusen
vid inbackning av fordon i brandstationen.
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Beslut
Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare
hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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Artikeln skapades 17 april2019

Kungörelse: Kommunfullmäktige

i

Ronneby 2019-04-25 kl. 1B:00,
Ronnebysalen
Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby 2019-04-2s kl. 1g:00, Ronnebysalen

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde
Torsdagen den 25 april2019, kr. 18:00 i Ronnebysalen, stadshuset, Ronneby

för behandling av följande ärenden:
1. Val av justerare

2. Anmälan av medborgarförslag - Låt Ronneby bli kommunen som skapar
förutsättn ingar för Recycle

3' Anmälan av medborgarförslag - Förslag att kommunen ska besluta om att inte
pynta med äkta fjädrar infor påsk

4. Medborgarforslag
5. Anhållan om entledigande av uppdrag som ersättare iäldrenämnden, Lisbeth
Beselin (KD)

6. Fråga från Sune Håkansson (RP) ställd tillAnders Brom6e (M) om kommunalt
stödköp av nötkött
7. Frågor
8. lnterpellationer
9. Arsredovisning

2}18for Ronneby kommun

10. Agardirektiv till årsstäm mor 2019 för kommunens helägda bolag (för 201g)

11. Revidering av bolagsordningar med anledning av att antalet ledamöter
styrelserna ändras fr o m ordinarie bolagsstämmor 2019
12. Hälsa för alla och Blekinge Health Arena
13. Fornanäs 1:5, ansökan köp av mark
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14' Kalleberga 6:17 (avstyckning från)
samt försäljning för forskoleetablering
15. Aterkop av Vallen 5 pga ej uppfyilt
exploateringskrav

16. Markanvisning del av Svenstorp
20:1

17' Försärjning av fastighet i Kv svarven parkdaraskoran
1,
18. Reviderad VA-plan

19' Utredning gällande mojligheterna
för krass 4-6 att vara kvar på saxemaraskolan
20. Förslag till namnbyte _ Äldrenämnden
21. Ny renhållningsordning
22. Hemställan angående Ronneby Brandstation

23' Rökfria miljöer och zoner - För en hälsofrämjande
livsmiljö i Ronneby kommun
24' Redovisning av beredningsläget för
ej slutbehandlade motioner

25' Redovisning av beredningsläget för
ej slutbehandtade medborgarförslag
26' socialnämndens ejverkställda be.slut
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enligt
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27' Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
sune Håkansson (Rp)
angående personarföreträdares nå
r" ro- och yttranderätt
28. Besvarande av medborgarförsrag Dags att bygga ny brandstation
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borsarförslas _ samverkansavta' me,tan
Ronneby kommun

30' Besvarande av medborgarförsrag Uppdatering av kommunens
krishanteringsplan
31' Besvarande av medborgarförsrag Gör något åt fyrverkerierna vid nyår

åiat#*rande

av medborgarforslag - Ronnebys kommuns
medverkan isociala

33. Besvarande av medborgarforsrag om sexueilt ofredande

34' Besvarande av medborgarförstag - angående
forslag till förbindelsevägar i Norra
Risatorp och Utmarksvägen-titt Ocitöatan.
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35' Besvarande av medborg-arförslag om att kommunfullmäktige
antar den av sKL
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vätjs i
Ronneby kommun är 2018 samt att antalet ledamötei
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36. Besvarande av medborgarforslag - Taggsystem
på sporthallens ytterdörr
37. Anmälan av motioner
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12. Hälsa för alla och Blekinge Health Arena
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14. Kalleberga6:17 (avstyckning från) samt försäljning för förskoleetablering

Parti

Ersättare

Ja

Avst

Alla

Frånv

X

Alla

n

Svensson
F
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Alla

X
X
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Alla

X
X
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X
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16. Markanvisning delav Svenstorp 20:1

Ledamöter

Parti
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Ersättare

Ja
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19. Utredning gäilande möjtigh eterna
för klass 4-6 att vara kvar på Saxemaraskolan
Ledamöter
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Sfufortroerdeitu
elt händelserikt år, fyLlt av världsmästerskap
i Casting, sverigemästerskap i schack och Brukshund.
Även TV-inspetning och Byffboom. Händetser som
satle Ronneby på kartan. Vi ska känna sjätvförtroende
och stolthet över vår kommun. Ti[Lsammans skapar vi
en trivsam plats att vistas i och en självklar destination
att besöka.
2018 var

tsAqqhoontan i floruwhg
Vi fortsatte att växa och utvecklas under 2O1Bl
Ronneby kommun expanderade med nya

bostädel skolor och förskolor samt med fler
verksamhetsområden för företag inom handeln,
service, tjänster och industri.
Vi satsade samtidigt på framtiden och skapade

plats för 25 000 kvadratmeter offentliga lokalytor och 30 000 kvm kommersie[a Lokatytor
på centrala och strategiska lägen.
rit

BIDfroruvhg
startade projektet BID Ronneby, för aft
utveckLa vär stadskärna och handeLsområden
BID står för Business lmprovement District.
2O1B

,
- :
.

:

Syftet är at[ skapa en levande och livfuLtort
genom samverkan me[an offentLiga och
privata aktörer. En attraktiv stadskärna är
nämligen en generator för tiLtväxt eftersom
är stadens skyltfönster
pågår fram titl 2020.

Framlidcns sholor
Arbetet med Framtidens skolor fortsatte
under 2018. Fram till. 2023 bygger vi två nya
Srundskolor årskurs 4-9 och flera nya förskolor
i Ronneby kommun.
Den första skolan byggs i kvarleret Svarven
centrala Ronneby. Skolan fick, effer ett av
förslagen från kommuninvånare, namnet:
Parkdatasko[an.

i

rl
t
I

-

tDaumflrg
TV-teamet från Fiskedestinatron med Johan
Broman gästade vår kommun i höstas.
Ronneby och Blekinge har nämligen ett fiske i
världsklass och de första avsnilten börjar snart
att rutla. Världsklass var det också på deltagarna
när världsmästerskapet i Casting ägde rum
Brunnsparken i september.
i

nowehg kliifirar i rankfuqen
for bitutn tholkommm 20lB
Ronneby kommun klättrade 99 placeringar
lärarförbundets ranking för bästa skolkommun
2018. En hög andel elever klarade gymnasiet på
tre år och en hög lärartäthet tlllhör vår
kommuns styrkor.
i

'|/anref 20|,8
Valåret 2O1B var speciellt. Det var bland annat
fter invånare som förtidsröstade än tidigare år
Vatlagens skärpta krav medförde även att vi
gick från att ha förtidsröstning i butiker ti[[ att
bedriva förtidsröstningen i egen regi. Ambu[erande röstmotlagning var dessutom ett annat
nylt inspel i 2O1B års valprocess.

llwdpn - aar bifutn aiin
Funktionsstöd på Socialförvattningen i Ronneby
är stolta över alt vara först ut i länet med att
erbjuda terapihund som behandtingsmetod inom
LSS verksamheter.
De två diplomerade terapihundarna kommer att
ordineras till personer som har behov av detta.

tsabk aar hpmildnfor mcr fu{ormnlion www.ronneby.se
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Fem år i siffror
Allmänt
Befolkning 31 dec

2014
28221.

2015
28 697

2016
29 207

2017

29 568

2018
29 695

- varav 0-5 år

1 858

1.914

1 953

2047

2 088

- varav 6-15 år

301.4

3221

3 414

3 531

3 618

- varav 16-18 år

- varav 19-64 är
- varav 65-79
- varav 80 år och

890

901

960

992

1 004

15 438

15 582

15747

15784

15750

5 774

5 188
| 891

5 206
1.927

5 269
1.945

5 263

1 847

22,36

22,36

22,36

22,36

22,36

1.972

äldre

Kommunalskatt %

Ekonomi
Skatteintäkter, generella statsbidrag, ut-

2014
'1.39'1.,4

2015

2016

2017

2018

'1.454,3

1.589,1

'1.668,3

175'1.,7

jämning, mm, (mkr)
Verksamhetens nettokostnader (mkr)
Finansnetto (mkr)

-1

383,1

-7

446,5

-1

569,0

-1646,9

-1749,0

-4,0

-0,7

5,4

5,8

10,1

413

17,l

26,5

28,2

12,8

0,3v"

'1,,2y"

'l,,7yo

L,7o/"

0,7y"

Årets resultat i
koncernen (mkr)

23,5

18,9

24,9

49,6

222,8

Nettoinvesteringar,
kommunen (mkr)

84,1

r'1,6,5

107,8

1,06,2

64,1

Årets resultat kommunen (mkr)
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter och statsbidrag

Tillsvidareanställda
Antal anställda
Andel kvinnor o/"

2074

2015

2076

2077

2018

2129

2153

2236

2304

2354

83,7

83,7

84

83

82

Antal åtsarbetare

1,967

201.4

2'102

21.82

2234

wW

5

Vart gick skatten 2018?
Nedan redovisas hur varje skattekrona med,22,36Y" i skatt fördelas baserat på nämndernas
nettokostrad. Nettokostraden är inte lika med kommunens skatteinkomst.

KS-kommunledningsf örvaltning
KS-teknisk förvaltning

Revision

Miliö- och byggnadsnämnd
Fritid- och kulturnämnd

Nettokostnad, tkr

Procent av skatten

173970

9,8 "/"

131 035

7,3%

1293

0,L Y"

19 584

L,L

o/"

61 s93

3,5

o/"

Utbildningsnämnd
Aldrenämnd

739 636

4'1,,5

0/o

369 412

20,8y"

Socialnämnd

279 013

75,7 V"

Overförmlmdamämnd
Summa

w
^fr:r

6

4227

0,2%

7 779 757

100y"
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Omvärldsanalys
Samhällsekonomi
SKL bedömer i Ekonomirapporten i

En annan viktig fråga är tillgång på personal. Fortfarande finns bristyrken där det är
svårt att rekrytera behörig personal och

decem-

diskrepansen mellan behov och tillgång
ut att öka inom vissa kommunala yr-

ber 2018 att toppen på högkonjunkturen nu

ser

har passerats. "Ekonomin har drivits av en
stark internationell tillväxt som tillsammans

ken.

med en försvagad krona påverkat svensk ex-

Skatteunderlag och utjämning

portsektor positivt". Det inhemska bostadsbyggandet har också bidragit. SKL räknar

I kommunens budget används SKL:s höstprognos som grund för att beräkna skatteintäkterna. I tabellen nedan redovisas de
antaganden som använts i kommunens
budget för 2019, samt SKL:s prognos i de-

med att ekonomin kommer att försvagas
med en lägre BNP-tillväxt. Utvecklingen av
arbetade timmar antas vara svag de kommande åren, vilket har påverkan på kommunens skatteintäkter.

cember 2018.

2018 2019 2020 2021
3,6% 3,4Yo 3,3Vo 3, 9Yo

Kommunernas ekonomi har de senaste åren
varit stark men SKL förutser nu att kommunemas ekonomi successivt kommer att ut-

KF-budget 201
SKL dec 2018

sättas för hårda påfrestningar. Skäten för
detta är bl a sämre utveckling av skatteun-

Av tabellen ovan framgår att SKL antar

9

3,61o

3,0%

3,0%

3, 9o/o

att skatteunderlagets utveckling ska bli nå-

derlaget samt att de omfattande ersättningar
och bidrag som erhållits för flyktingmottagande avvecklas, samtidigt som de demografiska behoven ökar.

got sämre åren 2019

tlll

2021.

än vad som

antogs i oktoberprognosery på vilken kom-

munens budget bygger. Det innebär att
finansieringen kan förväntas bli något sva-

Riksbanken höjde i december reporäntan
med Q25 y" tn -0,25 %. Under hösten 2019
förväntas nästa höjning (Riksbankens penningpolitiska rapport 20 december 2018).

gare är beräknat.

Ronneby har även under 2018 haft den
högsta kommunalskatten i Blekinge.

Kommunsektorn

Inför 2019 har Blekinges kommuner och

Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar.
Kostnader drirma av den demografiska utvecklingen väntas öka i snabbare takt än intäkterna. Samtidigt förväntas en ökad efterfrågan av kommunal service, främst inom
socialtjänst som inte direkt beror på demografisk utveckling. Detta kräver fortsatt effektivisering och prioritering i den kommu-

fem år. Kommunalskatten i Ronneby sänks
med 45 öre, från 22,36 yo år 2018 till

nala verksamheten.

2L,9'1, o/"

Region Blekinge genomfört en skatteväx-

ling. Region Blekinge övertar då bl a ansvaret för kollektivtrafiken. De negativa
skatteeffekter som uppstår för Ronnebys

del kompenseras i en mellankommunal
skatteutjämning med nedtrappning under

För kommunerna handlar det om att kunna
ge en fortsatt god kommunal service till sina

kommuninvånare.

7

tJTl

W

är 2019.

Utdebitering 2018 - kommunalskattema:

Kommun
Riket, htigst

35,15%

Riket, lägst

29,19Yo

Riket, medel

32,12Yo

Blekinge

33,38%

31 000

Landstinq

30 000
29 000

20,74Yo

11,39o/o

21,19o/o

11,19o/"

Karlskrona

22,10o/"

Ronneby

22,360/o

Olofström

22,16%

Karlshamn

22,21%

Sölvesborq

22,270/o

28 000

27 000
26 000

9*

CC
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Diagram: Folkmängd

1

982-201

I

Kiilla: SCB kommunalskattema

Allmänt

Rikets medelvärde för utdebitering är inte
helt jämförbar mellan kommuner och mellan landsting då det finns vissa skillnader i
fördelning av verksamhet mellan kommun

Befolkning 31 dec
-

991

ls 784

lnflyttade

intäkts-

den kommunalekonomiska

Utjämning mellan kommuner sker även på
kosbradssidary där strukturella behovs- och
kostnadsskillnader mellan kommunerna ut-

5 269
1

94s

Utflyttade

Netto

201,8

1567

1

434

133

2017

7745

I

398

348

2016

1 978

I

409

569

201,5

1 929

7 442

487

20L4

I

I

347

672

325

Födelsenettot blev negativt 2018 då det
föddes färre än det avled.

jämnas, den sk kosbradsutjämningen. Däriill
finns strukturbidrag som är relaterat till befolkningsutveckling och sysselsättning. Net-

Tabell födelsenetto Ronneby
Leoande Aalidna

tot av inkomst-, kostnadsutjämning och
strukturbidrag jämförs mot statens anslag.

Netto

fodda

Är anslaget mindre måste kommunerna betala en regleringsavgift. Kommunerna kan

2078

338

345

2077

338

331

7

också få LSS-utjämningsbidrag. För detaljer

201,6

296

357

-61

om de generella statsbidragens storlek,

2015

304

31,6

-12

201,4

305

307

se

noterna.

Befolkning
Ronnebys befolkning har under 2018 ökat
antalet invånare lrred 127 nI 29 695. Det är
inflyttning från utlandet som står för nettoökningen. Senast det fanns fler Ronnebybor
var'1,982 då antalet invånare var 29 885.

8
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Tabell flyttnetto Ronneby

mässigt kompenserad för den lägre medel-

i

2 088
3 618
I 004
l5 750
5 263
I 972

3

varav 19-64 är
- varav 65-79
- varav 80 år och äldre

Ronnebys skatteunderlag ger en medelskattekraft som år 2018 uppgår till 85 % av rikets
medelskattekraft. Från 2008 då andelen låg
pä 93 % har medelskattekraften långsamt

skattekraften
utjämningen.

2 047

varav 0-5 år
varav 6-15 år

-

till stor del

2018
29 695

- varav'16-'LB är

och landsting.

minskat. Ronneby blir

2017
29 568

t.(U
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Nedanstående tabell visar de senaste årens
förändring av befolkningen i Riket, Blekinge
och Ronneby (källa sCB):

81

Riket

2017

1,250/o

0,5870

,24Yo

201 6

1,46Yo

1,41Yo

1,780/o

2015

1,06%

1,360/o

1,69Yo

2014

1,06Yo

0,92To

1,26Yo

Befolkningsutvecklingen

Centrumutveckling i samverkan med privata fastighetsägare och handel är ett prio_
riterat område. Vi ser centrum, Karlshamnsvägen och handelsområde Viggen

som ett sammanhängande med stor

i Ronneby har va_

men lägre än i riket.

Behovet av nya bostäder är stort för Ronneby kommuns framtida utveckling och vi

Näringsliv
I Ronneby kommun finns enligt

kan konstatera att byggnationen nu tar
faft, 700 nya lägenheter med planerad

SCB,s sta_
tistik 2016 drygt 11 400 arbetstillfällen förde_

byggstart inom två år.

lade på 7 200 ptivata och 4 200 offentliga.
Det innebär att antal arbetstillfällen har ökar
med drygt 400 jämfört med 2015. Antalet
sysselsatta i tillverkande företag är nästan

Med hänsyn till det stora antal nyanlända
som valt Ronneby som bostadsort är även
integration ett område med mycket hög

dubbelt så hög som rikssnittet. Andra

prioritet.

branscher med högre antal sysselsatta än
rikssnittet är skogs- och jordbruk samt för_
svar och myndighet. Fördelningen kan för_
klaras av att Ronneby av tradition har haft
och har en stark tillverkningsindustri med
exportinriktning samt att Blekinge flygflot_
tilj är stationerad i kommunen. Flottiljen till_
sammans med övrig verksamhet kring flyg_
stationen sysselsätter idag drygt 1 200 perso_
ner och kommer de närmaste åren att utökas
med nyrekrytering av soldater. Ronneby är
sedan 2013 en tillväxtkommun med starkt
ökande befolkning vilket följer utveckling i
övriga Blekinge.

Blekingeperspektivet är viktigt då samt_

liga kommer ligger i samma arbetsmarknadsområde.

Vi arbetar tillsammans idag

kring besöksnäring och infrastruktur samt
ser behov av utökat samverkan för att at_
trahera större etableringar, möta näringsli_
vets behov av framtida kompetensförsörj_

ning och att stärka sin konkurrenskraft i ett
intemationellt perspektiv.

Arbetsmarknad
Jämförelsevis med andra kommuner i länet är arbetslösheten generellt högre i Ron_
neby kommun, synnerhet i gruppen unga
1.8-24 är. En av förklaringarna till den

Detta tillsammans med tillgång

till attraktiv
mark och politiskt fokus har inneburit ett
ökat intresse för nya verksamheter att eta_
blera sig i kommunen. Dessa etableringar
genererar nya arbetstillfällen främst inom
handel, företagstjänster och vård/omsorg
vilket är speciellt glädjande då dessa
branscher sysselsättningsmässigt varit
svaga i kommunen. En bedömning för
201912020 indikerar att detta kan generera

högre arbetslösheten

i

Ronneby

är

det

stora inflödet av nyanlända till kommunen
under de senaste åren och som procentu_
ellt är större än i övriga kommuner i länet.

Under 2018 har

arbetslöshetssiffroma

sjunkit en aning för alla målgrupper i Ron_
neby. Siffroma sjunker dock inte i samma
takt som i övriga regionen. Saker som spe_
lar in är en social utsatthet där kunskaps_

närmare 500 nya arbetstillfällen under perioden.

9

'LW

ut_

vecklingspotential.

rit något starkare än i Blekinge som helhet

ftr

En annan bransch i tillväxt är vår besöks_
näring där Ronneby tillsammans med öv_
riga Blekingekommuner har en mycket
stor utvecklingspotential.

nivå, psykisk hälsa och socialt arv är tydliga

ur ett långsiktigt perspektiv.

delar. Detta i kombination med att det historiskt inte funnits lika många "instegs-

på bostäder har stagnerat något men är
fortsatt relativt stor, främst beroende på

jobb" i Ronneby för våra unga, som i övriga
regionery innebär svårigheter att få arbete.
Detta håller dock på att förändras då många
av de nya företagsetableringama i kommun
erbjuder dessa "instegsjobb", bland annat

asylsökande men också på att alltfler äldre

sannolikt ser ett förändrat boende som
nödvändig. Det finns stora utmaningar i
att balansera olika generationers efterfrå-

gan och behov mot bostadsbeståndets

handels- och snabbmatsetableringarna.

sammansättning, d.v.s. mellan hyresrätter,
bostadsrätter, egna hem etc.

Ronneby kommun har idag ett Navigatorcentrum som arbetar med bredare målgrupp
än bara ungdomar. Arbetet bedrivs till stor
del i projektform, som komplement till den
ordinarie verksamheten. Kommunen har
även 2018 arbetat med projektet "125-ijobb", ett projekt där 125 resurspersoner,
flertalet nyanlända, anställts i kommunens

Högkonjunkturen inom byggnads- och bostadsproduktionen fortsätter. Kostraderna
för nyproduktiory som senaste åren legat
högt, ligger kvar på rekordhöga nivåer.
Sverige ligger idag kvar med några av EU:s

högsta byggkostnader. Cirka 60 procentenheter över genomsnittet samtidigt som
kostnaderna sjunkit i flertalet EU- länder

verksamheter.

Kommunen behöver fortsätta med åtgärder
som bidrar till att minska arbetslösheten. En
stor utmaning ligger i att ta hand om kom-

under senaste 10- års perioden. Brist på
konkurrens inom byggsektom anses vara

munens nya medborgare så att de integreras
i samhället.

den största orsaken

denna prisutveckl-

Fortfarande gäller att rådande produktionskostnader ställs i relation till den lokala betalningsförmågan och också betal-

Det är av stort samhällsintresse att Ronneby
har en bostadsmarknad som ligger i fas med

ningsviljan. Betalningsförmågan

efterfrågan då tillväxt är starkt kopplat till
tillgången på bostäder. Fram till halvårsskif-

är

alltjämt den stora utmaningen vid nyproduktion av bostäder för den lokala marknaden då analyser visar att de grupper
som har störst behov av fler bostäder inte

tet år 2015 hade Ronneby överskott av bostä-

der vilket avspeglat sig i bostadsbeståndets
vakansgrad. Historiskt är detta starkt kopp-

har tillräckligt hög betalningsförmåga.

lat till den urbanisering och demografiska
utveckling som sker, både regionalt och nationellt. Förändring genom urbanisering och
koncentrerade tillväxtregioner och arbetsmarknader påverkar naturligtvis möjlighet-

Framgångsrik bostadsförsörjning kan stimuleras genom strategisk bostadspolitik.
Med väl genomarbetade och politiskt för-

ankrade översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram kan planberedskapen

erna för Ronnebys egen tillväxt. Att verka i
ett större omland innebär andra utmaningar

intensifieras, markreserv upprätthållas
och därmed kan ledtider i plan- och byggprocessen kortas ned betydligt.

för att stärka den egna konkurrenskraften.

Det kommunala bostadsbolaget AB Ronnebyhus ser fortsatt en förändring på bostadsmarknadery om än mycket svårbedömt

l0

u1ail

till
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Bostadsmarknad

ktr(

Efterfrågan

Uppfoljning av kommunfullmäktiges strategiska målområden
Status målområde anges med:

4:Uppfyllt, df:Natu

att uppfyllas,4:En bit på väg att uppfyllas

Indikatorema anges med:

-=Saknas

värde, :Delvis uppfyllt,

:Ej

uppgllt,lUppfyllt

Fler iobb
Ronneby kommun ska bidra

till

ett positiot näringsliasklimat och aara ett attraktiat område där foretag
aill etablera sig och utaecklas. Kommunen ska aerka for att det skapas fler arbetstillfäIlen både i stad och
på landsbygd. Nya etableringar inom arbetsområden och branscher som inte är starka i rcgionen ska
unilersökas. Andelen själuforsörjande bland utsatta gruppeq f'ramfor allt ungdomar, ska öka.
Ronneby kommun ska marknadsforas som turistunål for att aisa upp kommunen och öka antalet besökare. Kommunens uarumärke ska stärkas.

Status

4f uppfyllt
Ronneby kommun uppnår en positiv näringslivsutveckling genom att:

.
.
r
r

Erbjuda en hög och väl utvecklad företagsservice.
Verka för en årlig ökning av såväl antal företag som arbetstillfällen.
Arbeta i nära samspel med befintligt näringsliv vilket är en grundläggande förutsättning för ett bra näringslivsklimat som skapar förutsättningar för ett ökat nyföretagande, nya etableringar och tillväxt i dei befintliga näringslivet.
Prioriterat område 2018 har varit nya etableringar och centrumutveckling.

lndikatorer

MåI.

värde

Utfall

Kommentarindikator
Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hurstår det i
relation till målvärdet?

Nöjd kundindex, lnsikt Företagsklimat
- totalt (lnsikt)

Nki för 2017 redovisades i juni 2017 . Siffrorna för 201 8 är inte
klara förrän maj 20'19. Näringslivets mål för 2018 är 73. (=n5ringslivsrådet). Goda förutsättningar för måluppfyllelse utifrån
näringslivets må1.

77

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
Nya resurser inom bygglovshantering.

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
Andel själWörsörjande hushåll sex
månader efter att biståndsperioden inletts

Målvärdet ej uppfyllt.
Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?

63%
7

5o/o

Många nya hushåll är s k Glappet årende där bidragstiden förlängs på grund av lång handläggningstid på Försäkringskassan
innan bambidrag m.m betalas ut. En annan stor grupp är hushåll
som avslutar sin etablering och deltar i en arbetsmarknadsåtgärd med för låg ersättning, vilket innebär att de är i behov av
kompletterande försörjningsstöd.

ll

tlrr
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lndikatorer

MåI.
värde

Utfall

Kommentarindikator
Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Socialförvaltningens försörjningsenhet kommer att införa nytt arbetssätt i samband med införande av E-ansökan. Ett förberedande ännu närmre samarbete med arbetsmarknadsenheten
samt arbetsförmedlingen har utvecklats under hösten för att
komma igång under våren 2019.

Vilket resultat har uppnåfts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
Målet ej uppfyllt, 64 av 121 arbetslösa mer än 6 månader är
sysselsättning.

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?

Andel personer med
ett långvarigt behov
av försörjningsstöd
och behov av arbetsinriktade insatser som deltar i
sysselsättning efter
var och ens förut-

i

85%

53%

Socialförvaltningen har endast resurser att i egen regi sysselsätta en mindre del av de långvarigt arbetslösa ca 120 personer
i december. Av dessa är 15 personer sysselsatta genom socialförvaltningen. För övriga krävs en samverkan med andra aktörer
tex AF och Socialförvaltningen är i hög grad beroende av handläggning och resurser hos tex AF. Majoriteten av de sysselsatta
deltar i arbetsmaknadsåtgärd via AF.

Vilka åtqärder kommer vi aft vidta?

såftningar

Arbetet med att ge personer stöd att hitta en egen försörjning
behöver intensifieras. lnförandet av E-ansökan i februari innebär
en överföring av personalresurser till det arbetet, Vidare inleds
ett tätare samarbete mellan Socialförvaltningen och kommunens
arbetsmarknadsenhet inom ramen för e-ansökan projektet.

Vilket resultat har uopnåtts under perioden? Hurstår det i
relation till målvärdet?
Resultaten redovisas månadsvis till utbildningsnämnden. Varierar mycket beroende på månad.
I snitt har 63% fått plats inom lra månader under året. Verksamheten klarar inte placera att barn inom 2 månader, vilket är
målet.

Andel som får plats i
förskola inom två
månader från anmälan

100o/o

63%

Verksamheten arbetar hårt för att klara de statliga kraven på att
erbjuda förskoleplats inom 4 månader. Arets siffror beskriver placering inom 4 månader.

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
Antalet bam ökar. Verksamheten har inte lokaler att tillgå i den
utsträckning som behövs, vilket gör nuläget kritiskt. Det finns
idag i verksamheter fler yngre barn, vilket kräver mer utrymme
och personal.
Platsbristen är kännbar och märkbar. I dagsläget arbetas hårt för
att klara placering inom fyra månader (vilket är ett lagkrav).

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Tillfälliga lösningar planeras. Fler barn per avdelning/grupp. Planering finns för att bygga nya förskolor. Lösningar diskuteras på
flera nivåer.

t2
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Attraktivt boende
Ronneby kommun ska uppleaas som en attraktia kommun att bo och leaa i. För att motaerka urbanisering iir det aiktigt att skapa en attraktia region genom att forböttra regional och internationell samaerkan.

Kommunen ska som en del i att öka befolkningen utoeckla och planera ftr attraktiaa boenden inom hela
kommunen. Även de mindre tötorterna skaha en god samhöIlsservice.
Vid nybyggnationer ska byggnationerna pröglas aa ett långsiktigt håIlbart miljötänkande.
Okad integration mellan olika grupper i samhiillet ska efterströaas nör det göller boenclrplatser, skolor
medmeru.

Medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunen ska öka och det ska vara enkelt
foretag att fåkontakt med kommunen.

f)r

meilborgare och

IT är au högsta prioritet for kommunen. E-samhiillet ska utaecklas och oi ska noggrant folja utaecklingen aa nya tjiinster inom teknikområdet. Helakommunen skaha tillgång tillbredband och mobiltöckning.

Status

dI

Naru att uppfyllas

Vidtagna åtgärder och effekter av dessa
KF har antagit bostadsförsörjningsprogram och utbyggnadsplan. Nya bostadsprojekt ska planeras utifrån social hållbarhet och med närhet till service och kollektivtrafik för jämlika och
integrerade bostadsmiljöer. Flera dp-arbeten har startats upp och flera detaljplaner för bostadsbebyggelse har antagits. Sedan tidigare finns fokus på hållbarhet genom Cradle to cradle.

Kommunen har deltagit i Region Blekinges arbete med att ta fram en regional utvecklingsstrategi. Projektet att förmedla tomma hus på landsbygden till nyanlända har varit fortsatt framgångsrikt och kan ge bättre förutsättningar för samhällsservice och föreningsliv på landsbygden. Ett annat exempel är en ny busslinje Eringsboda-Holmsjö. Två nämnder har infört öppna
sammanträden d.v.s. att allmänheten kan komma och lyssna.
En e-tjänstportal med ca 40 e-tjänster har lanserats. Detta ger kommuninvånare och företag ett
enklare sätt att få kontakt med kommunen.

Fiberutbyggnaden har fortgått. Under kvartal 2 2019 kommer 90

o/o

atl kunna koppla upp sig.

Förbättringsområden
Nöjd Inflytandeindex; utveckla o arbeta vidare med t ex medborgardialog. Anslutningsgrad
till fiber.
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lndikatorer

MåI.

värde

Utfall

Kommentarindikator
Vilket resultat har uponåfts under oerioden? Hur står det
relation till målvärdet?

Service och tillgänglighet gållande epost och telefoni

71

82

i

Utfallet av måtningen 2018 är ett värde på 71. VärdeVindikatorn
tas fram som ett genomsnitt på tre frågor om tillgänglighet via epost (andel som får svar på e-post inom 1 dag), tillgänglighet telefon (andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får
ett direkt svar på en enkel fråga samt bemötande (bemötande
vid kontakt med kommunen, andel av maxpoäng). Kommunen
har förbättrat sig i de båda sista måtten. Det första måttet har
ändrats sedan senaste mätningen då det var inom 2 dagar. Utfallet2OlT vardä93o/o och 2018 74oÄ.Räknarman med samma
mått som tidigare och samma resultat som 2017 skulle indikatorn hamna på 77.
Jåmfört med de andra deltagande kommunerna ligger Ronneby i
nivå med snittet när det gäller telefoni och bemötande. Vi ligger
dock en bit under snittet när det gäller besvarande av e-post där
genomsnittet är 8Oo/o.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Förvaltningscheferna delges resultatet.

Vilket resultat har uopnåtts under oerioden? Hur står det i
relation till målvärdet?

Andel bygglovsärenden som tas på delegation där handläggningstiden inte
överstiger 60 kalenderdagar, räknat
från det att den fullständiga ansökningen inkom till beslut - exkluderat de
ärenden dår förlängningsbehov meddelats

73Vo av delegationsärenden överskrider inte 60 dagar. Av de

92%

73%

ärenden som överskrider är det ytterst få som awiker från Planoch bygglagens krav på handläggning inom 10 veckor med förlängning på ytterligare 10 veckor.

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
Konjunkturen har inneburit fler stora och mer komplicerade
bygglov som krävt större arbetsinsatser.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Nya rutiner inom administration och handläggning kommer att justeras under 2019 i likhet med det arbete som gjorts för anmälningsärenden.

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
Antal timmar per
vecka som huvudbiblioteket, simhall
och återvinningsstation har öppet utöver 8-1 7 vardagar

45

42

lngen förändring inom vare sig inom huvudbibliotek, simhall eller
återvinningsstation.

Vad beror utfallet på? Vilka orcaker finns det?
lnga förslag på ändrade tider föreligger.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
lnga åtgärder för huvudbibliotek och simhall. Miljöteknik kommer
att se över öppettidema för återvinningsstationer under 2019.

Kommunens webbinformation

Vilket resultat har uponåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
85

I

Under 2018 har ingen undersökning gjorts p g a att SKL håller
på att omarbeta undersökningen. lnget resultat kommer att rapporteras för 2018.

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det
relation till målvärdet?

Nöjd

resionindex

i

50 46 [?ä1"# ffffiilå*fiilXi$:*'å1"J,j,?lill"sffijj;i:
fört med 2016 så är förändringarna så små att de inte är statistiskt säkerställda förutom i området Arbetsmöjligheter som ökar
från 98 till 45. Frågeområdet Kommersiellt utbud står för störst
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lndikatorcr

MåI.

värde

Utfall

Kommentarindikator
sänkning; från 54 till 50. Förutom inom
unikationer ligger Ronneby även lägre inom alla övriga frågeområden
(Rekommendation, Arbetsmöjligheter, Utbildningsmöjligheter,
Bostäder, Kommersiellt utbud, Fritidsmöjligheter och Trygghet).
Sämst resultat jämfört med de andra deltagande kommunerna
finns i området Rekommendation där Ronneby kommuns index
är 43 jämfört med snittet 66. Lägst index finns inom området
Trygghet som i Ronneby kommun fått index 39 jåmfört med snittet 58.

Vilket resultat har uonnåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
Ronneby kommun fick index 52 för NMI helhet jämfört med snittet index 56 för övriga kommuner. Jämför man övriga index ligger Ronneby statistiskt säkerställt högre jämfört med övriga
Nöjd medborgarindex

52

52

I

kommuner inom områdena Renhållning och sophämtning, Kultur
samt Miljöarbete. Kommunen ligger statistiskt säkerställt lägre
inom områdena Vatten och avlopp, ldrotts- och motionsanläggningar, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola samt Stöd till utsatta personer. Övriga index (områdena Bemötande och tillgänglighet, Räddningstjänsten, Gator och vägar, Gång- och cykelbanor samt Äldreomsorg) har ingen statistiskt säkerställd
skillnad i resultatet jämfört med övriga kommuner.
Jämför man resultatet med 2016 är samtliga förändringar i index
sådana att de inte är statistiskt säkerstållda.

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hurstår det i
relation till målvärdet?

Nöjd

inflytandeindex

37

37

I

Ronneby kommun fick index 37 för Nöjd-lnflytande-lndex helhet
jämfört med sniftet index 42 för övriga kommuner. Jämför man
övriga index ligger Ronneby kommun säkerställt lägre inom
samtliga områden (lnformation, Kontakt, Förtroende och Påverkan).
I förhållande till kommunens resultat 2016 är det även här ingen
statistiskt säkerställd förändring. Ser man bara rakt av på förändringama av index så kan det ändå vara värt att notera att indexet
för Förtroende har ökat från 38 till 42.

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

Att

eleaernn kan uppnå måIen i skolan är aa central betydelse. Tidiga insatser for att barnen ska nå måIen ska göras redan i forskola och i grundskolans tidiga åldrar.

Lärarna ska

ges ökade möjligheter att aara pedagoger och att uidareutuecklas i sin viktiga roll.
Valftihet iir aiktigt och ai bejalur rätten att familjerua får uiilja forskola och skola.

Det ör aiktigt att barn och unga får och behåller lusten och motiaationen att liira, vilket medfor att
ten till den egnaformågan ökar och dörmed störker sjäIafortroendet.

tilli-

Kunskapski)llan ska etableras som ett regionalt lärcentrum. Utbildningsmöjligheterna i kommunen ska
utztecklas utefter hur arbetsmarknaden foriindras.
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Status

{l fn Uit på väg att uppfyllas
Vidtagna åtgärdet och effekter av dessa
Ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt har spridits till personalen på våra skolor och
fått tydliga positiva effekter.

Kompetensutveckling inom digiialisering som skapar förutsättningar för ett tidsenligt och
livslångt lärande hos våra bam och elever.
Det systematiska kvalitetsarbetet har varit i fokus och fått bra resultat.

Positiva iakttaeelser
sKUA/riktande insatserna har skapat en större kunskap hos samtliga pedagoger.
BIU - online har blivit etablerat som en verksamhet.
Fokus på strategiskt och process- och tillitsbaserad styrning ger positiva effekter i verksamheten.

Genom ett stort engagemang och vilja lyckas vi skapa förutsätiningar att klara av vårt uppdrag trots brist på legitimerad och behörig personal. Vid första analysen verkar resultaten gällande behörighet till yrkesprogram på gymnasieskolan ha ökat vilket är mycket glädjande.

Vi har klättrat nästan

100 platser i rankingen Bästa skolkommun fuän2017

till

2018.

Förbättrinesområden
Fokus på attraktiv arbetsgivare. satsning på strategisk kompetensförsörjning.
Stort behov av lokaler - strategisk lokalförsörjning är prioriterat.
Fokus på systematiskt kvalitetsarbete.
lndikatorer

MåI.

värde

Utfall

Kommentarindikator
Vilket resultat har uopnåfts under perioden? Hur står det
relation till målvärdet?

i

Andel elever som svarar ja på frågan: Känner du dig mobbad elAndelen elever i årskurs 9 som känner
sig mobbade/utfrysta i skolan

14%
0o/o

T

ler utfryst av andra elever på skolan? i vår elevenkät.
14o/o har någon gång känt sig mobbad eller utfryst. Flest personer anser sig blivit mobbade på raster.

Vilka åtqärder kommer vi aft vidta?
På rasterna är det mycket folk i rörelse, vilket ökar riskerna för
konflikter och mobbning. Skolorna ser över om man kan lägga
raster lite mer vid olika tidpunkter mot idag.

Vilket resulta! har uponåtts under perioden? Hur står det
relation till målvärdet?
Andelen elever i årskurs 6 som känner
sig mobbade/utfrysta i skolan

0%

r

16,4%

i

Utlall16,4%
Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
När eleverna känner sig utsatt är fråmst på rasterna. På rasterna
är det mycket folk i rörelse, vilket ökar riskerna för konflikter och
mobbning. Skoloma ser över om man kan lägga raster lite mer
vid olika tidpunkter mot idag, så att fårre elever har rast samtidigt.

t6
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MåI.

värde

Utfall

Kommentarindikator
Vilket resultat har uopnåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?

Andelen elever som
fullföljer gymnasiestudierna med slutbetyg inom 3 år

1O0o/o

67%

I riket uppnådde 65,9 examen efter 3 år.
På de nationella programmen når en stor andel av eleverna examen inom 3 är, 82,5%. Detta i jämförelse med rikets 76,1 %. På
Yrkesprogram när 82,8o/o av Ronnebys elever examen inom 3
år, rikets motsvarande silfra är 72o/o
2Qo/o av eleverna i Ronneby går på lntroduktionsprogram. 15%
av rikets elever går detta.

Vilket resultat har uppnåfts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
Räknar vi samtliga elever som slutade åk 9 vårterminen 2018
hade 78,4% behörighet till gymnasiet. Detta är en låg siffra i förhållande till riket, där 82,7% av eleverna var behöriga till yrkesprogram. Vi ser dock en höjning från förra läsåret då 74,7o/o vat
behöriga till gymnasiet.

Andel behöriga till
gymnasieskolan ska
vara som riket eller
bättre

78%

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
En del av förklaringen är att vi hade en stor andel nyanlända
som kom underde senare åren av högstadiet, vilket göratt de
inte har haft den tid som krävts för att nå betyg i så många ämnen att det gett behörighet till gymnasiet.Exklusive nyinvandrade
och elever med okänd bakgrund är andelen behörlga 88%, vilket
ligger i paritet med rikets kommunala huvudmän 87,9%.
Detta tyder på att av de elever som gått i våra skolor hela sin
skoltid har en hög andel behörighet till gymnasiet, men de elever
som kommit in sent i vårt system har en betydlig lägre behörighetsgrad till gymnasiet.

Vilka åtoärder kommer vi att vidta?
Framgångsfaktorer som vi ser är studiehandledning på modersmålet.
Andelen elever i årskurs 3 som känner
sig mobbade/utfrysta i skolan

11,10/o
0%o

I

Vilket resultat har uopnåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
Utfall 11,1Yo.

En bra omsorg
Seraicetagare inom iildre- och funktionshinderområdet ska kiinna trygghet och kontinuitet. Fokus ska
aarcpå setaicetagarnas behoa och ileras anhöriga.

Det

ska

finnas en öppen kaalitetsredoaisning av omsorgens aerksamheter.

Trygghetsboenden ska utaecklas i kommunen for en ökad möjlighet till samaaro och ge trygghet

for

äIdre.

Via daglig aerksamhet och trffiunkter ska en meningsfull daglig sysselsiittning erbjudas. Kommunen
ska ge iildre en meningsfull daglig sysselsättning.
Den tekniska utaecklingen ska noga foljas ftu att möta ett ökande behoa av kommunal setpice.
17
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Na.u att uppfyllas

Vidtagna åtgärder och effekter av dessa
Verksamheterna arbetar aktivt med att öka den enskildes delaktighet i planering av insatser.
Som stöd för verksamheten har IBIC och flera olika digitala verktyg införts med syfte att
stödja planering genomförande och uppföljning.
För 2019-2020 är nämndmål framtagna med fokus på:

.
.
o
.
r

att insatser ska vara individanpassade och utgå från vårdtagarens behov och önske-

mål
att de boendes behov och önskemål av fusiska och sociala aktiviteter ska tillgodoses
att varje vårdtagares biståndsbedömda insatser gällande fysiska och sociala aktiviteter
ska tillgodoses
vårdprevention för äldre personer
att ta tillvara digitaliseringens och teknikens möjligheter

Arbetet med att nå målet fortsätter därmed under kommande två år.
Positiva iakttagelser

r
.

Under 2018 har en ny mötes- och ledningsstruktur arbetats fram i ÄF med syfte att
tydliggöra ledning och styrning
översyn av styrdokument med syfte att säkerställa verksamhetens rutiner är ett pågående arbete

Förbättringsområden

r
r
.

Fortsätta systematisera det kvalitativa ledningssystemet
Intensifierande åtgärder för att förbättra dokumentationen
ÄF behöver i högre utsträckning använda tillgängliga resultat och kunskap

Indikatorer

MåI.
värde

Utfall

Kommentarindikator
Vilket resultat har uopnåtts under perioden? Hurstår det i
relation till målvärdet?
Fem av boendena klarar inte målvärdet och där år det fråmst ensamhet och utevistelse som påtalas som sämre.

Andel brukare på
särskilt boende som
är ganskaimycket
nöjda med sitt särskilda boende

88%

7goÄ

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
Alla boenden har inte tillråckligt många svarande för att få ett resultat.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Vid alla boenden finns pågående aktiviteter för att skapa gemensamma och individuella aktiviteter samt för att kartlägga vad de
boende önskar i form av utevistelse.

Vilket resultat har uopnåfts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?

Andel brukare inom
hemtjänst som är
ganska/mycket
nöjda med sin hem-

tjänst

95%

89o/o

Spridningen på målvärdet är irän 84oÄ lill 97% som är nöjda, två
verksamheter når målvärdet

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Arbetet fortsåtter och är med i nästa års målarbete och andra
aktiviteter som skall bidra till nöjdheten.
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En bra socialtiänst
Kommunens socialtjönst ska präglas aa rcspekt for den enskilde indiuiden.

Det sociala arbetet skabyggapå samarbete, dels mellan olikakommunalaverksamheter och dels med
andra myndigheter och or ganisationer.
För att ge fler människor en möjlighet att leaa ett sjiilastiindigt lia är det aiktigt att kommunens insatser bidrar till att stärka den enskilde ntu så behöas och ge den riitt insats.
För att bryta ett utanforskap och skapa möjlighet tiII delaktighet i samhället iir det aiktigt att se till att
alla som har f)rsörjningsstöd och kan utfora ett arbetu också deltar i den sysselsättning som erbjuds.

Status

dil tr, Uit på väg att uppfyllas

Ansökan om ekonomiskt bistånd har ökat frän 12 till 18 dagar. E-tjänst och förändrat arbetssätt inom försörjningsenheten bidrar till att egen försörjning uppnås snabbare.

Genomsnittliga placeringstiden har minskat. Öppenvårdsinsatser påverkar resultatet. ökad
andel familjehemsplaceringar samt anställa jourfamiljehem för att undvika korta HVBplaceringar.

Träffpunkt i samverkan med andra, öppet två kvällar/vecka. Tekniska förutsättdngar har utvecklats för välfärdsteknik för personer med funktionsvariation. Terapihundar att ordinera till
personer som bedöms ha behov av detta. Verksamhetens målmedvebla arbete med ökad delaktighet och inflytande för brukarna visar vid mätning att99 o/o är delaktiga i sin genomförandeplan.

Möjlighet till arbetsrotation, schemamodell, team inom assistansen för att minska sjukfrånvaron.
Stödpedagoger i verksamheten. Stödpedagog innebär resurs i atbetslagef handleda sina kollegor i utvecklingsarbetet med brukarna. Stöd i upprättande/uppföljning av genomförandeplaner, dokumentation. Implementera metoder och arbetssätt på uppdrag av enhetschef.
MåI.
värde

lndikatorer

Utfall

Kommentarindikator
Vilket resultat har uopnåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?

Andel ungdomar
som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad insats/utredning

79%

760/o

Målet ej nält.76% har ej återaktualiserats.
Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
Litet antal personer. Totalt är det tio personer som återaktualiserats inom ett år. Bedömning av individuella orsaker krävs.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Behov av åtgärder kan ej bedömas förrän en individuell uppföljning och analys är gjord.
18 da-

Antal dagar i snitt för
att få ekonomiskt
stånd vid nybesök

bi-

lSdagar

gar

Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
Målet ej nått. Snittiden är 18 dagar.
Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
Tiden avser tiden från första telefonkontaKen till beslut. Tiden

l9
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lndikatorer

MåI.
värde

Utfall

Kommentarindikator
päverkas av väntetiden för besök. Väntetid för komplettering av
handlingar innan beslut kan fattas. Dagar år en genomsnittssiffra. Det finns beslut som fattas samma dag. Under året har det
periodvis varit underbemannat på Försörjningsenheten och i
mottagningen. Många sökande kommer in väldigt sent med sina
kompletterande handlingar.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
I samband med införande av e-ansökan kommer nybesök att

handläggas på ett helt nytt sätt med målet att förkorta handlåggningstiden.

Vilket resultat har uppnåfts under oerioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
Målet är uppfyllt.

Vad beror utfallet oå? Vilka orsaker finns det?

Kvalit6n inom LSS
grupp- och serviceboenden.

t

94o/o

92Yo

Samtliga områden kontrollerade i KK|K utom hot och våld uppfyller de uppsatta målen. Genom bättre målformuleringar och genomförandeplaner har man skapat mer effektiva scheman som
möjliggör aktiviteter etc. Genom strukturella och praktiska insatser är brevlådor, uppkopplingsmöjligheter etc. ordnade.

Awikelsen gällande hot och våld kan kopplas till några brukare
som har svårigheter i impulskontroll och affektreglering.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?
Fortsatt kartläggning och uppföljning genom KKiK. Arbeta efter
fastställda rutiner och handlingsplaner. Handledning och kompetensutveckling för personal i bemötande och frirhållningssätt. Arbeta efter att minimera risken för fysiska möten och konflikter
mellan brukare genom struktul schemaläggning och praktiska
åtgärder (nyttja olika ingångar etc.)

En bra

miliö

Ronneby ska arbetafor enhållbar utoeckling ochkiinnetecknas au sitt arbete med Cradle to Cradle (c2c).

Miljö-

och energiarbetet ska bedriaas utifrån kommunens lokala miljömå\. Kommunen ska bli en fossilbrönslefti kommun dör energianvändningen inte bidrar till någon negatia klimatpfuerkan. Miljöoänliga driumedel såsombI. abiogas och el ska anoändas ikommunens forilonspark.

Kommunen ska uärna om kulturlandskapet och dess naturuärden liksom att arbeta for att håIIa landskapet öppet och tillgiingligt. Ronneby ska arbeta fi)r att forebygga och lindra oönskade händelser kopplade tiil extrema ztiider-

Status
5T 8., Uit på väg att uppfyllas

Vidtagna åtgärder och effekter av dessa
Projektet Buildings As Material Banks har fördjupat kunskapen om hållbar byggnation vilken
har omsatts i projekt som Hulta förskolan och Kilen.
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Kommunens omställning av fordonsflottan till fossilfri visar resultat då CO2-utsläppen från
tjänsteresor 2017 vat O08 ton/årsarbetare (201,3 0,28 ton/årsarbetare).
Risanäshalvön har gallrats för mer betesmark och blir öppnare och mer tillgängligt. Får har
varit på "provbete" på lilla Ekön. Tätortsnära skog, Blekingeleden och andra stigar har röjts.
Kommunen har ingått ett naturvårdsavtal avseende Påtorp där landskapet ska öppnas upp.

Positiva iakttagelser
Översiktsplanen Ronneby 2035 behandlar både klimatförändringar och -anpassning.

Andelen nyregistrerade bilar i kommunen som var fossiloberoende 2018 var 14,55 %. Ronneby
är den L0:e bästa kommunen i Sverige. Av den totala personbilsflottan är 7,73 % fossiloberoende.

Förbättringsområden
Översiktsplanen föreslår framtagning av en riskanalys för att skydda samhället vid klimatför-

ändringar.
Mest CO2-utsläpp kommer från transportsektom. För ett fossilfritt Ronneby behövs ett förändrat beteende och en förändrad fordonsflotta hos såväl kommunen, invånare som företagare.

För ytterligare information hänvisas

Bra kultur- och

till Ronneby kommuns miljöbokslut.

fritidsutbud

Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet som ska attrahera olika miinniskors
intressen och bidra till att miinniskor med olika bakgrund kan mötas. Kultur- och fritidsutbudet ska
aara tillgiingligt i hela kommunen och medborgarna ska aara nöjda med kommunens idrotts- och motionsanliiggningar.
Ronneby kommun ska arbeta fi)r att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud äaen lockar tiII kultur turism.

Status

dI

Naru att uppfyllas

Vidtagna åtgärder och effekter av dessa

Nytt digitalt bokningssystem är inköpt och implementerat vilket minskat den analoga hanteringen med kopiering och posthantering. Information och dialogmöten med föreningar har
lett till ökade ansökningar om bidrag i olika former.
Satsningar på miljön i våra bibliotek samt på meröppet har ökat nöjdheten hos invånama. Antalet medialån har ökat genom informationsinsatser. Flera läsaktiviteter riktade till bam har
genomförts.
Våra fritidsgårdar har utvecklats i samråd med bam och ungdomar. Besöksfrekvensen har
gått upp. Många nya besökare tillkommer samt könsfördelningen har förbättrats.
Samtliga enheter har satsat på varierade aktiviteter på lov och sommarlov. Redskap och

2t
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material är inköpta för att kunna fortsätta med dessa. Exempel är hoppborgar
lar.

till vår sporthal-

Kulturcentrum har arbetat vidare med det regionala uppdraget " Konst i Blekinge" och anordnat besök av konshrärer och dansare genom Artist's in recidense samt dans recidense.
Positiva iakftagelser
Samtliga enheter har genomgått en positiv utveckling genom stöd från region samt extema
medel.

Förbättringsområden
Nedslihra sportanläggningar samt trygghetsskapande åtgärder i dessa.
lndikatorer

MåI.

värde

Utfall

Kommentarindikator
Vilket resultat har uppnåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?
Utfallet ligger nära Målvärdet, dock något under.

Vad beror utfallet på? Vilka orcaker finns det?
Tillgång till kultur
och fritid. Snitt NMI
idrott, NMI kultur
och NRI fritid

Medelvärdet baseras på snittet av tre resultat:
61

59

.
.
.

Tillgången på fritidsmöjligheter har minskat från 59 till
55 jämfört med år 2016
Attityden till kultur-, bibliotek- och teaterverksamheten
har ökar frän 62 (201 6) till 65 (201 8)
Uppfattningen om idrotts- och motionsanläggningar har
ökat något från 56 (2016) till 57 (2018).

Vilka åtqärder kommer vi aft vidta?
lnga speciella åtgärder.

Ekonomi i balans
Kommunallagen stadgar att enkommun skallha en god ekonomiskhushåIlning innebärande en ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig.
För aerksamheten skall anges mål och riktlinjer som är aa betydelse for en god ekonomisk hushåIlning
och ftr ekonomin skall anges de finansiella mål som iir av be$delse f)r en god ekonomisk hushållning.
gäller det s k balanskraaet, innebiirande att resultatet måste vara i balans (kostnaderna
inte
överstiga
intäkterna). Skulle ett negatiat resultat uppstå skall detta töckas inom fie år genom
får
Iägst motsaarande öaerskott. Åtgardsplan skall under sådana omständigheter upprättas.

Fr

o m år 2000

Status

dl Uppfyllt
Vidtagna åtgärder och effekter av dessa
Kommunen har de senaste 10 åren visat överskott och därmed stärkt det egna kapitalet. Årets
resultat, 2018, blev 12,8 mkr. Balanskravsresultatet d.v.s. efter att realisationsvinster räknats
bort, blev 7,7 mkr.
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Den kommunala ekonomin påverkas av att staten beslutar om en mängd riktade statsbidrag
avsedda för genomförande av vissa åtgärder i verksamheterna samt de ersätbdngar som er-

hålls kopplade till flyktingar. Utan dessa tillskott hade det varit en stor utmaning att nå ekonomi i balans. Nackdelen är att många av bidragen är tillfälliga medan behoven kvarstår under längre tid. Den långsiktiga planeringen skulle underlättas om flertalet riktade statsbidrag
omvandlades

till att ingå i det generella statsbidraget.

Positiva iakttagelser
Kommunens soliditet har ökat till 39 (37) %o, vllket främst beror pä att kommunens skuldsättning fortsatt att minska. Kommunkoncernens soliditet ligger på 29 (22)o/". Förklaringen till ökningen är även här minskad skuldsättning.

Indikatorer

MåI.

värde

Utfall

Kommentarindikator
Vilket resultat har uoonåtts under perioden? Hur står det i
relation till målvärdet?

Det planeringsmässiga överskottet av
skatteintäkter och
generella statsbidrag (inklusive fastighetsavgift) per år.
Överskottet kan fördelas på resultat
och/eller prognosre-

Resultat i förhållande till skatteintäkter och generella statsbidrag
uppgick lll0,7%, vilket var 0,5% bättre än budgeterade 0p%

0,20/o

0,7%

o

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
Nämnderna gick totalt 5,6 mkr båttre än budgeterat men avvikelserna mellan nämnderna är stor. Se nämndernas kommentarer
för mer information. Centrala konton (finansieringen) lämnar ett
överskott med 7,2 mkr. Främst beror det på att medel för oförutsedda utgifter inte behövt att användas fullt ut.

Vilka åtqärder kommer vi att vidta?

SETV.

Effektivisering, återhållsamhet och god kostnadskontroll kommer
att gälla även fortsåftningsvis i den ekonomiska planeringen.

Vilket resultat har uopnåtts under perioden? Hur står det i re.
lation till målvärdet?
Kommunkoncernens
åtagande i förhållande till Kommuninvests limit för åtagande för Ronneby
kommunkoncern

högst

90%

84%

I

Kommunkoncernens åtagande i förhållande till limiten har minskat under 2018. Det innebär att utrymmet för att kunna låna till
kommande investeringar har ökat.

Vad beror utfallet på? Vilka orsaker finns det?
Främst beror minskningen på att den totala skuldsättningen i koncernen minskat. AB Ronnebyhus avyttrade under året fastigheter
och har därmed kunnat lösa lån.
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Finansiell analys
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Skatteintäkter, generella
statsbidrag, utjämning,

Resultat
Kommunen, exklusive bolag och kom-

munalförbund, redovisar ett resultat på
+12,8 (+28,2) mkr. Budgeterat resultat för
2018 var efter tilläggsanslag och justeringar

1 66E,3

mkr 1,751,7 mkr

Verksamhetens nettokostnader

-1.646,9

mkr 7749,1, mkt
V"

99,8"/.

Personalkostrader

-1 306,9 mkr

-1 371,0mkr

Avskrivningar

3,2 mkr, dvs en positiv awikelse med 9,6
mkr. 2018 års överskott motsvarar ca 0,7 o/o

2018

98,7

78,3"/"

78,3o/.

mkt

-79,2mkt

-75,7

4,5 "/"

Finansnetto

6,8

mkr

o,4%

av skatteiniäkter och den kommunalekono-

Årets resultat kommunen

miska utjämningen. Omsättningen uppgick
till2236 (2148) mkr.

28,2

mkr

\,7
Nettoinvesteringar
Siälvfi nansierineserad

50

"/"

4,5

V"

1Q2 mkr
0,6
12,8

Yo

mkr

0,7

"/o

mkr

541 mkr

700 "/"

700 v"

106,2

40

Statliga integrationsmedel som erhållits ingår i "generella statsbidrag". Personalkost-

30

nader som andel av skatteintäkter och stats-

20

bidrag ligger kvar på samma nivå som
2012 vilkei var en högre nivå än tidigare.
Bl a arbetskraftbrist inom vissa yrken och
statliga lönesatsningar inom pedagogiska
sidan har bidragit till att andelen har ökat.

10

20L4 2015 20'J.6 2017

281"8

Diagram: Resultat lll (mkr).

Utdebiteringen

av kommunalskatt

har

Resultatet 2018 når det planeringsmässiga

vatit22,36 (22,36) %.

målet om 0,2 o/o av skatteintäkter, generella
statsbidrag, mm enligt budget 2018-2019.
Detta stärker kommunens finansiella för-

Sammantaget gav skatteintäkter och
statsbidrag en negativ avvikelse mot budget på 6,2 mkr. I statsbidragen inkluderas

här även kommunal fastighetsavgift

måga och ökar förmågan att självfinansiera

och

investeringar.

LSS.

Nettokostradens andel av skatteintäkter
och statsbidrag är ett viktigt nyckeltal i den

Procenttalen i tabellen nedan anger nyckel-

talet

i förhållande till

skatteintäkter, gene-

kommunala verksamheten som långsiktigt

rella statsbidrag, utjämnin& mm, förutom

inte får överstiga 100%. Ett relationstal som
är lägre än 100% ger internt tillförda medel

sj

älvfinansieringsgraden.

till

investeringsverksamhetery utöver det

utrymme som de årliga avskri'rningama
ger. 2018 uppgick nettokostradens andel

till 99,8 (98,7)

%.

Soliilitet
Soliditet är ett mått på den langsiktiga finansiella styrkan, och anger hur stor andel
av tillgångarna som är finansierat med eget

24
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mkr. Saldot på koncemkontot var positivt
med27 mkr. Vid utgången av året fanns ett
"skuldnetto" om 183 (255) mkr.

kapital. Nyckeltalet visar det egna kapitalet

i förhållande till de totala tillgångama.

Den genomsnittliga kostnadsräntan un-

50
40

der året vat 0,2 (0,2)%.

30

Kommunens lånestocks fördelning på
ränteregleringstidpunkter fördelas enligt

fn
10

2014 2015 2016
Diagram: Soliditet

(o/o),

2017

!

följande:
Kommunen

2078

kommunen

-1är

33%

1-2 är

44

0Ä

2-3 är

11%

Av diagrammet framgår att soliditeten ökat

34är

11 To

något från föregående år till 39 %. Om man
lägger in pensionsförpliktelser som redovi-

4-5 är

0

5- år

0Yo

sas under ansvarsförbindelser

vid

beräk-

Kommunens borgensåtaganden avser i

ningery så är soliditeten 5,7 % (3,9 %). Förbättringen i soliditet inklusive pensionsförpliktelser beror på att förpliktelsema minskat, den långfristiga skulden likaså och att
det egna kapitalet ökat (med årets resultat).

huvudsak den del av verksamheten som
bedrivs i aktiebolagsform. Dessa åtaganden

uppgick vid utgången av året till 1 373 mkr
(1 573) mkr. Minskningen beror på att AB
Ronnebyhus avyttrat fastigheter och minskat sin låneskuld. Övriga borgensåtaganden uppgick till0,7 (0,7) mkr. I december

Finansieing
Kommunen har finansierat investerings-

2009 ingick Ronneby kommun en solidarisk

utgifter pä 64,L mkr genom verksamhetens
kassaflöde. Investeringsutgiftema var
ovanligt läga 2018 och låg en bra bit under

borgen såsom för egen skuld för Kommu-

ninvest Sverige AB. Ronnebys andel av totala förpliktelser vid slutet av 2018 anges i

investeringsbud geten.

not 21b om Borgensförbindelser.

Investeringstakten i kommunen och övriga

kommunkoncemen förväntas under de

Kiinslighetsnnalys
Nedanstående diagram visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi.

kommande åren öka då man ser ökade behov av kommunal service, fortsatt bredbandsutbyggnad, VA-nät, bostäder, osv.
För att finansiellt kunna hantera investeringsvolymerna har försäljningar av vissa
tillgångar redan genomförts. Eventuellt kan
ytterligare försäljning bli aktuell. Syftet är
att tillgodose de behov av investeringar
somfinns inom det låneutrymme som kommunkoncernen har tillgång till, samt att inte
markant öka känsligheten för stigande rän-

Utdebitering
kommunalskatt 50 öre
Skatteunderlagets
utveckling 1%
Befol kningsutveckl i ng

100 invånare

Personalkostnader 1%

I
I
T
-

Prisvarorotjänster 1%
Ränta

tenivåer.

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 506 (620) mkr, medan de räntebärande fordringarna uppgick till 296 (220)

1%

f
0

Diagram: Resuftatpäverkan i mkr.
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Aztstömning mot kommunfullmiiktiges

nens intäkter går till att finansiera investeringar, riskerar annan verksamhet att på

fi-

nansiellamål

1.

sikt trängas undan.

Detplaneringsmässigaöverskottet
av skatteintäkter och generella

2.

I bokslutet har kommunens nettolåneskuld
minskat mot föregående år med 83 mkr till

statsbidrag (inkl fastighetsavgift)
per år ska uppgå till Q2%. Utfall
+0,7 V" (+1,7 %). Resultatmålet är
realiserat för 2018.
Kommunkoncernens åtagande i

183 mkr.
Aa st ömning mot

B alnrskr aa et
Balanskravet regleras i kommunallagen 11

förhållande till Kommuninvests limit för åtagande för Ronneby
kommunkoncem ska inte överstiga 90/". U tf all 84% (88%). Målet
är uppnått för 2018. Med detta sätt
att räkna finns ett teoretiskt låneutrymme om ca 595 mkr för kom-

kap 12 $ innebärande att ett negativt resultat ska regleras och det redovisade egna ka-

pitalet ska återställas inom de närmast följande tre åren.
Årets resultat om +12,8 mkr ligger över
kommunens resultatmål för 2018. Det egna

munkoncemen.

kapitalet har under 2000-talet stärkts med
226,9 mkr inklusive årets utfall, vilket ökat

Overskottet medför att kommunen kan finansiera en högre andel av investeringama
med egna medel, vilket verkar återhållande på kommunens skuldsättning och
därmed exponering för ränteförändringar.
Det positiva resultatet ger en ökad beredskap för oförutsedda kosbradsökningar
och resultatmässiga underskott i framti-

kommunens finansiella styrka.

Kommunens resultat

Med tanke på de investeringbehov i infrastruktur, verksamhetslokaler och bostäder
som bedöms finnas under de kommande
6-7 ären så hade koncernen behövt ett
större utrymme för att låna externa medel.
För att klara finansieringen av kommande
investeringar kan en mix av åtgärder bli
aktuell, exempelvis försäljning av tillgängat, nyupplåning och att privata aktörer gör investeringar i verksamhetslokaler
som hyrs ut till verksamheten.

till

ba-

-5,1 mkr

balans kravsjusterin gar
medel till resultatutjämningsresent
medel från resultatutjämningsreserv

7,7 mkr
0 mkr
0 mkr

Balanskravsresultat

7,7 mkt

Balanskravsresultatet är +7,7 mkr, vilket
motsvarar 0,4o/o av skatteintäkter och
statsbidrag, mm.

Kommunen har inget balanskravsresultat
från tidigare år att reglera. Befintlig resultatutjämningsreserv specificeras i balansräkningen under eget kapital. Reserven

uppgår till 13 867 tkr.

Konsekvensen av att över tid investera
mer än som skrivs av, är att kommunen
ökar sina finansiella åtaganden för kommande generationer då investeringama
huvudsakligen finansieras genom extem
upplåning. Med ökad låneskuld ökar
också känsligheten för förändringar i räntenivå. När en allt större andel av kommu-

w

förhållande

realisationsvinster

den.

tk{

i

lanskravet:

Pågåenile taister

För närvarande pågår två tvister. En avseende en ridanläggning och en avseende en
isarena. Kostnadema har av försiktighetsskäl i allt väsentligt tagits i tidigare års resultat.
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Utvecklingen av verksamheten

tema för att på så sätt inspirera chefer i olika

verksamheter att medvetet arbeta för en
ökad integration.

Under det gångna året har omvärlden förändrats vilket ställt nya krav på verksamhetema. Det snabba och stora inflödet av
flyktingar har drastiskt minskat medan de

Tidigare målsättning inom hållbarhetsområdet, att Ronneby kommun ska bli landets
mest hållbara kommun gäller i allra högsta

resurser som då behövdes nu har gått till att
anpassa verksamhetema

till

grad fortfarande. Ett aktivt arbete med

de nya förut-

Agenda 2030 har påbörjats och flera initiativ till att arbeta med de tre hållbarhets-

sättningar som råder.

dimensionem4 (ekonomi, miljö, socialt)
Parallellt med denna omställning har också
invånamas förväntningar på verksamheten

har påbörjats.

ökat vilket sporrar till verksamhetsutveckl-

Arbetet pågår och ska fortsätta för att
stärk4 stödja och ge möjlighet till både boende och arbete, alternativa goda pendlingsmöjligheter, som en nödvändighet för
att behålla en levande och varierad kom-

i.g.

Händelser av väsentlig betydelse

mun där målsättningen är att hela kommunen ska leva.

Under 2015 lades en preliminär plan för
kommunens arbete med att förtydliga och
stärka mål- och resultatstymingen. Denna
plan började under 2016 att förverkligas
och har under 2017 och 2018 verkställts.
Kopplat till bra underlag för framtida beslut arbetar kommunen också med att

Näringslivets utveckling i kommunen och
regionen är av stor betydelse, liksom goda
möjligheter till kommunikationer. För kommunens del är det en viktig fråga att arbeta
med attraktiva lägen för både boende och
företagsetableringar. Under 2018 har det
påbörjade initiativet på kommunövergripande nivå med samarbete inom närings-

stärka sitt systematiska kvalitetsarbete.
Med utgångspunkt från påvisade brister
har ett förändringsarbete initierats och genomförandet har påbörjats. Grundema i
detta förändringsarbete är att processkartläggningar görs och utvecklas, synpunkts-

livsutveckling över kommungränserna
fortsatt. Arbetet med att stärka kommunens

att det införs beslutsstödsystem som under-

varumärke som en attraktiv kommun för
boende, arbete, företagsetableringar och
som besöksmål är ett prioriterat utveckl-

lättar och tydliggör kvalitativa och ekono-

ingsområde.

och klagomålshantering systematiseras och

miska uppföljningar. Detta arbete har p g a
En orolig omvärld med ett tydligt fokus på
säkerhet och trygghet har alltrner vuxit
fram och kommunen har börjat men måste
också fortsätta ta höjd i sin planering och resurstilldelning för att kunna leva upp till
statens krav på kommunen.

vakanser inte kunnat fortgå i den hastighet
som planerats för 2018 men kommer att un-

der 2019 intensifieras.

Arbetet med ett systematiskt integrationsarbete har strukturerats och kommer fortsättningsvis att intensifieras inom många
verksamhetsområden. Under året har

t

Den kommunala ekonomin har och kommer att ha stora utmaningar i och med ett

ex

en av årets chefsdagar helt ägnats åt detta

al
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ökande antal barn i grundskoleålder, ande-

inom ramen för kommun- och regionsam-

len arbetslösa i behov av ekonomiskt stöd

verkan samt genom projekt kring företagse-

och ett ökande antal äldre.

tableringar på bred front.

Förväntad utveckling

För att möta en befintlig bostadsbrist, be-

hov av bostäder för nyinflytbringar och
möjliggöra företagsetableringar och ex-

Om man ser tillbaka på 2018 års håindelser ter sig en framtidsbedömning som näst
intill omöjlig att göra. Några trender eller
händelser skymtar ändå som angelägna att

pansion behöver kommunen fortsätta med
att intensifiera och snabbt öka bostadsbyggandet. Blandade upplåtelseformer möjlig-

synliggöra.

Aven under

gör bostadsbyten, bostadskarriär och nyin201.8

flyttning. Ett aktivt och effektivt planarbete
möjliggör också för privata aktörer att intressera sig för byggnation i kommunen.

var flyktingmottagandet i

kommunen betydligt större än vad man
kunnat förutse och förvänta sig. Utmaning-

ama kom framför allt inom utbildnings-

Den oro som finns både nationellt, men

och socialomrädet. Frågor kring skolgång

också intemationellt, och som handlar om

och bostäder/uppehälle tog fortsatt stora re-

terrorhot, krigshandlingar i eller nära vårt
land och klimatpåverkan har återspeglats i

i anspråk. Nya regelverk och gränskontroller har kraftigt bromsat flyktingsurser

betydligt högre krav än tidigare från stats-

strömmama men kommunen har inför 2019

makten på kommunerna att säkerställa invånamas säkerhet och trygghet. Vi vet
ännu långt ifrån alla krav som kommer att

ett fortsatt stort, strategiskt och långsiktigt
arbete att göra för att förverkliga en god integration i det svenska samhället.

ställas med det vi med säkerhet vet innebär
att ökade resurser behövs för den typen av

Arbetsmarknadsutvecklingen kräver fokus
för att tillsammans med andra myndigheter
och aktörer arbeta för att sänka både ungdomsarbetslöshet och övrig arbetslöshet.
Statistik visar att Ronneby kommun under
2018 minskat arbetslösheten.

aktiviteter och att staten inte fullt ut kommer att kompensera kommunema för dess
ökade åtaganden. Under 2019 kommer krav

på reella handlingar och aktiviteter men
också tydligare krav på åtaganden under
kommande år.

Möjligheten till egenförsörjning och att
snabbt komma i eget arbete är en avgörande faktor för en lyckad integrering för

Under 2018 beslutades om en delvis ny
kommunorganisation för att bättre möta invånamas krav på effektivitet och kvalitet i
både efterfrågade och utförda tjänster. Ett
allt viktigare utvecklingsområde är att fort-

nyanlända. Som ettled i arbetet med arbets-

marknadsfrågor måste kommunen fortsätta att prioritera arbetet med företagseta-

sätta att utveckla e-tjänster där invånare en-

bleringar. Arbetet bör bedrivas på två plan.
Dels lokalt med ett aktivt och nära samarbete med såväl lokala företag som andra intressenter. Inget företag är för litet för att
inte hjälpas till en etablering i Ronneby.
Dels ska också arbetet bedrivas regionalt

kelt och via nätet kan nå samhällsservice.

Det blir också allt viktigare att organisationen möter krav genom att tydliggöra och

kommunicera tydlighet i mål och visioner i
en organisation där samverkan och rollför-

delning mellan politiker och tjänstemän

28
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fungerar optimalt. Det påbörjade arbetet
med inrikhring på ledarskap, mål- och resultatstyming ska fortsätta.
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Väsentliga personalförhållanden
Personalstruktur
Den 3U12 2018 var 2 354 personer tillsvi-

Förvaltning

chef

dareanställda i kommunen, en ökning med
50 personer jämfört med vid utgången av

Lägst
Nåringsliv

är 2017. Antalet årsarbetare var 2234 (1fr
2'182 ät 2017). Av de tillsvidareanställda
var 82 o/" kvinnor.
Personalens fördelning per förvaltning
framgår av tabell 1. Tidigare Tekniska förvaltningen samt Fritid och kulturförvaltningen är i denna statistik sammanslagna i
den nya förvaltningen Teknik, fritid och
kulturförvaltningen.
Eventuella vakanta tjänster ingår inte; jämförelsen mellan wå år speglar därför inte
med säkerhet utvecklingen mellan åren.

Medel

Högst

7

Kommunledning

5

16

28

Teknik, fritid och

4

16

32

Utbildning

6

33

65

Socialförvaltning

3

21

38

Äbreförvaltning

1

29

57

kultur

Miljö- och bygg-

26

nadsförvaltning

Åldersstruktur
Medelåldem för kommunens tillsvidare
anställda personal har sjunkit något under
året och är 46,7 fu (trfu 2017: 46,9 är) och den
är skiljer sig marginellt mellan kvinnor och

rnän;46,8 förkvinnor och46,4 förmän. Av
kommunens tillsvidareanställda ät 27 %
yngre än 40 år, medan 43 % är 50 år eller

Totalt Kvinnor Män
.) 26 18) 82 (77) 44 (41)
Kommunledning
Teknik, fritid och 221 (211) 141 (131) 80 (80)
(1

1

Antal medarbetare m mån.lön per

äldre.

kultur

Utbildning

977

Socialförvaltning

331

ÄHreförvaltning

675

Milfii och

bygs-

(929) 778 (738) 199 (191)
(325) 272(268) 59 (57)
(700) 642(672) 33 (28)
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(21) 16 (14)

I

Pensionsavgångar
Pensionsavgångarna beräknas utifrån de

medarbetare som är tillsvidareanställda
den 1. januari 2019. Av dessa blir 12% 61. är
eller äldre under året och kommer att avgå
med pension (65 år) t.o.m. år 2023.Beftkningen är gjord utifrån förutsätbringen att
man avgår med pension det år man fyller
55 år samt att de anställda som idag är
äldre än 65 år slutar under år 2019. Man
har rätt att kvarstå i anställning till dess att
man fyller 67 fu. 34 tillsvidareanställda
fyller 66 år eller mer under året.

(7)

per fönaltning den 3I dec
I
fi)rdela på kön. Sffiorna inom parentes avser den
dec 2017, *) Kommunledning inkl Ntiringsliv (4 pers).

Tabell
2018
31

Medarbetare per chef

Av följande tabell framgår antalet månadsavlönade medarbetare per chef i respektive förvalhing i december 2018, dels
lägst respektive högst dels i genomsnitt.
Alla chefer i respektive förvaltning ingår
och uppgifterna gäller hur många direkt

Antal

underställda cheferna har.

100
50
0

llulllll
CCrdlC"dP"d|rd"s,""d
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Diagram

l.

Beraknat antal pensionsngångar (65 år) per

Sysselsättningsgrad
Sett till den faktiska sysselsättningsgradery
är andelen tillsvidareanställda som arbetar
delnd 22,7 7", en minskning sedan förra
året (fr 24,6 y" ät 2017). För kvinnoma är

år.

I

följande tabell specificeras pensionsavgångama t.o.m. år 2023 respektive är 2027
för grupper av personalkategorier, med
gruppering enligt de statistikkoder som
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
använder.
Kategori

andelen 25,5 V" (1fr 30,2 %) och för männen

9,7 % ftfr 10,1. %). Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden i
personalens
grundtjänster har ökat något. Utvecklingen över tid fördelat på kön framgår av

Därav i pension

Antal

t.o.m.

anställda

ä12023
Chefer
Handläggare
Administrativ pen.
Sjuksköterskor

111

18Yo

87
77

15Yo

18Yo

13Yo

26%

o/o

o/o

16

51

UndersköUvårdbitr
Vård/oms funkt.stöd
Socialt o kurativt arb
Lärare

t,o.m.
ä12027

tabell3.

25Yo

27

589

13Yo

24Yo

230

10Yo

20Yo

72

10%

15%

378

12o/o

23Yo
18Yo

Förskollär, fritidsped
Barnskötare

225
115

10Yo

18Yo

Kock/måltidspers

110

19Yo

32Yo

8Yo

Ar

2018

2011

2016

2015

2014

2013

Kv

94.6

94.1

93.5

92.9

92.0

90s

86,3

M

97,5

97.4

96.8

97.0

94.4

94.S

95.9

Tot

95
94,1
94,0
93,6
92,4
Tabell 3. Genomsnittlig sysselsättningsgrad
t i I I sv i dar e a n s t til lda.

ning på köry framgår av tabell

Totalt

4.

Kvinnor

Snittsgrad

o/o

Män

Antal

Snitlsgrad %

Antal

Snittsgrad %

3 (3)

100,0 (100,0)

I

(e)

100,0 (100,0)

Socialsekreterare

56 (55)

100,0 (100,0)

53 (52)

100,0 (100,0)

Ledning skola, fönkola

36 (35)

98,0 (98,0)

28 (26)

98.0 (97,3)

Ledning omsorg

43 (43)

100,0 (100,0)

37 (36)

100,0 (100,0)

6 (7)

100,0 (100,0)

Lärare

377 (367)

99,0 (98,7)

274 (2621

ee,0 (ee)

103 (105)

99,0 (98)

Förskollärare

1

98,9 (99,1)

183 (182)

98,9 (99,1)

7 (6)

100,0 (100,0)

38 (38)

96,4 (97,1)

27 (28)

96,1 (97)

64 (66)

97,1 (96,3)

14 (13)

88,7 (87,9)

50 (53)

100,0 (98,3)

6e (s5)

93,3 (93,1)

47 (38)

90,7 (90,7)

22(17)

99 (98,5)

114 (105)

94,2 (9s,1)

110 (101)

93,9 (92,8)

5 (4)

100,0 (100)

75 (80)

s4,4 (s0,2)

72 (72)

89,1 (89,1)

8 (8)

100,0 (100,0)

50 (50)

94,4 (94,3)

48 (48)

s4,1 (e4)

2 (2)

100,0 (100,0)

Undersköterskor, äldreomsorg

508 (534)

92,0 (91,3)

483 (514)

91,8 (91,1)

25 (20)

96 (96,2)

Värdare, socialförvaltningen

175 (178)

93,0 (93,4)

143 (146)

93,0 (92,7)

32(32)

e6 (e6,6)

KöksJmåltidspersonal

108 (101)

87,3 (86,3)

s0 (87)

86,8 (85,4)

18 (14)

89,7 (91,8)

47 (45)

91,8 (91,9)

33 (31 )

92,0 (91,9)

14 (14)

91,4 (91,9)

75 (71)

84,5 (84,9)

71 (68)

84,0 (84,6)

4 (3)

93,8 (91,7)

Fritidspedagoger
Hantverkare, vaktmästare m.fl
Elevassistent
Barnskötare
Adminishativ personal

*1

)

Sjuksköterskor

Personlig assistent

*2)

Vårdbiträden, äldreomsorg

.

e0

(1

88)

Tabell 4. Genomsniltlig
parentes anger motsvarande uppgifter den 3l dec 2017.
I l) I denna grupp ingick 2017 samhcillskommunikatörerna
+2) Personlig assistent med månadslön

W

1

1 (10)

97,0 (97,5)

i större personalkategorier den 31 dec 201 8. Sffiorna inom

31

]Mr

91.6
87,5
procent for

Grundanställningamas sysselsättningsgrad för olika yrkesgrupper, med fördel-

Tabell 2. Vissa yrkesgruppers bertiYttade pensionsavgångar t.o.m.år 2023 resp år 2027, andelen av
tillnidareansttilld personal den I januari 2018.

Antal

i

2003

Sjukfrånvaro

9,8o/o

med ett genomsnittpä7 %. Som fram-

går av tabell 5 var Ronneby kommuns

I redovisningen av sjukfrånvaron ingår all
personal med månadslöneanställning

sjukfrånvaro fu 2017 6,95

både tillsvidare- och visstidsanställda. Redovisningen avser dels den totala sjukfrån-

Redovisningen

varons omfattning

i

förhållande

till till-

"/o.

av långtidssjukfrånvaron

(tabell 6) visar hur stor andel av den totala
sjukfrånvaron som är 50 dagar eller längre.

gänglig arbetstid, dels långtidssjukfrånvarons omfattning av all sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaron (tabell 5) minskade kontinuerligt under en rad år i början på 2000-

Jämfört med vårt tidigaste tillgängliga

talet en utveckling som sedan har viint.

mätdatum, är 2004, då långtidssjukfrånvaron var 76,'1 V", har andelen långtidssjukfrånvaro sänkts kraftigt. Sett över de sen-

Den ökande sjukfrånvaron syns i hela landet. Kommunen har under året intensifie-

aste åren finns det en tendens som visar på
minskad långtidssjukfrånvaro i relation till

rat samarbetet med Försäkringskassan i
strävan att vända tillbaka utvecklingen

f&

mot sänkta sjuktal.

neby hade 47,7. Vi kan se en sänkning 2018

Sveriges Kommuner och Landstin& SKL,
gör en årlig sammanställning av den obli-

tilI43,74yo.

SKL:s statistik
fu2O17 är genomsnittet46,3 %, då Ron-

gatoriska redovisningen av sjuKrånvaron.

2018

201f

Kv

44,22Yo

48,1

M

40,55 %

M,70/o

Toialt

43,74olo

47,7

De senast tillgåingliga uppgiftema avser år
2017. Den totala sjukfrånvaron

i

I

den totala sjukfrånvaron.

landets

kommuner varierade då mellan 4,1 och

2015

2016
Yo

o/o

50,9 %

48,4

Yo

43,5

Yo

37,5To

47,9%

49,6 %

6. Sjuffrånvaro 60 dagar och mer

i

till all sjukfråwaro

Totalt
Alder

SjuKrv %
6.07 (6.67)
6,73 (6,94)
6.61 (7.06)

<29 är

3049år
>50är

Kvinnor

Antal
pers0ner

SjuKrv %
336

6,75

Män

Antal
0ersoner

f,62)

1 356

7.420.79\

1 098

7.17

fi.53\

Totalt år 2018

6.61

Yo

7,25Yo

Sjukfrv

238

I

062
898

o/o

4.28 rc.62\
4.25 (3.48)

4,29 (5,13)
4.27 0Ä

Totalt år 2017

6,96 %

7.66o/o

4,16

Tohlt år 2016

6,58 %

7

,20

0/o

3,99

7o

Totalt år 2015
Totalt år 2014

6.51

0/o

7,14

To

3,78

o/o

5,70

Yo

6,17

Yo

3.57

olo

Tohllär2012

5,34%

5,70

0/o

3,69 %

Totalt år 2010
Totalt år 2008
Totalt år 2006
Totalt år 2004
Tabell 5. Sjuffrånvaron

6,29

Yo

6,93 %

3,35 %

8,320/o

8,93 %

9.26o/o

10,16

o/o

Antal
pers0ner
98

294
200

0/o

5,76To
5,64

Yo

11,11 o/o
6.220Ä
resp åldersgrupp i procent av gruppens
arbetstid. Sifran
inom parentes avser 2017. Antalet personer år de som tir anstöllda med månadslön 3l december 2018.
10.22o/"

32
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Sjukfrånvaron varierar mellan de olika för-

Ar

valtningarna. I de små och mellanstora förvaltningarna påverkar enstaka längre sjukfall i hög grad.

2018

91,97

2016

90,73

2015

90,56

Förvaltninq

2018

2017

6,86

5,64/9,97

Kommunledninosförvaltnino

5,56

5,86

2014

89,54

Miliö och bvoonadsförvaltnino

2.48

3.30

2013

90,62

Närinqsliv

0,60
8.27

0.43

2011

92,26

5,01

5.29

2009

92,05

8,95

9,48

U

ltbildni nosförvaltnino

Aldreförvaltninq
7.

Teknih
Te

8,48

Sjulfråwaron totalt perfönalning och år.
och kulturfi;malningen består att tidigare

i%

93,75

2017

Teknik, fritid- och kulturförvalt

Socialförvaltnino

Senesterlöneskulden

fritid

För merparten av kommunens anställda
regleras semestern av avtalet "Allmänna
bestämmelser". Enligt avtalet har man

knis ka fi)naltninge n / Fr itid och kulrurfrinaltningen.

Lönestruktur

Därutöver gjordes en satsning i det centrala avtalet för undersköterskor inom

lägst 25 betalda semesterdagar per år om
man är anställd hela kalenderåret. Från
och med det år man fyller 40 år har man 31
semesterdagar och från året då man fyller
50 år har man 32 dagar. Dagar som inte tas
ut under arbetsåret kan sparas. Man har tidigare kunnat ha upp till 40 sparade semesterdagar per anställd. Från årsskiftet
18/19 sänktes detta till högst 30 dagar, med

äldreomsorgen samt motsvarande befattningar inom socialförvaltningen.
I december 2018 var medellönen för tillsvidareanståilld personal i kommunen
29 591kronor (heltidslön). Medellönen för
kvinnor var 29 233 kronor och för män
31 225 kronor (motsvarande för är 2017:
28963,28527 resp.31 019 kronor).
I nedanstående tabell syns kvinnors me-

en övergångsperiod för de som idag har
mer dn 30 sparade dagar. De dagar som
inte tagits ut som ledighet bildar en semesterlöneskuld för kommunen. Vid utgången av år 2018 fanns det knappt 30 200
outtagna semesterdagar för kommunens
anställda. Siffran varierar något år från år,
i genomsnitt har det under åren 2008-2018
funnits drygt 31 130 outtagna dagar vid re-

Under år 2018 gjordes särskilda satsningar
i löneöversynen på Socialsekreterare, planarkitekter, bygglovshandläggare, byggnadsinspektörer, enhetschefer inom funktionsstöd vissa kvalificerade handläggare,
näringslivschef, förskollärare samt grundskollärare, årskurserna förskoleklass

till

5.

dellön i procent av mäns medellön sett
över tid. Obs! I statistiken ingår samtliga
tillsvidareanställda. Om vi sortera bort de
tjänster som enbart består av en person för

spektive årsskifte.

Den totala semesterlöneskulden var i december 2018 cirka 83,8 miljoner kronor.
Detta innefattar även ersättning för okompenserad övertid samt den ferielön som

att kunna jämföra, så finns ingen skillnad
mellan män och kvinnors totala medellön.

betalas ut

rie.

-tt

Arr\

Kvinnors medellön
av mäns medellön

Ur{l

till lärare kommande sommarfe-

Sammanställd redovisn ing
kommunkoncernen
Kommunen inklusive de helägda bolagen

Inom kommunkoncernen har nedanstå-

AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ron-

ende transaktioner gjorts enligt kommunfullmäktiges direktiv:

nebyhus och Ronneby Miljö- och teknik AB,

samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge 88,5o/o), utgör det som

2018:

här kallas kommunkoncernen.

FrånrTill

ABRH

Rl,lT

15E

tkr

Villkorade aktieägartillskott och utdelning
Kommunkoncernen

2018:
Frånllill

Kommun

ABRH

Kommunalförbundet

Kommunens

Räddningstjän5ten
Östra Blekinge

förvaltning

ABRH

3 589 tkr

t

ABRI
Ronnebv Miljö och
Teknik AB

AB Ronneby

lndustrifastigheter
(inkl dotterbolag)

500

t(r

AB Ronnebyhus

Av utdelningen om 3 589 tkr till kommunen var 2 089 tkr dedikerat till finansiering

linkl dotterbolag)

av CEFURs verksamhet.

Kommunkoncernen redovisar för 2018 ett
resultat pä 222,8 (49,6) mkr. Omsättningen
uppgick till 2 685 (2 601) mkr. Skatteintäkter

och generella statsbidrag utgjorde

När det gäller de helägda bolagens och
räddnings$änstens måluppfyllnad hänvisas till avsnittet om "Uppföljning strate-

65%

giska målområden".

(64%) av kommunkoncernens omsättning.

I kommunkoncemen (exkl Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge)
uppgick lånestocken vid årsskiftet till 1 823
(2123) mkr.

250

2(]o

1S
100

I

Lånestockens (exkl swapaffärer) fördelning på ränteregleringstidpunkter för kon-

50

50
24

19

2014

2015

o

Diagran: Ärets

25

T
2016

cemen fördelas enligt följande:

20t7

resultat (mkr) i kommunkoncernen.

Kommunkoncemen

Kommunkoncernens höga resultat 2018 beror till största delen av reavinster som uppkommit vid försäljning av fastigheter i AB

-1 är

39Yo

1-2 är

330Ä

2-3är

Ronnebyhus med dotterbolag. Exklusive
reavinster i Ronnebyhus och kommunen är
kommunkoncemens resultat -5 mkr.

25Yo

34 är

3Yo

4-5 år

00/

5- år

0Yo

Kommunkoncernens totala tillgångar upp-

gick vid utgången av 201.8 till 3 643 mkr
med soliditeten29lo.I de soliditetstal som

34

tw'w

här anges ingår inte

i

-1,1 mkr (0,2 mkr) för 201& varav Ronne-

ansvarsförbindelsen

upptagna pensionsförpliktelser.

bys andel är cirka -0,4 mkr (0,1 mkr).

Kommunkoncernens investeringsutgifter
uppgick under räkenskapsåret Iill 279
(306) mkr.

5ö
45

40

l5
30
?5

)o
15
10
5

0

!

2015

H

Miljöteknik har investerat 165 mkr, ABRI
22 mkr och Ronnebyhus 25 mkr under
2018. Räddningstjänsten har investerat för
totalt 10 mkr varav Ronnebys andel är

H

Diagram: Soliditet (/o), kommunkoncemen

knappt 4 mkr.

AB Ronneby Industrifastigheter visar ett resultat om 4,5 (3,9) mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner

Kommunkoncernen har finansierat nettoinvesteringsvolymen på 279 mkr till 100%

från verksamhetens kassaflödesnetto. För
mer information om bolagens investeringar hänvisas till kapitlet Kommunens

och skatt är resultatet 3,4 (3,0) mkr.

AB Ronnebyhus redovisar i
ningen ett resultat på 9,0

årsredovis-

företag.

mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner och skatt är resultatet 9,7 (8,9)
(1,'l..,9)

Under den kommande lO-årsperioden förvåintas fortsatt hög investeringstakt i bred-

mkr. Ronnebyhus Holding AB visar ett resultat på 21Q6 mkr före bokslutsdisposit-

bandsutbyggnad,
VA-nät och bostäder.

ioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner
och skatt är resultatet 2L0,5 mkr.
Ronneby Miljö och Teknik AB visar ett resultat om -'1,5,2 (1,4,7) mkr före bokslutsdisposit-

ioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner
och skatt är resultatet -7,1 (-Q1) mkr.

Kommunalförbundet Räddningstjiinsten
Östra Blekinge visar ett negativt resultat om

35
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verksamhetslokaler,

Ekonomisk redovisning
Fr o m 1998 redovisas pensionsförpliktelser en-

Redovisn ingspri nciper
Anläggningstillgångar
har i balansråikningen tagits upp

ligt den blandade modellen. Pensionsförmåner
intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Ärets nyintjänade
pensioner samt tidigare intjåinade garantipensioner bokförs som skuld/avsättning i balansräkningen samt kostrnadsförs i resultaträkningen.
Den del av pensionskosbraden som kan hänföras till avgiftsbestämd del enligt KAP-KL redovisas som upplupen kostnad (kortfristig skuld)
i balansräkningen samt koshradsförs i resultaträkningen.

till anskaff-

ningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjåir avskrivningbaserat på anskaffningsvärdet. Avskri'rningen påbörjas när tillgången tas i bruk.
Kommunen har i stort sett gått över till komponentavskrivningar. Under 2077 }r.ar huvuddelen av byggnadema delats upp i komponenter.
Under 2018 har även Gatuenhetens anläggningstillgångar delats upp i komponenter. En
anläggning, Brunnsbadet, kvarstår att komponentindela. Detta kommer att göras under 2019.

Sammanståilld redovisning

Syftet med sammanställd redovisning (koncemredovisningen) är i första hand att visa
kommunens totala ekonomiska åtagande. Eftersom valet av verksamhetsform (förvalbring,
företag m m) saknar betydelse för informationens omfatbring på koncemnivå, förbättras möjlighetema att göra meningsfulla jlimförelser så-

Intäktsräntor
som inflyter efter årsskiftet har fordringsförts
och tillgodogjorts redovisningsåret.

väl i tiden för en specifik kommun som mellan
olika kommuner.

Kapitalkostnader
består dels av linjär avskrivning, det

vill

Den kommunala koncemen omfattar den

säga

kommunala förvalbringsorganisationen samt
kommunens koncernföretag, där kommunen
själv eller med stöd av andra koncemföretag

lika stora belopp varje år beräknat på objektens
anskaffningsvåirden, dels av intem ränta på
bokförda värdet med 7,75 %.

har ett varaktigt bestämmande eller betydande
inflytande. Bestämmande inflytande uppnås
vid mer änSO% röstinnehav i företagens beslu-

Kostnadsräntor
till redovisningsåret men förfallna
till betalning un der 2019 har skuldbokförts.

hänIörliga

tande organ. Ett sådant företag kallas dotterföretag. Betydande inflytande uppnås vid mer än
20Y" och upp till 50% röstinnehav i företagets
beslutande organ. Ett sådant företag kallas intresseföretag. Ett samägt företag anses ingå i

Leasing

All leasing klassificeras som operationell.

koncemen motsvarande ägd andel.

Leverantörsfakturor
av väsentligt belopp inlomna efter årsskiftet,
men håinförliga till redovisningsåret har bokförts och belastats årets redovisning.

Definitionen överensstämmer med motsvarande definition i Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 8.2.
I den sammanställda redovisningen ingår därmed kommunen och följande koncemföretag:

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följakfl igen resultatet
för den period de hänför sig till.
Pensionsredovisning
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Skatteintäkter
För€ilag/fööund

Fr o m 2001 tillämpas Rådets för kommunal re-

Ägarförhållando

dovisnings rekommendation för redovisning

Ronneby kommun

Kommunalförbundet

Ronneby kommun beslrider 38,5

Räddningstiänsten Östra

% av förbundets kostnader.

av kommuralskatt. Enligt rekommendation har
följande kommunalskatteintäkter resultatredo-

visats:

Blekinge

AB Ronneby

Ronneby kommun 100 %.

.

AB Ronneby Helsobrunn

.

Helsobrunn

AB Ronnebyhus

'lOO

o/o.

AB Ronneby

AB Ronneby Helsobrunn

lndustrifastigheter

100 %.

Ronneby Miljö och Teknik

AB Ronneby Helsobrunn

AB

100 %.

Ronneby Miljöteknik

Ronneby Miljö och Teknik AB

Energi AB

100 %

Ronneby Brunn AB

AB Ronneby lndustrifastigheter

De preliminära månatliga skatteinbetalningama.
En Prognos (SKL:s uppräkningstal)
över slutavräkningen för år 2018 (fastställd till -61 kr per invåLnare).

o

Korrigering av slutavräkning för år
2017. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall är fastställd till -147 kr
per invånare.

Sociala avgifter

Har för kommunens olika verksamheter bokförts i form av procenhrella personalomkost-

'too%.

Koncemredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Tillgangar och skulder samt intäkter och
koshrader har upptagits enligt proportionell
konsolidering, d v s till så stor del som motsva-

nadspådägg i samband med löneredovisningen.

rar konununens ägda andel. Förvärvsmetoden
innebär att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolagen eliminerats mot dotterbola-

Justering för faktiska sociala avgifter har gjorts
mot centralt konto.

gens egna kapital vid förvärvstillfället. Koncernintema fordringar och skulder samt intäkter
och kostnader har eliminerats enligt väsmtlighetsprincipen. Metoden för hantering av obeskattade reserver i den sammanställda redovisningen har ändrats fr o m 1998. 72o/" av de obe-

Socialbidrag med återbetalningsskyldighet
koshradsbokförs. När de regleras bokförs de

skattade reseryema betraktas som eget kapital
medan 28% betraktas som uppskjuten skattes-

Stats- och landstingsbidrag
som hör

kuld. Fr o m 2009 betraktas 73,77" av de obeskattade reservema som eget kapital medan

men ej förbrukats har skuldbokförts.

.
.

Förtroendemän

.

kompletteringspension
Övriga löneavtal

3I,42%

Anställda med kommunal
39,20 %

31',42%

som en intäkt. Eftersom fordran oftast är
mycket osäker bokas denna ej upp, utan bevak-

ning sker i verksamhetssystemet.

till redovisningsåret men ännu

ej

influ-

tit har fordringsförts. Statsbidrag som influtit

26,3"/"betraktas som uppskjuten skatteskuld till
följd av ändrad skattesats. Fr o m 2013 betraktas

sparade semesterdagar och okompenserad tid

Särskild löneskatt
Särskild löneskatt på pensionskostnader har fr
o m 2001 periodiserats enligt samma principer
som gäller för pensioner enligt den s k blandade
modellen. Detta innebär att skatten i balansrlikningen bokförs dels i anslutrdng till rubriken
"Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser" dels i anslutning till rubriken "Kortfristiga

har bokförts som skuld.

skulde/'. Den särskilda löneskatten är även be-

78Y" av de obeskattade reservema som eget ka-

pital medan 22Y" belraktas som uppskjuten
skatteskuld till följd av ändrad skattesats.
Semesterlöneskuld
De anställdas fordran på kommunen i form av

räknad och angiven bland ansvarsför-
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bindelsema i anslubring till rubriken "Pensionskostnader som inte upptagits bland skuldema eller avsätbringama".

Utställda fakturor

till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts
årets redovisning
efter årsskiftet, men hänförliga
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Resultaträkning (mkr)
Verksamhetens intäher Not 1
Verksamhetens kostnader Not 2

Avskrivningar Not 3
I

Verksam hetens nettokostnader

Skatteintäkter Not4
Generella statsbidrag Not 5
Finansiella intäkter Not 6
Finansiella kostnader Not 7
ll Resultat före eo poster

Kommunen
2018

2017

484,1

479,7

933,6

932,7

-2154,0

-2 051,5

-2425,7

-2320,6

-79,2

-75,1

-212,5

-193,5

-1749,1

-1 646,9

-1704,6

-1 581,4

1248,5

1219,5

1 248,5

1219,5

503,2

448,8

503,2

448,8

12,6

9,1

218,5

3,9

-2,4

-2,3

-44,0

-34,1

12,8

28,2

221,6

56,7

Kommunkoncernen

2018

2017

Extraord i nära intäkter
Extraordi nära kostnader

Uppskjuten skatt
Skatt

1,8

årets resultat

resultat

w

12,8

39

28,2

-3,2

-3
222,8

49,6

Balansräkning (mkr)
Konrrunen

Konm.tnkoncernen

2018

2018

20't7

1 175,5

1 183,5

2 385,6

2 502,1

67,9

71,0

830,2

743,4

52,6

52,6

19,8

19,8

291,0

215,2

8,5

10,3

2017

trr-lcÄrucnR
AN

LÄc

G N rN G

str r-tcÅrucRR

lnnateriella anäggningstillg Not

I

Ma teriella a näggn. lillgångar

Mark, byggnader o tekn

anl

Not 9

Maskiner och inventarier Not 10
Fin a n s iella a n Iägg n ings lillgå nga r
Långsikt. v.papersinnehav Not

11

Långfristiga fordringar Not 12
SUMMA ANLÄGGN.TILLGÄNGAR

1

587,0

't

522,3 s244,'t

3275,6

OMSÄTTNINGSTILLGÄNGAR
Förråd, lager o expl.fastigheter Not 13
Kortfristiga fordringar Not 14

lGssa och bank Not 15
SUMMA OMSÄTTN.TILLGÅNGAR
SUMMATILLGÄruCRR

26,1

29,0

33,6

119,9

142,5

324,7

198,1

39,4

140,0

40,1

141,5

185,4

311,5

398,4

374,9

1772,4

1

833,8

3

642,5

35,3

3 650,5

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL Not 16
lvets resultat

12,8

'19,7

222,8

Resultatutjärmings reserv

13,9

13,9

13,9

13,9

Övrigt eget kapital

660,1

640,4

805,0

763,9

SUMMA EGET KAPITAL

686,8

674,0

1 041,7

818,9

41,1

AVSÄTTNINGAR
Avättningar för pensioner Not 17

57,9

48,6

u,4

72,5

Övriga avsättningar Not 18

38,2

34,5

60,7

64,7

SUMMAAVSÄTTNINGAR

96,1

83,1

145,'.|

137,2

Långfristiga

451,7

550,6

1 826,9

2133,4

Kortfristiga

537,8

526,1

628,8

561,0

SKULDER

skulder Not 19
skulder Not 20

989,5

SUMMASKULDER
SUMMA EGET IGPITAL OCH SKULDER
Ställda panter o.

ansvarsförb. Not

2l

2455,7

2694,4
3 650,5

1772,4

1

833,8 3U2,5

965,9

2

182,2

1
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1076,7

5821

6M,4

Finansieringsanalys (mkr)
Konmrnen

Konmrnkoncernen

2018

20't8

2017

2017

oeN töpRruoe vERKSAMHETEN
Verksanftetens intåkter

4U,1

479,7

933,6

Verksanhetens kostnader

-2 154,0

-2051,5

-2 425,7

Verksanhetens nettokostnader

-1

Skatteintäkter och intåkter av bidrag

669,9

-1

571,8

-1

492,1

932,7

-2320,6
-1 387,9

1 751,7

1 668,3

1 751,7

Finansiella intäkter

12,6

9,1

218,5

3,9

Finansiella kostnader

-2,4

-2,3

-44,0

-34,1

-5,0

-3,0

18,0

-3,0

1 668,3

Skattekostnader
J us I för rörels ekapitalets förändring
Vinst försåljning av anl.tillgångar

Förlust försäljning av anl.tillgångar
Pensionsavsättning

9,3

6,3

11,9

7,4

Övriga avsäftningar

3,6

2,1

1,1

-2,6

Övriga justeringar
Ökn (r/Minskn (+) av k.fr fordringar

22,7

41,8

-1,7

0,4

-126,6

30,3

Ökn G)/Minskn (+) av förråd

-0,1

-'t,1

-1,3

-0,6

Ökn 1+17Y;ns1n G) av kortfr skulder

25,8

20,6

67,8

26,3

148,3

170,0

367,3

308,4

-64,1

-106,2

-279,4

-305,8

5,2

7,2

118,0

6,7

0,5

-0,5

l. Verksanhetsnefto

INVESTERINGAR
Nettoinv. (inkl nettoinvesteringar i v.papper)
Försäljning nnteriella anl.tillgångar
Försäljning finansiella anl.tillgångar

ll. lnvesterinqsnetto

-58,9

-99,0

-160,9

-299,6

FINANSIERING
Utlåning/ökning långfr fordringar

Återbetald utlåning

79,0

-9,3

3,2

14,5

-100,1

-50,1

Långfristig upplåning

Arortering
Kortfristig upplåning
Anprtering kortfristig upplåninq

-2,7

0,6

100,1

-308,4

-50,1

38,5
-14,1

-8,6

lll. Finansierinqsnetto

-190,0

-15,0

-307,8

47,3

Förändring av likvida npdel (l+ll+lll)

-100,6

56,0

-101,4

56,1

4t
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Noter (mkr)
Not 1a Verksamhetens intäkter

Not 2b Försälinino av

Kommunen

Kommunkonc.

Kommunen

2018

2017

2018

2017

30,6

28,2

30,6

28,2

296,7

294,6

Avg för social omsorg

13,4

12,2

13,4

12,2

Avg för bamoms o skola

'17,4

17,0

17,4

17,0

Övriga taxor och avgifter

19,1

17,4

19,1

17,4

Hyror och anenden

47,5

47,0

273,3

291,5

287,8

298,1

321,4

330,6

Försåljningmedel

Konsumtionsavgifter

Bidrag
Bidrag från AB Rby
Helsobrunn, CEFUR

Övrigt

2018

2018

2017

0,0 0,0 0,0

0,0

Reaförlust försäljn av mark,
byoon o tekn anl

Itlot 3 Nedskrivningar
Kommunen

2018

0,0

2,1

54,6

lntema mellanhavanden

20't8

2017

21,6

12,5

byggn o tekn anl
75,2

67,5

-131,5

-129,4

479,0 476,6 915,6

Fiber, RMT

0,0 0,0 21,6

För kommunkoncemen har koncemintema tnnsaKioner endast

Itlot tt Skatteintäkter
Kommunen

2018
Prel

Not 1b Försälininq av

kommunalskatt

Prel slutavräkn innev
Kommunen

Kommunkonc.

Slutavräkn.diffföreg

2018

2017

0,1 0,3 0,1

0,3

2017

12,5

329,6

eliminerats på totalnivå och ej fördelats på olika intäktsslag.

Reavinst försäljn av ma-

skiner o inventarier

Kommunkonc.

2017

Nedskrivning av mark,

63,2

2018

Kommunkonc.

2017

år
år

Kommunkonc.

2017

2018

2017

1.254,5

1.223,9

1.254,5

1.223,9

-1,8

-5,9

-'1,8

-5,9

4fl

1,5

4,2

1,5

Mellankommunal kostnadsutiämninq

1248,5 1219,5 1248,5 1219,5

Reavinst lönäljn av mark,

5'0 2'8 17,9 2'8

byggn o tekn anl

Not 5 Generella statsbidrao

Reavinst fönäljn av

Kommunen

finansiella anl.tillq.

2018

5,1 3,1 18,0

3,1

lnkomstutjämningsbidrag

2017

Kommunkonc.

2018

2017

391,2 363,7 391,2

363,7

Struhurbidrag
Not 2a Pensionskostnader

Regleringsbidrag

Kommunen

2018

Kommunkonc.

2018

Kostnadsutjåmningsbidrag

4,6
0,4

4,6
0,4

8,0

5,2

giftsbestämd del

45,7

43,2

46,5

44,1

Bidrag LSS-utjämning

Utbetalning till pensioner

-12,2
-12,2
-0,3
-0,3
49,2 45 49,2 45
-2,2
-2,2
0,9
0,9

32,0

32,1

39,7

38,9

Kommunal fastighetsavgift

56,9 54,8 56,9

18,9

18,2

21,0

20,0

2,3

1,5

2.8

20't7

2017

Årets nyintjånade pensioner (avsåftning)
Pensionskostnader

Kostnadsutjämningsavgift
Regleringsavgift

10,1

6,1

Generellt bidng fr staten

av-

Avgift LSS-utjämning

54,8

Särskild löneskatt utbetalda pensioner

Sänkild löneskaft avsåftnino till oensioner

106,9 100,2 120,1

1.8

110,9

Pensionsförpliktelser redovisas tr o m räkenskapsåret 1998
enligt den blandade modellen. Aktualiseringsgrad gg%.

42
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503,2 448,8 503,2

448,8

Not 6 Finansiella intåher
Kommunen

2018
Utdeln aktier o andelar

2018

2017

3,1 6,6

3,1

2017

6,6

Not 9

Kommunkonc.

Kommunen

2018
Allmän markreserv

Råntor på utlämnade lån
och rörliga medel

ilarl. bvoonader och tekniska anläooninoar

0,7 1,3

0,9

0,8

2018

2017

78,3 73,9 78,3

73,9

Reglerings- och saneringsfastigheter

Resultat försåljning av

andelar i dofterföretag

Verksam hetsfasti

210,5

Borgensavgift

5,0

5,3

Övrioa finansiella intåkter

0,1

0,0

g

heter

Hyresfastigheter

0.1

12,6 9,1 218,5

Kommunkonc.

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

902,6

925,5

902,6

925,5

4,8

3,8

1.139,9

1.243,5

187,5

178,3

187,5

'178,3

0.0

Gator, vägar, broar

3,9

Anl. för affärsverksamhet

2,3

2,0

77,3

80,9

Övrioa fastioheter

0,0

0,0

0.0

0.0

1.175,5 1.183,5 2385,6 2502,1
Under 2018 bildade AB Ronnebyhus bolagen Ronnebyhus
Holding AB (dotterbolag) och Algbackens fastigheterAB

Ackumulerade anskaff-

(dotterdofterbolag). De fastigheter som omfattades av avyttringen fönålde av AB Ronnebyhus till Algbackens fastigheter
AB, vilket medförde en vinst om 1 2,9 mkr för AB Ronnebyhus.
På tillträdesdagen den 4 juni 2018 genomförde Ronnebyhus

ningsvärden
Vid årets börian

Holding AB försåljningen av samtliga ahier iÄlgbackens fastigheter AB till köparen WF i Ronneby AB. Detta medförde eft realisationsresultat om 2'10,5 mkr vid avyttring av andelar för Ronnebyhus Holding AB.

2077,4

1 993,1

56,4

Nyanskaffningar

87,5

-5,9

Avyttringar

-3,4

Ack invest avyttnde tillg
Ackumulerade avskrivningar och justeingar

Noi 7 Finansiella kostnader

Vid årets början
Kommunen

2018

2017

Kommunkonc.

2018

Ärets avskrivningar

2017

Räntekostnader lång-

2,8

Ack avskrivn awttrtillo
0,6

0,8

42,3

32,6

Redovisat värde vid

Certifikaträntor

0,0

-0,1

0,0

-0,1

årets

Avgifter och provisioner

0,5

0,5

0,5

0,5

Rånta pensionsavsättning

1,3

1,1

1,3

1,1

slut

1

175,5 1 183,5

Itlot 10 Maskiner och

Diskonteringsränta pensions-

Kommunen

avsäftnino

2,4 2,3 44,1 34,1

2018

lnventarier
Kommunen

2018

Kommunkonc.

6,9
61,0
67

2018

2017

0,0 0,0 0,0

0,0

2017

43

2017

Kommunkonc.

2018

2017

Maskiner och andra tekniska anläggningar

Not S lmmateriella

Nf[ \w

5,0

Årets justeringar

fristig upplåning m m

Varumärke

{93,7 -836,5
-63,7 -60,0

6,8 763,4 673,6
64,2 66,8 69,8

,9 71,0 830,2 743,4

Ackumulerade anskatfningsvärden

Not 13

Vid årets börian

279,6

261,0

12,5

19,4

Nyanskaffningar
Avyttringar

laqer och
Kommunen

20'18

-0,6

0,3

Fönåd

Ackunulerade avskriv-

Lager Hoby lant- o skogs-

ningar och justeringar

bruksdrift
-208,7

-193,9

-15,5

-15,1

Åreb avskrivningar

2018

Råvaror o fömödenheter

Ack invest avyttrade tillg

Vid årets början

Kommunkonc.

2017

0vr

0,6

2017

7,4

6,3

0,4

0,6

1,7

1,7

1,7

1,7

24,1

26,7

24,1

26,7

26J 29,0 33,6 35,3

Årets justeringar

Avyttringar o utrangeringar

0,2

Not 11

fordrinoar

Ack avskrivn awttrade tillq

Kommunen

Redovisat värde vid

67,9

årets slut

71,0

Kundfordringar
Statsbidragsfordri ngar

Not

11

värdeDappersinnehav

lnterimsfordringar

Kommunen

2018

Kommunkonc.

2017

2018

2017

33,0

0,0

0,0

AB Ronnebyhus

45,7

9,5

32,1

9,5

32,1

89,1

90,3

'113,6

108,8

10,5 10.0
142,5

Övriqa fordrinoar

Kommunen

2018

1,4

Kommuninvest ekonomisk
1,8

11,8

11,8

11,8

Kommuninvest, förlagsbevis

5,1

5,1

5,'l

5,1

Övriqa andelar

1,3

'1.3

1,5

1

50,6

52,6 52,6 .19,8

Kommunen
201

39,4

7 2018

AB, revers

2017

ABRI, reverser
ABRH, koncemkonto

47,3
Kommunfullmäktige

140,0

7,7

4,7

4,7

3,8

5,4

215,2 8,5

0.2
10,3

44

/fd- v4/f

141,5

2018

19,7

222,8

41,1

'13,9

13,9

13,9

660.1

640.4
805,0
686,8 674,0 1M1,7

2017

763.9
818,9

har under 2013 beslutat att avsätta

Under 201 7 beslöts att avsåtta 8,5 mkr av 201 7 års

0,0

291,0

12,8
13,9

resultat till resultatutjåmningsreserven.

Övriga långfristiga fordrinqar

40,1

Kommunkonc.

50,0

7,7

2017

2017

60,2

2,1

Uppskjuten skaftefordran

2018

5,4 mkr av tidigare års resuhat till resullatutjämningsreserven.

50,0

Räddningstjänsten Ö
Blekinge, revers

Resultatutjämningsreserv
Övriot eoet

50,0
57,0
50,0

Kommunkonc.

Not 16 Eoet

Årets resultat

Kommunkonc.

Ronneby Miljö o Teknik

ABRI, koncemkonto

198,1

1,5
19,8

Ronneby Miljö o Teknik

124,2

324,7

0,,1

fordrinqar

AB, koncemkonto

11,5

Kassa
0,1 0,1 0,1
Koncernkonto 27,3 134,3 2t,3 134,3
Övriga bankkonton 12,0 5,6 12,7 7,1

2018

2018

26,0

2017

Kommunen

Not 12

2017

Not 15 Kassa och bank

1,4 1,4 1,4

förening

10,1

125,0

Kommunassurans Syd
Försäkrings AB (1 360 st)

10,8

119,9

33,0

(0 st)

2018

2017

Kortfristig placering

AB Ronneby Helsobrunn
(3 000 st)

Kommunkonc.

2018

Not 17 Avsätlninq för nensioner
Kommunen

2018
Avsåftning för pensioner

Kommunkonc.

2018

2017

57,9 48,2 84,4

72,1

2017

Avsättning för sänskild
av-

Kommunen

2018

0,0

0,0

0,4

57,9 48,6 84,4

72,5

0,4

basbeloppsuppräkningar

diskonteringsränta
efierlevandepensioner

Ovriqt

2017

60,4

52,6

Utnyttjad checkräkningskredit koncemkonto (out-

-2,s

-2,1

11,j

8,6

nyttjad del: 150 mkr)

1,6

'1,4

AB Ronnebyhus,

0

0

0,g

0,1

0,6

72,0

Utgående avsäftning inkl särsk löneskatt

-0,2

60,4

Aktu aliseingsgrad : 99%

koncemkonto

0,0

0.0

2 133,4

Kommunkonc.

2018

2017

0,0 0,0 0,0

0,0

2017

54,9

68,6

0,0

0,0

koncemkonto
Ronneby Miljöteknik Energi
AB, koncemkonto

Not 1E Övrisa avsättninqar

1,4

1,8

RÄO

57,2

92,5

102,6

Upplupen pensionskostn
Kommunen

2018

avgiftsbestämd del

Kommunkonc.

2018

2017

14,1 11,8 14,1

,11,8

2017

20,2

1,6

4,9

11,2 10,1 1't,7

10,9

avgifter

25,5

24,4

28,3

27,3

Semesterskuld

83,8

82,0

91,6

89,8

öriga interimsskulder

Uppskjuten skatt AB
Ronnebyhus

43,2

Upplupna arbetsgivar-

Personalens skatleskuld

18,5

44,9 42,3 45,9

Upplupen särskild löneskaft avgiftsbestämd del

Avsättning för sänkild lö-

Ovriqa

skulder

21,2

20,4

21,6

20,8

232,1

213,6

300,7

253,4

5.7

36,5

6,9
537

Uppskjuten skatt obesk

reserver RMT

20,4

22,2

20,7

21,6

38,2 34,5 60,7

64,7

Återställande av tipp
RMT
2

2

45
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0.0

AB Ronneby Helsobrunn,

Leverantörsskulder

f(

0,0

2018

2018

Sänkning av

Avsättning för pensioner
Kommunalföö Räddntj
Ostra Blekinge

10,6

Kommunen

löneskatt
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension

neskatt

0,6 4,1

Not 20 Kortfristiga skulder

(inkt särskild löneskatt)

tlveckling för konmunen

lngående avsättning inkl särsk

2017

1,7

451,7 550,6 1 826,9

Analys av pensionsavsälfningens

Nya

2018

tig del (outnyttjad del:

äterlåning.

Ränte- och

Kommunkonc.

Kommuncertifi kat långfris-

300 mkr)

i verksamhe-

2017

550,0 1.822,8 2.122,8

450,0

Ovriga långfr skulder

Pensionsmedlens användning: Medel använda

k

skulder

Lån i bankero kreditinstitut

talspension, visstidspens.

ten, s

Not 19

,8

526,1 628,8

13,0

561,0

Not 21a Stållda panter och ansvarslörbindelser

Not

Kommunen

Kommunkonc.

2018

2018

2017

b Boroensförbindelser
Kommunen

I

2017

Ställda panter

0,5 0,5 0,5

Fastighetsintecknin gar

21

2017

0,5 0,5 0,5

0,5

Borgensåtagande,
0,5

AB Ronnebyhus
Boqensåtagande, ABRI

Ansvarcförbindelser

400,0
400,0

400,0

480,0

480,0

600,0

Borgensåtagande, Ron-

Ansvansförbindelse,

neby Miljö o Teknik AB

Fastigo

0,4

0,4

0,6

0,7

Borgensförbindelser
Not 21 b

Kommunkonc.

2018

2017

Boqensåtagande, AB
Ronneby Helsobrunn

1.373,5

1.573,5

0vriga borgensåtagan-

Pensionsförplihelser som

den

inte har upptagits bland

Kommunalt förlustansvar

471,3

skulder och avsättningar

485,1 471,3

485,1

eona hem

92,8

92,8

0,2 0.2 0.1
1.573,5 0,6

1.373,5

Särskild löneskatt på pensionsförpliK upptagna

114,3

som ansvanförb.

117,7 114,3

117,7

Pensionsåtagande Ronneby Miljö o Teknik AB

0,1

0,1

Pensionsåtaoande ABRI

6,2

5,3

1

965,9 2 182,2 587,1

604,4

Analys av pensionsförplihelser redovisade under ansvars-

2017

lng ansvarsförbindelse inkl särsk löneskatt

602,8

623,6

Gamla utbetalningar

-36,1

-37,3

16,8

18,4

0,0

0,0

AKualisering

0,0

-0,6

Bromsen

0,0

0,0

Övriot

2.1

-1.3

Ränt+ och basbeloppsuppräkningar
Sånkning av diskonteringsrånta

Utg ansvanfööindelse inkl sårsk löneskatt

585,6

288 kommuner och landsting/regioner som per 2018-12-31
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåft likalydande boryensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen

förbindelser tör kommunen

2018

Ronneby kommun har i december 2009 ingåft en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida frirpliKelser. Samtliga

av ansvaret mellan medlemmama vid eft wentuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensfööindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till stodeken
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest

i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.

Vid en uppskattning av den finansiella effeKen av Ronneby
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensfööindelse, kan

602,8

Aktualiseingsgrad : 99%

noteras att per 2018-'12-31 uppgick Kommuninvet i Sverige
AB:s totala förplihelser till 404 804 079 439 kronor och totala
tillgångar till 406 323 006 299 kronor. Ronneby kommuns andel av de totala förpliktelsema uppgick till 1 995 090 203 kro-

nor och andelen av de totala tillgångama uppgick till 2 009
453 429 kronor.
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0.2

0,7

Driftredovisning per nämnd (tkr)
Nettokostnader

Ultall 20'17 Budget 2018 Därav

Utfall

2018

Awikelse

tilläggsanslag
Kom m unslyrelsen

Revisionen
Miljö- och Byggnadsnäm nden
Fritids- och Kulturnämnden

-291 661
-'l 244

-318779
-1 297

-1 293

589

-18 044

584
-61 593
-739 636
-369 412

-1 7

-63 146

-64 722

Utbildningsnäm nden

-672723

-726 237

Äldrenämnden
Socialnämnden

-361 595
-256 156

-384 360
-268 189

-3 808

-4123

-1 667 922
1 696 166

-1 785751

28244

3 156

Överförmyndarnäm nden
Näm ndernas nettokostnader
Finansiering

Resultat

För beskrivning och kommentar av nämnder-

1

-1829

-305 006
-1

-1

33

-5 385
-1

4

I

-1 540
3 129
-1 3

399

14 948

-279 013

35

4

788907

13 773

-10 824

221

-98

-1779758

5 993

792 534

3 627

1

12776 I 620

verksam-

mkr, finansiella poster med2,4 mkr och exploaterinp fastighetsaffärer samt försäkringser-

hetsredovisningen. Finansieringskontona uppvisar en positiv budgetawikelse om 3,6 mkr.
Skatter och statsbidrag awek negativt med 6,2

sättning med 4,3 mkr. Av budgeterade reserver
lämnades 22rrJrl som överskott samtidigt som
intäktema från balanskontoblev 2Q5 mkr lägre

mkr, inklusive byggbonusen om 1,8 mkr. Per-

efter beslut om återföring.

nas ekonomiska utfall hänvisas

till

sonalomkosbrader lämnade överskott med Q7

Driftredovisning per huvudverksamhet (tlc)
Nettokostnader
1 Politisk verksamhet
2 lnfrasturktur, skydd m m
3 Fritid och kultur
4 Pedagogisk verksam het
5 Vård och omsorg

6 Särskilt riktrade insatser
7 Affärsverksamhet
8 Fördelad gem adm verksamhet

Verksam heternas nettokostnader

Finansiering
Resultrat

Utall2O17 Budget2018

Awikelse

-21582

-24 697

-24 405

292

-96 190

-98 842

-95202

3 640

-68 052

-69 853

-67 463

2 390

-590 350

-651 800
-542 129

-'10 998

-31 334

-640 802
-535 875
-36 493
-34 950

-316 074

-344 239

-34 644
-333 091

11 148

-1 667 922
I 696 166

-1785751

-1 779 758

5 993

792 534

3 627

12776

I 620

-508 427
-35 913

28244

47
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Utfall2018

1 788 907

3

156

-31024

1

-6 254
5 469
306

Kopplinq mellan driftredovisnino och resultaträkning 20'18
Driftredovisn inqens nettokostnader
lnternränta, kontoklass 853

-1 779 758

21 513

1

Pensionskostnader inkl särskild löneskaft
Semesterskuld
Sänkning arb.givaravgift ungdomar och äldre

-38 403

-1727
3 474

Statsbidrag maxtaxa

6 829

lntäkt från balanskonto
n gsersättnin g

33 474

Försäkri

3 829

Blekingetrafiken
Fasti

g

-203

hetsaffärer sam t exploateri ng

465

Övrist

1 451

Resultaträkn inqens neftokostnader

-1 749 056

lnvesteringsredovisning i sammandrag (tkr)
Nettoin-

Budqet vesterinqar
Kommunstyrelsen

155 123

Miljö- och Byggnadsnäm nden

46750

285

58

Fritids- och Kulturnäm nden

16 414

I

Utbildningsnäm nden

12825
4 673

7 381

522

407

80

66

Äldrenämnden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden

189922

TOTALT

Kommunens materiella investeringar uppgick
till 64 (105) mkr. Kommunens investeringar understeg budget inklusive kompletteringsbudget med 126 mkr.

1 220

64 073

Under 2018 genomfördes inga större investeringar. Projektet Framtidens skolor har blivit
förskjutet i tid, vilket påverkat investeringar i
tillagningskök. Soft Center Arena blev försenat
på grund av överklagande men beråiknas slutföras under 20L9.

1Zt

tlll I I
2S14 2015 2S16 201?

191

2818

48

Större nettoinvesteringar 20'l 8, TKR
(* = påqående investerinqar)

Totalt Ackumulerat

Budqet2018 Utfall20'18

Anslaq

Utfall

Kommunsgnelsen
Central lT-utrustning

1 000

995

Hulta förskola

1 324

3 030

40700

39 376

Till-/om byggnad Snäckebacksskolan*

8 528

2 160

10000

3 632

Kulvertledning Sörby

3 500

1 445

20 461
2 431

't 952

3 060

2 495

Utveckling Soft Center Arena*

Brandsäkerhetsarbeten vandrarhem *
Reinvestering kom ponenter

I 187

Ventilationsarbeten*

1

468

1 098

Energiåtgärdef

4't29

1 908

Tillagningskök*
Ätgärder centrum utred
Konstgräs Jernvallen
Gång och cykelvägar*

I 053

937

55234

481't8

2 518
3 500
2 109

585

23 000

21 067

3 417

Spo ntan id rottsplatser*

2304

2 152

Utveckling Östra Piren*

5 000

2010

Vägbeläggning kom ponenter
Gatubelysning Kraftringen
Maskiner och utrustning
Storköksutrustning*

4 000

ni

ng*

Fritids- och Ku ltu rnäm n den
Renovering Brunnsbadet*
En komplettteater
lnventiarier Kultu rcentru m *

Kallinge sporthall
Badplatser, bryggor
Ekenäs Camping*

1 588

200

4 084
1 194

1 000

867

4 445

613

1

2 906

428

2664

3722

960
500
368
3 386

78

Utbildningsnämnden
Anpassning av lokaler
Trådlöst nätverk

1

Övriga verksam hetsi nventarier

1

442

332
1 747

475

I

000
950

2 353

3 486

720

441

440

Socialnämnden
Larm i gruppbostad

100

65

Övri ga verksam

250

341

403
753

Åldrenämnden
Övriga verksam hetsi nventarier*
Datrauppkoppli ngar (Wi Fi).

hetsinventarier
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Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningskapital

Komponentavskrivning

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skill-

En materiell anläggningstillgång kan vara

naden mellan anläggningstillgångar och langfristiga skulder.

delad i olika komponenter som är av värde och

som har väsentliga skillnader

i

upp-

nyttjandeperi-

oder. Dessa anläggningstillgångars komponen-

Anläggningstillgrin gar
Fast och lös egendom avsedda att stadigvarande innehas (t ex fastigheter, inventarier, aktier och långfristiga fordringar).

ter skrivs av med olika tider komponent för
komponent.

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år

Avskrivningar

från balansdagen.

Planmässig viirdenedsättning av anläggnings-

tillgångar.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.

Balansräkning
Visar vilka tillgångar och skulder kommunen
har på bokslutsdagen. Man kan också säga att
den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och
hur det har anskaffats (skulder och eget kapital). Genom att jämfora två balansräkningar kan

Långfristiga skulder
Skulder med löptid längre än ett år

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgang (t

man se hur tillgå,ngar, skulder och eget kapital
har förändrats under året.
Eget

ex likvida medef statsbidragsfordringar, förråd).

kapital

Periodisering
Fördelning av kosbrader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.

Skillnaden mellan tillgångar och skulder och
avsätbringar. Det egna kapitalet har två beståndsdelar; rörelsekapital och anläggningskapital.

Resultaträkningen

Finansieringsanalysen

Visar årets resultat och hur det uppkommit.
Den visar även förändringen av eget kapital,

Beskriver hur kommunen har fått in pengar och
hur de har använts under året. Här behandlas

något som också kan utläsas genom att jämföra
balansräkningen för de två senaste åren.

in- och utbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller intäkter och kostna-

Rörelsekapital

der.

Skillnaden mellan omsätkringstillgangar och
kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar
kommunens finansiella styrka på kort sikt.

Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i
anläggningar) som utryttjas inom en viss verk-

Soliditet

samhet.

Andelen eget kapital av de totala tillgångama.
Anger hur stor andel av tillgångama som är fi-

Kapitalkostnader

nansierade med egna medel.

Benämning för intemråinta och avskrivning
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Kommunstyrelsen
Utfall
2017

lntäkter

Budget

2018

Utfall

med extra anställd personal. En annan nyhet var krav på att ha ambulerande röst-

Av-

2018 vikelse

-224 115 -216 556 -234

Personalkostnader 192 591 208 294 206

519

mottagare.

17 963

849 I

445

En vattenförsörjningsplan har tagits fram

Övrigakostnader 243144 238729 247655 -8926

Avskrivningar

60

lnternränta

19

Resultat

291

638 67 620
403 20692
661

318

65

144

19

876

för att säkerställa dricksvattentillgången i
framtiden. Strandstädning av en tre mil

2476
816

lång strandsträcka har genomförts. 2700kg
avfall plockades upp och återvanns.

779 305 005 13774

Verksamhet

Inom det brottsförebyggande arbetet har
ett nytt arbetssätt införts för att effektivare
organisera och samordna det brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbetet
genom att kontinuerligt ta fram en gemensam lägesbild. Detta sker i nära samverkan
mellan Ronneby kommury Polisen och
Ronnebyhus.

Kommunstyrelsen har det högsta politiska

ansvaret för verkställighet av kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen redovisas här i tre delar, kommunledningsförvaltningen, tekniska förvaltningen och
näringslivsenheten.

Kommunstyrelsen - Kommu n led n ingsförvaltn ingen
Utfall
2017

Budget

2018

Utfall

Utifrån resultatet från LUPP-enkäten (1okal uppföljning av ungdomspolitiken) har
trygghe! psykisk hälsa och fritid identifierats som utvecklingsområden och förslag

Av-

på insatser har tagits fram.

2018 vikelse

lntäkter

48 939 43 856 -55 657 1't 801
Personalkostnader 112932 120892 123718 -2826

Inom ramen för genomförande av projektet Ark56 har kustnära leder för kajak
och vandring skapats och upprustning av
infrastruktur i kustlandskap och skärgård

Övrigakostnader 93742 99157 97314 1A43

Avskrivningar 2532 2755 2677

lnternränta
Resultat

143 137 122

7A
15

påbörjats.

160410 179085 168174 10911

Ronneby har under året varit värd för två
officiella vänortbesök, men har också haft
flera andra grupper på besök från vänor-

Verksamhetens uppdrag

I

kommunledningsförvaltringen ingår
funktioner för samordning, utveckling
sekretariat, personal, löner, ekonomi, arbetsmarknad, integratiory IT, kommuni-

terna.

2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

Under 2018 har förberetts för ett nytt personalsystem. Det kommer förhoppningsvis att både förenkla och förbättra uppföljningen av personalkostnader och resur-

fall

sanvändning.

En stor och viktig arbetsuppgift var genomförandet av val till riksdag, landsting
och kommun. Förtidsröstning i affärslokaler övergavs och bl a biblioteken användes
istället som röstringslokaler, bemannade

Utveckling av en E-tjänstportal, utrullning
av 2 000 datorer till grundskolans elever
och säkerhetsarbete är områden under
2018 som varit i fokus inom IT-området.

katiory turism och eveneman& växel, medborgarservice, hållbar utveckling, mm.

5l
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Arbetsmarknad och Integration bedriver
mycket av sin verksamhet i projektform.
Ett av de större projekten är "Bosättningsprojektet på landsbygden". Detta projekt
har varit ett samarbete med "BySd i samverkan" och har bestått av att hitta bostäder till nyanlända. Totalt har 47 familjer er-

På sikt kommer den digitala mötesadministrationen att utvecklas så att även
nämnder och kommunfullmäktige kan

hållit bostad (totalt 312 personer).

övergå

Andra landsbygdsutvecklande aktiviteter
har varit nystart av Blekinge Arkipelag

2019 påbörjas arbetet med att införa ett e-

Framtidsutsikter
Under 2019 sker val till Europaparlamentet, vilket kommer att påverka övrigt arbete.

handelssystem, vilket beräknas vara infört
under 2020. Systemet är en förutsättning
för att senare kunna införa samordnad va-

Gårdsbutiksrunda i hela Blekinge On
Tour med Visit Blekinge mm.

rudistributiory men är också en viktig
komponent för att få ett rationellare flöde
från beställning till betalning samt bättre

Aven under 2018 har kommunen bedrivit ett projekt där Ronneby kommun anställt personer i utanförskap. Detta i det så
kallade "1,25-i-jobb" projektet. 100 nyanlända plus 25 ungdomar har anställts på

styming av inköp.
Utbyggnad av det trådlösa nätverket kommer att intensifieras och 1 500 surfplattor
ska göras klara för distribution till klass F3 i de kommunala skoloma under året.

nystartsjobb.
På Navigatorcentrum har ungdomar i
åldern 20-29 är fått hjälp att finna en väg
ut ur arbetslösheten. Arbete, studier eller

Navigatorcentrum ska fortsätta att utvecklas för målgrupperna unga och nyanlända.
Nytt för 20'1,9 ät ett utökat samarbete med
Socialförvaltningen. Målgruppen för Navigatorcentrum kommer därför utökas och

praktik är målet.
Verksamhetsmått

Protokollförda 2015 2016 2017

2018

Årenden

Kommunsgrelsen

även omfatta arbetssökande över 30 år.

372 393 452 411
638 551

Arbetsutskottet 521 512
Motioner 2018
Antal motioner 2017 -12-31

19

Tillkom under 2018

22

Handlagt under 201 8

17

Handlagda inom sex månader

3

Kuar 2018-12-31

24

Äldre än sex månader 201 8-1 2-31

15

Medborgaförslag 2018
Antal medborgarförslag 2017 -12-31

27

Tillkom under 2018

50

Handlagt under 201 8

32

Handlagda inom sex månader

11

Kuar 2Q18-12-31

47

Äldre än sex månader 201 8-1 2-31

18

52

LY( W

till digitala möteshandlingar.

nstyrelsens Tekn iska
förvaltning
Komm

Utfall
20 17

lntäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
lnternränta
Resultat

Förvaltningsledning, exploatering,
marKörvaltning och myndighetsutövning traflk

u

Utfall

Budget

Av2018 vikelse

2018

496
76 569 82 120 78 680

173 641 -169 843 -175

Utfall
2017

5 653

074
19 259

58

833
20 554
64

125 506 132

254

62

435

19

753

131

035

2 398

854

{ 913

-9 446

533

5 331

5 308

4 124

1 184

Övriga kostnader

2773

3 496

3 126

370

116

241

127

114

1 190

'l 395

1 345

50

Avskrivningar

801

lnternränta

1 219

Resultat

Verksamhet
Tekniska förvalbringen omfattar Gatu- och
Parkenheten, Kostenheten och Lokalför-

{

Av-

2018 vikelse

2018

Personalkostnader

lntäKer

3 440

145245 134590 145663-11 073

Utfall

Budget

556 1 527

-724 2251

Verksamhetens uppdrag
Förutom ledningen i form av förvaltningschef med stöd, finns inom verksamheten
även projektledning av bygg och anläggning. Förvaltningen av kommunens markinnehav ryms här och likaså gör kommunens trafikfrågor.

sörjningsenheten. Utöver dessa driftverksamheter finns direkt under förvaltningsledningen en verksamhetsöverskridande
enhet som ansvarar över viss myndighets-

utövning (trafik), markförvaltning, projektledning samt intern samordning.
Förvaltningens verksamheter arbetar för
att skapa ett så attraktivt Ronneby som
möjligt. Koncernnyttan beaktas vid samtliga uppdrag. En väl fungerande Teknisk
förvaltning bidrar till att skapa attraktiva
miljöer för boende, rekreation och upplevelser. Samtidigt ger detta en bra förutsättning för ett livskraftigt näringsliv. Ändamålsenliga lokaler samt goda och närings-

2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

fall
Förvaltningens centrala kvalitetsfunktion
har under året varit vakant, vilket betyder
att det strategiska arbetet blivit lidande.
Inom myndighetsutövning trafik så har
under 2018 flera av de administrativa rutinema börjais se över, vilket förväntas ge
effekt under kommande år.
Byggprojektverksamheten har under
året färdigställt flertalet spontanidrottsplatser samt baracklösning i Hallabro/Backaryd. Flera andra projekt har
påbörjats, däribland Brunnsvallen och Soft
Center Arena och mycket arbete läggs ner
inom "Framtidens skolol' där stora skol-,
förskole- och köksprojekt pågår.
Verksamheten redovisar ett positivt resultat om 2,25 rnkr varav knappt 0,2 mkr
härrörs till outnyttjade kapitalkostnader.
Det positiva resultatet kan härledas till va-

riktiga måltider är viktiga funktioner för
väl fungerande kommunal service och omsorg.

Tekniska förvaltningens värdeord är
professionell, stolt och serviceinriktad. Under 2018 har en stor utbildningsinsats med
fokus på service och bemötande avslutats.

Tekniska förvaltningen visar ett positivt
ekonomiskt resultat om drygt 1,2 mkr
varav 3,2 mkr härleds till outnyttjade kapitalkoshader.

kanser samt arrendeintäkter.

Framtidsutsikter

Under 2019 gfu Tekniska förvaltningen
samman med Fritid- och Kulturförvaltningen och får en gemensam nämnd. Sam-
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tidigt kommer projektledning och markförvaltning stanna kvar inom Kommunledningsförvaltningen. Ny förvaltningschef tillträder vid årsskiftet och under året

Under år 2018 har det funnits flera märkbara vakanser. Tjänstema har till viss del
upprätthållits genom interna lösningar där
personal tagit andra eller ytterligare arbetsuppgifter. Detta påverkar följaktligen

ska en ny förvaltningsorganisation föreslås

av nämnden. Det är viktigt att ledningen

arbetsbelasbeingen

hinner lägga tid och kraft på att få den dag-

därmed både servicegrad och utförda arbetsuppgifter.
Sommaren och hösten 2018 var historiskt
varm, medan vinter och vår var mer snörik
än normalt. Detta gör att totalåret varit
både ovanligt varmt och ovanligt kallt vilket påverkat de energi- och arbetskosbrader som finns under respektive säsong.
Framför allt stadshusets klimatanläggning
samt vattenskador i källarplan har varit
kostsamma. Dessutom påverkas snöröjningskostnader negativt i förhållande till
budget. Det bedöms att driftkostnaderna i
framtiden kommer att påverkas negativt
av klimatet.
De fastställda målen för Lokalförsörjningsenheten har direkt koppling till kom-

liga verksamheten att fungera, samtidigt
som fokus måste läggas på den framtida
organisationen. Målet är att effektivisera
och optimera verksamhetema för att bla
hantera minskade budgetanslag och minskad investeringsvolym.
Rekrytering av flera chefer och andra ledande positioner är av yttersta vikt att de
genomförs med lyckat resultat.

Lokalförsörj nin gsenheten
Utfall

Budget

2017

lntäkter

Utfall

kostnader

Av-

2018 vikelse

-117 126 -115 679 -115

Personalkostnader
Övriga

2017

897

218

8803 9759 7918 1 841
60

78S

Avskrivningar 46327

756
51 788
55

lnternränta

14674 15364

Resultat

13

466

988

59

724

50

921

-3 968

hos personalen

och

munens övergripande mål om fler lobb och
en bra skola. Målery gällande upplevelsen
av att hyra lokal, har utvärderats via enkät-

867

14953 411
17 619 -631

Verksamhetens uppdrag

undersökningar och har försämrats jämfört med 2017 men ligger i linje med tidigare år. Resultatet avseende utbildnings-

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att
tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till

förvaltringens hyresupplevelse gav 3,2
(målnivå g5) på en femgradig skal4 och

16

främst kommunens kämverksamheter,
men hanterar även uthyrning till föreningar och näringsverksamhet.

resultatet från näringsidkares hyresupplevelse gav 3,6 (målnivå 4).
Verksamheten redovisar ett negativt re-

2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

sultat för 2018 om ca Q5 mkr där knappt
1.,3 mkr kan härledas till outnyttjade kapi-

fall

talkostrader. Avvikelser beror främst på
höga driftskostrader något som dels kom-

Under 2018 har ca 80 underhålls- eller investeringsprojekt genomförts. Projekt omfattar alla typer av insatser på fastigheter vanligt förekommande är t ex energi, ventilation, brandskyddsarbete eller tillgåinglighet. Behov och önskemål om ändringar
i fastigheter kan komma från både den
egna verksamheten samt från andra för-

penserar

Framtidsutsikter
Lokalförsörjningsenheten ser fram emot
att ha en full styrka på plats. Vakanserna
förväntas tillsättas i början av 201.9, men
det dröjer fortsatt någon tid innan dessa
funktioner kan aktiveras fullt ut. Lanseringen av felanmälansystemet och ett ökat

valtningar. Det bedrivs därmed många
projekt på fastigheterna som belastar den

egna/ men också andra förvalfiringars,
budget.
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en lägre investeringsnivå och

som dels beror på akuta åtgärder. Energikostnadema ger ett överskott.

systemstöd för fastighetsunderhållet kommer, när det är i brul9 att ge snabba effek_
ter på verksamheten.

Verksamhetsmått

2015

Kostnad kr per mz
Planerat underhåll

Energikostnad
Övrigdriftskostnad

2016

2017

2018

31,66

36,88

114,51

105,49

96,43

1

88,23

92,03

98,26

127,55

35,1

1

03,1 3

satt upprustning av bryggor för åtrafiken
och iordningställande av östra piren enligt

och drift. Därmed förklaras också ök_

plan 2018-2021. Vägar som anlagts är de i
Viggenområdet samt gång- och
rykelvägar
på Västervägery Omloppsvägen och Fribergsväg.
Målen för Gatu- och parkenheten har di-

ningen av Övrig driftskostnad.

Gatu- och Parkenheten

lntäKer

2017

2018

Utfall

rekt koppling till kommunens

Av-

2018 vikelse

Avskrivningar iliSS 11 990 i0865 1 12b
3 269 3 584 3 328 256
Resultat
57 843 55 289 55 673 -384

Verksamhetens uppdrag
Gatu- och Parkenhetens verksamhet om_
fattar huvudsakligen drift och underhåll
av kommunens gator/ parker och grönom_
råden. Kommunens vaktmästerifunktion
är en annan stor del.
I ansvarsområdet ingår också delar av
kommunens skogsinnehav och tätortsnära
skog. Viss hamnverksamhet bedrivs och
bidrag avseende enskilda vägar betalas ut.
Lekplatser och fritidsanläggningar sköts.

förallt vinterväghållningen redovisar ett
underskott. Skogsförvaltringen har gett
överskott beroende på den varma och torra
sommaren och hösten, samt granbarkborr_
rens framfart.

En viktig och betydande del av verksam_
heten är förvaltningen av Ronneby Brunn_

Framtidsutsikter

spark.

Utbyggnaden av gång- och
rykelvägnätet
fortsätter och är ett led i den långsiktiga
satsningen på oskyddade trafikanter samt
för att möjliggöra minskning av andelen
korta bilresor. Under 2019 planeras bl.a.
nya gång- och cykelvägar i Ronneby och
Kallinge tätorter.

2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

fall

Under 2018 har arbete med lekplatsutvecklingen fortsat! dock i mindre omfatt_
ning, med totalrenovering av två lekplat_
ser som har upprustats för att möta de
krav som finns - lekplatserna ska vara
säkr4 hålla hög kvalitd, vara trevliga och
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övergri_

pande mål om attraktivt boende. Första
målet allmänhetens upplevelse av kom_
munens allmänna anläggningar, genom_
förs via SCB:s medborgarundersökning.
Resultatet gav 2018 6,3 (målnivå 7) på en
tiogradig skala. Andra målet, upplevelsen
av kommunens allmänna lekplatser, mäts
via ett frågeformulär som skickats ut till
alla hushåll med barn i förskolan. Resultatet gav 3,4 (målnivå 4) på en femgradig
skala vilket är en markant förbättring från
2017. Insatser kommer att genomföras för
att nå upp till respektive målnivå.
Gatu- och Parkenheten redovisar ett ne_
gativt resultat om knappt 0,4 mkr. Fram-

-29677 -27 654 -32201 4547
Personalkostnader 22704 24411 24113 29g
Övrigakostnader SO3g2 429b8 49569 {611

w{-

utemiljöer, säkra vilket väl speglas i att
antalet anmärkningar fortsätter att ligga
på en väldigt låg nivå.
Gatu- och Parkenheten har drivit eller
medverkat i ett stort antal investeringspro_
jektprojekt under året som gått. Exempel

är upprensning av Ronnebyån med fort_

Planerat underhåll finns inte längre som
mått utan har fördelats mellan investering

Utfall Budget

inspirerande för barnen att vistas på.
Verksamheten har haft fokus på att göra
befintliga lekplatser, framför allt skolans

Fortsatta reinvesteringar i lekplatser
kommer att göras under 2019. Utveckl-

En klimatmodul till kostdataprogrammet Aivo har köpts in under året vilket innebär att Kostenheten kan arbeta med
kvantifieringen och reduceringen av kostens klimatpåverkan. Detta arbete, tillsammans med kostnadsandelsökningen ekologiska inköp, är en stor del av det kvalitativa arbetet med matsedlarna och för att ar-

ingen av Östra Piren/Flamnområdet är ett

flerårigt projekt som inleddes 2018 med
gång- och rykelstråk, fler ställplatser för
husbilar, terminalplats samt angöringsplats för skärgårdstrafik.
Ronneby hamn kommer under 2019 att
avvecklas som en kommersiell internationell hamn.

beta mot miljömålen.

En fryscontainer har hyrts in för att ta
emot större mängder nötfärs som fryses
ned och transporteras till köken. Detta för

Verksamhetsmått
Aterinvesteringsgrad bel.äggning %
Aterinvesteringsgrad lekplatser 7o

2015 2016 2017

2018

3,26 3,62 4,02

2,87

19,0

6,0

17,0

att hjälpa bönderna efter den torra sommaren.

De fastställda målen för Kostenheten har

direkt koppling till kommunens övergripande mål inom skola och omsorg. De
måltider som levereras till kunder inom
äldreomsorgen och till skolelever utvärde-

6,0

rats via enkäter. Äldreomsorgsenkäten redovisar det förbättrade resultatet 43 (målnivå 4). Skolelevsenkäten redovisar en bibehållen nivå kring 3,2 (målnivå 3,4). Båda
målvärdena beräknas på en femgradig

Kostenheten

Utfall

Utfall Budget

2017

lntäKer

Av2018 vikelse

2018

-17 gS1

354

39732 42642 42525
Övrigakostnader 31291 32380 33244

117

-17

984 -17 597

Personalkostnader

Avskrivningar 477 814

lnternränta

Resultat

53

521

293

128

83

641

467

-17

450

58

Kostenheten lämnar ett litet underskott.
Livsmedelskosbrader lämnar ett under-

{64

125 211
58

skala.

skott då storhushållsprisindex har stigit
med 7,5 7" under året och priserna förväntas öka ytterligare efter sommarens hetta.
Jordbruksverket har inte betalt ut något bidrag för mjölkstöd under 2018 pga ändrat

Verksamhetens uppdrag

Kostenheten ansvarar över kommunens
samlade måltidsverksamhet, såväl inom
utbildningsverksamheten som inom om-

ansökningsf örf arande.

Framtidsutsikter
Projektering av ombyggnad gällande Hobyskolans kök har startats upp. Det förväntas stå färdigt under 2020.
Livsmedelsprisema förväntas stiga ytterligare vilket betyder att Kostenheten måste

sorgsverksamheten.
2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

fall
Under våren 2018 har, som ett steg för att
få bättre kontroll över livsmedelskoshrader, ett datoriserat beställningssystem införts för vård och omsorgsboenden på Vidablick, Ågårdsbo och Parkdala. Alternativ rätt inom äldreomsorgen har införts i
hela kommunery även till ordinärt boende.
Köket på Vidablick har byggts om från
produktion till vagnhall och förråd.

w

än mer aktivt arbeta med matsedlama och
produktionen. Matsedlarna och inköpen
ska också utvecklas med hänsyn tagen
klimatbelastrning och ekologisk andel.

Utbildningssatsningen

på

till

personalen

fortsätter. Dels genom en fortsatt validering av kockar som, efter projektets slut i
januari 201.9, kommer fortsätta med stöd
av Region Blekinge. Hittills har 11 kockar

56

validerats inom ramen för projektet. Ut-

bildning

i

köksekonomi

har

påbörjats

bland kostenhetens personal och kommer
fortsätta under några år.
Verksamhetsmått

2015 2016 2017
Måltidstillagning ftån grunden skola %

76

75

79

81

81

87

85

87

28,6

29,2

31,1

35

34

30

28

30

53

51

49

47

Måltidstillagning från grunden omsorg oÅ
Andel ekolivs
medel0/6

Kr/port uhildningsverksamhet

2018

Krhod omsorgsverksamhet

57
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Näringslivsenheten
Utfall Budget

2017

2018

Utfall

Insikts mätning av nöjdkund index.
Målsättning 2018, index 78.
Mätresultat publiceras i april 2019
Resultat av 2017 års mähing var 69.

Av-

2018 vikelse

lntåkter

-1 529

-2857

-3 356

499

Personalkostnader

3 090

5282

4 452

830

Antal nystartade företag.

Ovriga kostnader

4 151

4982

4 667

315

Målsättning 2018, 150 nystartade företag.

32

32

32

0

2

I

1

Avskrivningar
nternränta
5

7440 5796

Resultat, 138 nystartade företag.

Mål ejuppnått.
16M

Antal nya arbetstillfällen genom nya etableringar.
Målsättning 201& 100 nya arbetstillfällen.
Resultat nya etableringar beslutade 201.8,

2018 års verksamhet, måluppfyllelse och

ekonomiskt utfall
Övergripande mål
Ronneby kommun uppnår en positiv näringslivsutveckling genom att:
- Erbjuda en hög och väl utvecklad

-

-

200.

Mål uppnått.
Framtidsutsikter 2019-2020.

till Ronneby Busi-

företagsservice.

Verksamhetema knubra

Verka för en årlig ökning av såväl
antal företag som arbetstillfällen.
Arbeta i nära samspel med befintligt näringsliv vilket är en grundläggande förutsättning för ett bra
näringslivsklimat som skapar förutsättningar för ett ökat nyföretagande, nya etableringar och tillväxt i det befintliga näringslivet.
Prioriterat område 2018 har varit
nya etableringar och centrumutveckling.

ness Center, vattenskäming 3D-printing

där målsättning är ett samgående med
Vi arbetar vidare med stöd för

Techtank.

nyanlända entreprenörer. Etableringsarbetet kommer även framåt att vara en prioriterad del av Näringslivskontorets verksamhet där framtagandet av nya verksamhetsområden är av stor vikt. Vi ser en fortsatt stark utveckling av näringslivet i Ronneby såväl för befintligt företagande som
intresset för nya etableringar.
Centrumutveckling i samverkan med
handel och fastighetsägare är också att ett
fokusområde för Näringslivskontoret.

Styrtal

Ranking Svenskt Näringslivs årliga
undersökning av näringslivsklimatet.
Målsättning 2018, placering bland de 100
kommuner av 290 med högst ranking.
Resultat, placering 1 59.
Mål ejuppnått,

58

\,{u{

Revisionen
Utfall Budget

2017

2018

Utfall

Kommunfullmäktiges presidium och revisorema träffas regelbundet, oftast i anslutning till revisoremas sammanträden,
för informationsutbyte och beredning av
revisionsfrågor i kommunen.

Av-

2018 vikelse

lntäkter

468 568 393 175
776 729 900 -171

Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar

Särskilda granskningar utförda år 2018:
r Granskningen av räkenskapema
och förvaltningen har fortlöpande
skötts med biträde av revisionsföretaget EY.
r Granskning av årsredovisning
samt delårsrapport
r Granskning av upphandlingsverksamheten i kommunen
. Granskning av överförmyndarnämnden
r Granskning av arbetet med soci-

lnternränta
Resultat

1244 1297

1293

4

2018 års verksamhet, måluppfyllelse och

ekonomiskt utfall
Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på

samma sätt genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt
3 kap. 17 och 18 $$, även verksamheten i de
företagen. För dessa kommunägda bolag

ala medier

.

201,5

års gransk-

ningar
Granskning av kommunens arbete med integration
Granskning av löneprocessen

har lekmannarevisorema upprättat särskilda granskningsrapporter. Särskilda

.

granskningar, som gjorts av de av fullmäktige utsedda revisorern4 gällande kom-

.
r

Kommunens arbete med miss-

munalförbunden Räddningstjänsten Östra
Blekinge och Cura Individ-utveckling har

.

bruksfrågor
Äldrenämndens styrning och led-

också genomförts.

ning

Granskningen av räkenskaperna och förvaltningen har fortlöpande skötts med biträde av revisionsföretaget Emst & Young.
Granskningen har följt en för år 2018 upprättad revisionsplan.

f,/tl-

Uppföljning av

s9

v4/p

Miljö- och byggnadsnämnden
Utfall

Utfall Budget

2017

lntäkter

2018

Personalkostrader har varit något låga
under 2018 på grund av vakanser och deltidstjänstgöring inom flera av verksamhet-

Av-

2018 vikelse

-6692 -6177 -8364

2187

erna.

13206 14761 13407 1354
kostnader 10 909 I 306 14 410 -5 104

Personalkostnader
Övriga

Avskrivningar 159 148 127

764

lnternränta
Resultat

17

589

18

044

19

584 -1 540

Nettokostnad per verh

Utfall Budget

2017 2018
1

PIan

3787

MBK

1 351

Miljö- o hälsoskydd

2881

4112
1 947
3 458

Resultat

6 659

589

-376

27

1 980

3687

425

904 43
3 006 452
808 755 53

669

17

Av-

2018 vikelse

604

1 434

Bostadsanoassnino

Utfall

874 847

807

Bygglov

Livsmedelstillsyn

stadsförsörjningsplanen och grönstrukturplanen vunnit laga kraft. Inom detaljplanearbetet har enheten arbetat med social konsekvensanalyser för att kartlägga dagens
sociala liv och visa på vilka aspekter som
har betydelse för den sociala hållbarheten.
Miljö- och byggnadsnämndens arbete
har bedrivits så koshradseffektivt som är
möjligt utan att myndighetsutövningen
riskerar att bli lidande.

21

2

samhet
Nämnden

Under 2018 har översiktsplanery bo-

1

Framtidsutsikter
Under 2019 kommer ett nytt ärende- och
verksamhetssystem att upphandlas och

5241 9761 4520
18

044

19

584

-1 540

implementeras på enheten för miljö.
Genom att investera i och möjliggöra arbete med digitala lösningar, där fokus ligger på att öka tillgåingligheten, förenkla in-

Verksamhetens uppdrag

Miljö- och byggnadsnämndens uppdrag

i att bedriva lokal tillsynsoch kontrollverksamhet och att vara en
utgörs främst

formation och effektivisera processerna,

handläggande kommunal myndighet.

uppnås en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. Invånare, besökare och närings-

Kärnverksamhet är främst att genom myn-

liv kan då enklare vara delaktiga i och kän-

dighetsutövning föra Ronneby kommun
närmare de uppdrag, mål och syften som

ner förtroende för vår samhällsplanering.

finns inom verksamhetens område.

Verksamhetsmått

2015 2016 2017
2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

fall
Utfallet för hela miljö- och byggnadsnämnden visar på ett minusresultat för helåret

Arendestatistik
Miljri. och hålsoskyddsenheten

767

858

998

845

Plan- och byggenheten

678

60't

625

790

87,5

82

68

73

310

370

340

452

Andel bygglovsärenden
där handläggning klaras
inom 60 dagar (%)
Antal lov/anmälan

2018. Underskottet återfinns dock i sin hel-

het inom verksamheten bostadsanpassninglhabilitering. Övriga verksamheter

Planverksamhet

följer budget eller genererar ett överskott.
Intäktema för bygglovsenheten var
mycket högre än mot budget, då inströmning av ärenden och den rådande konjunkturen inneburit flera stora och mer komplicerade bygglov och projekt.

19

1

5769

Antagna (0. upphävda)
Bostadsanoassninq*
Antal bidrag
Total bidragssumma tkr

60

U/t/{

16 16 15

Påbörjade/pågående
med prioritering

*Avser

,,{,(/

2018

beviljade bidrag 2018

I

327

230

250

816

5 390

5 957

284
8 381

Fritids- och kulturnämnden
Utfall
2017

lntäkter

Utfall

Budget

Av-

2018 vikelse

2018

786

-8117

2 331

Personalkoslnader 18982 2',t 347 21 149

198

Övriga

kostnader

Avskrivningar
lnternrånta
Resultat

-6 837

-5

45 906 43

738

44 315

-577

4 095

4

408

3 387

1 021

000

1

015

859

156

63 146

biblioteksfilial för ungdomar. Den nya fritidsgården är etablerad i Kallinge i en fristående central byggnad. Detta har fallit
mycket väl ut med många besökare i. Även
här är könsfördelningen jämn. Från hösten
står hela byggnaden till förfogande som
fritidsgård. I Bräkne Hoby sporthall har

fritidsgårdsverksamhet etablerats i kommunal regi. Afterschoolverksamhet erbjuds på de flesta av fritidsgårdama. Det
finns även en handfull föreningsdrivna fritidsgårdar, vilka knyts närmare den ordi-

64722 61593 3129

Mål uppsatta av kommunfullmäktige
2018:

narie verksamheten och kvalitetssäkras genom avtal.2018 har fritidsaktiviteter erbjudits på lov och hela sommaren. Detta har
möjliggjorts genom statliga medel och har
utvecklats väI. Lowerksamhet och sommarlovsaktiviteter har enligt den statliga

"Bra kultur och fritidsutbud".
r Kommunen ska erbjuda en bredd
inom kultur- och fritidsområdet
som ska attrahera olika intressen
och bidra till att människor med
olika bakgrund ska mötas.

.

myndigheten Socialstyrelsen erbjudits
koshadsfritt för barn och ungdomar upp

Kultur och fritidsutbudet ska vara
tillgängligt i hela kommunen och

till

medborgama ska vara nöjda med
kommunens idrotts- och motions-

r

r

Framtidsutsikter 2019

anläggningar.

För fritidsgårdsverksamheten ligger fokus
på ait ytterligare utveckla verksamhetery
både i egen regi samt i samverkan med för-

Ronneby kommun ska arbeta för
att på sikt utvecklas till ett regionalt kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism.
Presentera ett förslag på museum
för Ronnebys historia inkluderat "

Guldgubbama" och

eningar. Den största möjligheten ligger i
utvecklandet av mötesplatsen Gamla Råd,
huset för äldre ungdomar. Redskap är inköpta med externa medel i syfte att i egen
regi hålla hög kvalitet på lov- och sommaraktiviteten i hela kommunen oavsett externa framtida medel-

skeppet

Gripshunden.

Fritidsgård- och föreningsverksamhet för ungdomar samt fritid

Fritidsverksamhet 2018

Fritid och kulturnämnden ansvarar förverksamhet för ungdomar och äldre i

Fritidsgårdsverksamhet 2018
Det finns fyra fritidsgårdar som ligger direkt under förvalteingens ansvar varav
Bruket är den största. Besöksantalet har
ökat väsentligt gällande bam i mellanstadieålder. Könsfördelningen har jämnats ut

sport- och simhallar, ishall, bandybana, id-

rottsplatser, ridhus, kommunala badplatser, leder samt fiskesjöar. Dessa drivs direkt av kommunen eller genom avtal med
föreningar. Förvaltringen ansvarar för alla

typer av bidrag inom kommunen till kom-

genom målmedvetna satsningar. På Hjort-

munens föreningar och studieförbund.
Under verksamhetsåret 2018 var det 113

höjden har en lyckad satsning gjorts genom regionala medel "Kreativa rummet".
Verksamheten kombinerar fritidsgård och

/ft-

föreningar och 8 studieförbund som fick

61

\,{"4/

15 år.

beviljat bidrag inom en budget

på

ska färdigställas och utvecklas enligt beslut. Ytterligare spontanidrottsplatser
kommer att färdigställas i Saxemara och
johannishus. Simhallen i Kallinge ska renoveras. En Motocrossbana planeras för

8 559 000 kr.

Verksamhetsmått

2015 2016 2017
Antal besökare
Fritidsgårdar
Brunnsbadet

2018

igångsättande.
Genom det regionala projektet ARK 56 i
samarbete med kommunen kommer utveckling av kust och skärgård att intensifieras. Kartunderlag är framtaget för kajak-

10452 12807 1420012514
74738 55 864* 66161- 90 997

Deltagare 7-25 år
med verksamhetsbidrag:
Flickor

53 401

61 390 69586 54790

Poikar

79 840

78 906 85 910 80 622

, rykel-,

*gratis

badbiljetter till alla skolbam, vilket inte syre i statistik€n.subventioenerat genom Socialatyrelsen-

Ett nytt bokningssystem är nu på plats och
fungerande. Vi har gått från ett analogt till

Bibliotek- och Kulturcentrum

alla parter. Alla bokningar av våra anlägg-

ningar sköts av den centrala administrat-

Bibliotek
Biblioteksverksamheten omfattar huvudbibliotek, fem filialbibliotek, två utlåningsstationen, ett antal mediadepositioner på
olika platser i kommunen samt talboksoch Boken kommer-service. Under våren
flyttades bokstationen i Eringsboda från

ionen på stadshuset med undantag av istider på Soft Center Arena och Lugnevi Isarena. Fritid- och kulturförvaltningen ansvarar för verksamheten på anläggningama medan Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll. Endast en an-

läggning ligger kvar på Fritid- och Kultur:

macken/affären

Brunnsbadet. Brunnsbadet slog besöksrekord med över 90 000 besökare 2018. Blek-

till

servicehuset Björ-

kliden.
Flera rutiner har utarbetats och information har skickats till låntagare för att säker-

ingeleden är i iordningställd vad gäller
markeringar och framkomlighet. En hållbar underhållsplan för leden ska arbetas

ställa den nya dataskyddslagen GDPR.
Biblioteksplan 2017-19 är beslutad i fullmäktige. Innehållet ger en tydlig bild av
nuläge och framtida utvecklingsområden.
Utlåningen minskar något över lag medan
medieutlåning öka med 30%, vilket påverkar budget, då denna utlåning är dyrare.

fram i samråd med Region Blekinge. Spon-

tanidrottsplatser är klara i Backaryd och på

Älgbacken. Stora satsningar på Ekenäs
Camping är genomförda. |ämaviks Camping är såld.

Besökssiffrorna ligger på en stabil nivå
med en viss minskning, vilken kan härledas till den varma sommaren. Målet är att
med ökade programaktiviteter locka fler

Framtidsutsikter 2019

Fritid
Den nya organisationen med en samman-

slagning av Tekniska- Fritid- och Kulturförvaltningen gör att vi kommer att skapa
nya, och utveckla befintliga samarbetsformer. Fokus kommer 2019 attligga på Ron-

besökare. Antalet programaktiviteter för

bam har redan ökat. Exempel är Pyttepoesi, Baby på bibblan samt språkutvecklingsarbetet Språkstegery där 50 kassar
med gratisbok samt presentkort delats ut.
Utveckling av utställningsverksamhet och
skyltning med fokus på olika teman samt

neby Sporthall, där det varit oroligt på
grund av besökare som inte varit föreningsanknutna. Investeringar ska verkställas i Soft Center Arena. Även Brunnsvallen

62

t-utf

till

uppdrag.

ett digitalt system, vilket underlättar för

r

och vandringsleder. Bryggor

kajakleder kommer att läggas ut efter godkännande av länsstyrelsen. Fokusområden
är bland annat Stora Ekön och jämavik.
Driften av Brunnsbadet ska ses över enligt

boktips genom bloggen Kvarteret Ängeln
är exempel på områden riktade till vuxna.
En fortsatt satsning på förbättrad arbetsmiljö har skett i Bräkne Hoby och Hallabro,

verksamheten Kulturcentrum. Ett konstnärligt residens med 5 internationella
konstnärer genomfördes under hösten.

samt en satsning i samverkan med fritidsgårdsverksamheten i Hjorthöjden genom "
Kreativa Rummet".

Framtidsutsikter 2019
Kulturcentrum
En ny organisation är beslutad. Under Tek-

nilg Fritid och Kultumämnden ska ett Kulturutskott bildas. Denna ska hantera merparten av ärenden kopplade till kultur. I
december beslutades om en kulturstrategi
i Fritid och Kulturnämnden. Dokumentet

Framtidsutsikter 2019
Bibliotek
En ny sorterings/återlämningsmaskin ska
köpas in med beviljade investeringsmedel.
En projektanställd mediepedagog ska arbeta med digitalt berättande för bam och

är tänkt som ett stöd till den nya organisationen och främst det nya Kulturutskottet.
I samarbete med Region Blekinge pågår ar-

unga samt med digital delaktighet för
vuxna. Arbetet går vidare att öka kundnöjdheten genom förbättrad mediehantering genom en framtagen medieplan.
Språkstegen kommer att rikta sin mot för-

shops, kurser samt föreläsningar har genomförts. 2 musikcafder med mångkultu-

betet med att göra Ronneby till ett regionalt centrum för nutida konst. Arbetet med
Konst i Blekinge handlar om att skapa en
infrastruktur för konsten i länef bland annat genom en långsiktig strategi och handlingsplan för konsten. Detta är inskrivet i
den regionala kulturplanen. Förvaltningen
har arbetat fram en Kulturstrategi för Fritid och kultumämnden och Ronneby kommun. Vidare pågår projektet att skapa ett
modemt museum för Ronneby kopplat till
fynden i Vång fartyget Gripshunden samt
Ronnebys historia och ett informationscenter planeras att öppna i Brunnsparken
sommaren 2019.

rellt tema i samarbete med ABF och 5
för unga i samarbete med

Verksamhetsmått

äldrastöd i förskolan och följas av två forskare. En gemensam bibliotekskatalog för
hela Blekinge kommer att utvecklas.

Kulturcentrum
Kulturverksamheten omfattar Kulturcentrum med konsthallar, verkstäder, museer
och ett flertal aktiva kulturföreningar.

16 utställningar med tillhörande work-

makerspace

2015 2016 2017

Slöjd i Blekinge har arrangerats. Målgruppen barn och ungdom har erbjudits totalt

Antal besök
Kulturcentrum

74 aktiviteter; varav 37 har genomförts
med externa medel från Socialstyrelsen.

Massmanska kvarnen

Kulturföreningama har arrangerat 19 konserter på Kulturcentrum. Verkstäderna har
marknadsförts både i och utanför länet
med ett antal genomförda kurser som resultat. Samarbetet med Region Blekinge
och Konst i Blekinge har fördjupats och ut-

Huvudbibliotek

rfur W

programverksamhet

28995 29 595 25 992 25 106

2637 2901 2428
28467 98700 100452

2449

96337

Filialema (måtveckor)

32

387

34

350

34

334

32 1 19

Antal utlån
Huvudbibl

vecklats och utbildningar och kompetenshöjning för lokala och regional konstnärer
har arrangerats. 35 bild- och formkonstnä-

rer har förlagt

2018

Bibilioeksfilialer
Utlån e-medier

till

63

100661 119651
65

293

2923

52 165

3405

114936110101

52623 47 635
3

916

5 662

Utbildningsnämnden
Utfall
201 7

lntäkter

-168860 -'r54101

CELA Ronneby kunskapskälla

Utfall

Av2018 vikelse

Budget
2018

-163147 9046

Personalkostnader

528713 567877 573398 -5521

BiblioteMlekniker
Gymnasiet

Övriga kostnader

304354 302978 320313 -17335

Hoby lantdrift

Avskrivningar

7

lnternränta
Resultat

957 8747 8468

279

559 736 604

132

Nettokostnad per

Utfall Budget

2017

Nämnds- och styrelseverksamhet

1

Kulturskola

10

Förskola
Nattis

2

Pedagogisk omsorg
Vårdnadsbidrag

Grundskola

354

10

379

10

organiserad

236 07 1 252 585 266 7 11

079

Gymnasiesärskola

12461 13233 10569

Gymnasieskola
Gymn Flygteknisk utb

13

27

14

4 126

-1

670

13

Centralt resurs- o
stödteam

-106

375

27942

-1 591

926 28S56

invandrare SFf uppdragsutbildning och

2664

Aktivitetsansvar (tidigare kallat Informationsansvaret). Gymnasiesärskolan bildar
en skolenhet i Sjöarp under egen rektor,
men tillhör GKH organisatoriskt.
Flygtekniska utbildningsprogrammet
startade hösten 201,4. Programmet är nu
fullt utbyggt med tre årskurser och inter-

-1030

M6 453 467

-14

4263 5 250 4788

462

994 404
2 638 3 487 3 814 -327

81

693

81

590

81

Naturbruksgymnasium
I

I 189 6 398 6 716

natboende.

-318

Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är
det enda i Blekinge. Rektor för Naturbruk
är direkt underställd förvaltningschefen.

ntrodu ktionsprog ram-

met

12527 17677 19380 -1703

563 573 524

lnformationsansvaret

49

Grundvux

5

535 6 439 5971

468

Gymn vuxenutb o påbyggnadsutb

5

488 8 912 8571

341

START RONNEBY

1 294

Modersmål

4

SFI

Samhällsorienterino

Det kommunövergripande ansvaret för
bam/elever i behov av stöd ligger i en egen
enhet Råd-och Stödteamet (RoS), vars chef
är direkt underställd förvaltningschefen.

010 4 608 4626 -18
3 957 7 169 7686 -517
425 1 136 1 112 24

RoS uppdrag är att utreda behov och ge

kompetensstöd

i

alla kommunens skolor,

dvs. även de fristående. De olika skolomas
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Lq/r

-

grundskola/grundsärskola är
i två geografiska skolområden; L/Ronneby tätort, Saxemara samt
Bräkne-Hoby. 2/ Kallinge med norra och
östra kommundelamaGKH omfattar ungdomsgymnasiet med
nationella program, individuella programmen (IM), vuxenutbildningery svenska för
Förskola

18454 19457 18433 1024

Särskild utb för vuxna

672 723 726 237 739 636 -13 399

Hahn (GKH).

24

820

470 4 109 3 751 358
1319 1491 1485 6

stöd av det centrala utbildningskansliet,
genom områdeschefer för förskola
grundskola resp. gymnasieskolan Knut

-1

355 2634 2 509 125
355 344 329 15
407 527 627 -100

Grundsärskola

Gem adm inom RO
FOG

125

380

29237 29586 29692

Skolfam
Förskoleklass

Av-

2018 vikelse

224 1 360 I 235

29015 28914 31724 -2810

Verksamhetens uppdrag
Utbildningsnämnden svarar för att verksamheterna inom skollagstifbringen fullgörs i enlighet med av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i
enlighet med kommunala måI.
Förvaltningschefen leder arbetet, med

150451 172051 168510 3541

Öppen förskola

Fritids

Utfall

2018

464

3

Resullat

672723 726237 739636 -13399

verksamhet

4361 4870 4406

Central adminishation
FOG/GYV

elevhälsa utgör basresurs för elevema. Per-

sonalresursema

till

med budget. Inför 2018 budgeterades det
med en minskning av migrationsintäkterna med ca 7000 tkr jämfört med2017.
Trots detta blev minskningen än mer,6 626
tkr mindre iin budgeterat, vilket också har
påverkat resultatet. Just minskade migrationsintäkter sätter större press på kommunema att hantera de behov som finns hos
våra bam och elever. En utmaning som

förstärkningar finns

ute i skolområdena och inte hos RoS.
Ronneby Kulturskola bedriver en omfattande kulturpedagogisk verksamhet med

musikskola och andra skapande utryck,
främst genom ordinarie skolverksamhet,
men också riktad till allmänheten. Kunskapskällan är ett regionalt lärcentra som

erbjuder utbildning på eftergymnasial
nivå - högskoleutbildningar, yrkeshögsko-

kräver stora resurser.
Det är framförallt inom grundskolan
som resultatet visar på ett stort minus. I
budget 2018 utökades anslaget för elever i
behov av särskilt stöd med 10 000 tkr jämfört med budget 2017 (39129 tkr2018
29 796 tkr 2017). Trots detta visar resultatet ett minus på 2 389 tkr.
Start Ronneby var benämningen på den
enhet som tog emot alla nyanlända, kartlade dem samt skötte viss undervisning.
Den verksamheten fick inga anslag för
20L8 men antalet barn och elever har fortsatt komma till våra verksamheter. Inte i
samma omfattring som tidigare men trots
allt har vi haft en kö till grundskolan på
ca 20 elever varje månad under 2018. Då
behoven kvarstår har vi varit tvungna att
bedriva en liknande verksamhet som Start
Ronneby trots att extra medel inte tillskjutits. Ett tilläggsäskande beviljades dock
från september från kommunstyrelsen
som bidragit till att kunna bedriva verksamheten året ut.

leutbildningar och uppdragsutbildningar.
Cela arbetar med det regionala projektet
Kaoskompaniet, ett projektkontor för arbetslösa ungdomar mellan 16-24 är.
2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

fall
Bokslutet för 2018 visar ett minus pä13 399
ikr inkl. Hoby Lant.
Inför 2018 äskade utbildningsnämnden
ca 115 miljoner kronor utöver ram utifrån

de behov som framkommit i den dialogmodell som förs med verksamheter. Tyvärr beviljades bara ca 50 miljoner av
dessa. Redan i mars 2018 fick samtliga chefer uppmaningen att anställningspröva de
tjänster som skulle tillsättas och i april lades ett besparingsförslag på ca 14 miljoner

kronor fram av utbildningsförvaltningen.
Utbildningsnämnden beslutade då föreslå
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om extra anslag för att nå en budget i
balans. Beslutet i kommunstyrelsen kom
efter tertial 2 och landade i förslaget att

Frantidsutsikter

inga extra medel skulle tillföras utbild-

Ronneby kommun har under ett antal år

ningsnämnden. Under året har dock samtliga chefer försökt se över de tjänsterna i
respektive verksamhet och det har resulterat i att ca 20 tjänster inte tillsatts vid utsatt
tid eller inte anställts alls för att försöka nå
en budget i balans.
Orsaken till det stora underskottet är de

tagit emot ett stor antal nyanlända men
också varit föremål för inflyttning i hög

behov som finns

i

grad. För att möta denna ökning så krävs
det att vi gemensamt tänker i nya banor
och skapar de bästa förutsättningarna för
våra nya kommuninvånare. Behoven är
stora, och kommer så att vara under ett antal år, även om det akuta mottagandet ser
ut att vara över. Vi ser fortfarande ett stort
behov av förskoleplatser inom kommunen
och lokaler är svåra att hitta samtidigt som

verksamheten utifrån

det stora antal barn och elever som kommit

till oss. Vi ser bland annat att den interkommunala ersättningen till fristående
och andra kommunala huvudmän har ökat
och visar på ett minus pä 3 643 tkr jämfört

vw

antalet pedagoger som är behöriga och le-

gitimerade är få. Det är dock hög tid att
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skapa de strukturer, processer och strate-

som socialpedagoger, utbildningsplane-

gier som vi tyvärr inte mäktat med i det
akuta läget. Tydliga strukturer, strategier
och processer är nödvändiga för att vi på
sikt ska få den utbildningsverksamhet vi

rare etc. är funktioner som är nödvändiga
för att vi ska nå positiva resultat. Det är
viktigt att vi hela tiden utmanar oss själva
och ser över den organisation vi har för att

önskar och som våra barn och elever har

sedan skapa de bästa förutsättningarna för

rätt till. Med anledningen av detta har vi
satt igång ett omfattande utvecklingsarbete gällande vårt systematiska kvalitetsarbete. Vi vill sätta fokus på lärande! det

våra barn och elever.

Personalens arbetsmiljö

nyckelfaktor. Genom

är

också en

att skapa tydliga

stödprocesser, minska antalet medarbetare
per chef (som i nuläget kan uppgå till ca 60
stycken), ta in nya och mer ändamålsenliga
funktioner i verksamhetema så ges vi för-

som händer mellan pedagogema och barnet/eleven, samtidigt som vi skapar förutsättningar att våra stödprocesser (exempelvis ekonomi, personal, lokaler, IKT,
elevhälsa) finns på plats och stöttar våra
verksamheter att nå detta fokus. Det krävs

utsättningar i att bli en attraktiv arbetsgivare. Något som kommer löna sig på sikt.
Kunskapskällan arbetar för att växa som
en regional aktör när det gäller efterfrågad

också att vi ser över rådande skolstrukturer, vilket är nödvändigt i och med ny-

eftergymnasial utbildning. Ett aktivt samarbete har inletts med bland andra Högskolan i Kristianstad gällande en arbetsplatsintegrerad lärarutbildning och med
|önköping Universietet kring en platsförlagd lärarutbildning. Kunskapskällan är
involverad i inte mindre än 6 olika ansökningar till Myndigheten för yrkeshögskolary där besked lämnas i januari 2019 om

byggnationen av två skolor i Ronneby
tätort, men också då trycket på platser i
förskolan som sagt är högt. I flera fall är det
akut då det är svårt att uppnå lagens mål

om plats i förskola och grundskola inom
lagstadgad tid. Förskolebussar för de något äldre bamen är något som vi tittar närmare på samt möjligheten att skapa lös-

i Kallingeområdet men som också
är hållbara kvalitetsmässigt och ekononingar

vilka utbildningar som beviljas starta hös-

miskt på längre sikt.

ten 2019.
Cela kommer att fokusera på Kaoskom-

Vi ser att intäkterna från statligt håll
minskar i allt högre grad men behoven i
våra verksamheter kvarstår. Det är framförallt barn med särskilda behov och behoven som flerspråkigheten medför som är
kosbradsdrivande. Vi tror dock att om vi
ges förutsättningar att skapa tydlighet så
kommer

paniet, som fått extern finansiering från
Arbetsförmedlingen t o m januari 2021.
Kaoskompaniet kommer även i fortsättningen att vara ett projektkontor för arbetslösa ungdomar, nu mellan 16-29 ät.

vi nå positiva resultat på sikt.

Men det kommer även krävas ekonomiska
resurser.

Behovet av kompetent, behörig och legitimerad personal är fortsatt stort i Ronneby
och i övriga Sverige. Gällande kompetensförsörjningen måste vi även här tänka i nya
banor. Vi kan inte räkna med att ha kvar de

befattningar som varit vanligt förekommande

i skolans värld. De finns inte i till-

räcklig omfathring - eller kanske inte ska
finnas kvar utifrån nya behov och förutsättningar. Vi ser att andra befattningar
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L(4/y

Verksamhetsmått
(genomsnitt

Elever i

2015 2016

2017

2018

regi 2580 2753

2896

2949

31

28

(genomsnittperä{
R-by kommuns

F-9 skola

kommun 37 38
Friståendeverksam464 506

Annan

Antal

Antal ungdomar
gymnasieålder

(scB)
Antal elever vid
kommunens gym-

559
3186

3577

2015 2016 201f
regi 1005 1088 1111

kommun 10 11
Fristående verksam1g3 ZZS
het
elevertotalt 1208 1324

(oktobernånad1

2015 2016

regi 1172 1198
Annan kommun 14
9

Friståendeverksam-

i0
226

1147

Antal bam

totalt l3gg

Famdh /ped.omsorg

201f

1434

1

089

970

1'.13

139

167

173

210

215

213

212

60

63

80.03 96.23

92.23

89.53

pro 76.7 79.23

232

71 .43

86,33

72,1 71,5

70,9

70,0

hörighet inom 4 år

72,1 71,5

70,9

70,0

Andel (%) med
utökat program

48,3

40,4

42,5

Genomsnitfligt b+
tygspoäng, (KH)

13,9

14,1

14,4

13,9

Genomsnitdigt be
tygspoäng, (NB)

14,3

13,1

14,3

13,7

Andel (%) med examen fdn högsko,
leförberedande
program inom 4 år

1334

2018
1277

15

9

226

1417

Andel (%) med examen från yrkesfööeredande
gram inom 4 år

235
1521

Andel (%) med
grundläggande

3358
2610 2161 2829

b+

hörighet inom 3 år

2863

Andel (%) med
grundläggande be-

Antalet elever i annan kommun och i fristående verksamiEiTffifrlöfrar 2016 hämtade från Skolverkets statistik (procentangivelse) övrig sta
tistik från eget verksamhetssystem.

1)
2)

Betygsuppginertrånskotverket,täsärsviiCvsTOtOfåIO15/GI resultaten för KH är eJ elever vid ll,]-programmet med
Genomsnitf i0t betvuspoän0 har ersatt iämförelsetalen.
Uppgifter hiimtadefrån Kolada, kommunala skolorinom 4år.

3)

,(hf YW

89

verksamhet

13

Antal placeringar to-

talt

962

neby i annan kommuns skolor
Antal elever fr Ronneby i fristående

2018

1236

213 227

1000

866

Antal elever fr Ron-

Placeringar iförskola
R-by kommuns

896 931 976
749

Vanv exlema ele-

600

Placeringar i skolbarnomsorg

Annan

2018

nasieskolor

(offiobernånad1

Antal

i

ver

elevertotalt 3081 3291

R-by kommuns

perä4 2015 2016 2017
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Aldrenämnden
trots ett behov av stöd och hjälp i den dagUtfall
2017

lntäkter

Budget

2018

Utfall

2018 vikelse

-133614 -125615-133256

Personalkostnader 328272 334006 334
Övriga

kostnader

164

989

-122

173 870 166771

7 099

1628

256

141

74

215

lnternränta
Resultat

361

595

Nettokostnad per
verksamhet

7 641

128

Avskrivningar 1 813 1 884

384 360 369

Utfall
2017

liga livsföringen. Insatsema är individanpassade och kan ges i form av service i

Av-

412

Budget

2018

hemmet och personlig omvårdnad, avlösning i hemmet, ledsagning och så vidare.
Specialistteamei Trygg Hemgång har som
särskilt uppgift att underlätta vid hemgång efter sjukhusvistelse eller korttidsvistelse

14 948

Utfall

Av2018 vikelse

Nämndsverksamhet

940 1 060 973

Särskilt boende äo

184909 192411 188700 3711

till ordinärt boende.

Dagverksamhet finns som ytterligare ett
exempel på biståndsbedömd insats med
främsta syfte att individer med demenssjukdom kan delta i öppen verksamhet där

det finns möjligheter att delta i aktiviteter
och även inta dagens huvudmåI.

87

Hemtjänst äldre0ms0rg

27862 28869 26375 2494

Hälso- o sjukv kommunsjuksköt

24923

28416 27 640

776

Rehabiliteringsenhet

18 505

22852 20041

2811

Utbildning USK, ÄN

347

929

812

V ård-

117

92982 97 220 93954 3 266

ÄO myndighetsutövn
Volym/KvaliteUFörbättring
ÄHreförvaltnino

10

Resultat

361

471 470 0

470

656 12133 10917

1216

Verksamhetens uppdrag
ska

i

mile

platser, vilka ska nyttas en kortare tid efter
exempelvis sjukhusvistelse där det är biståndsbedömt att behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan också ske utifrån avlastring för anhörig.

gemenskap med andra. Verksamheten
styrs via beviljade insatser från bistånds-

utifrån Socialtjänstlagen
(SoL) och hälso- och sjukvården styrs uti-

handläggare

från legitimerades bedömningar utifrån

Hälso- och sjukztåril
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet upp till och med sjukskötterskenivå, arbetsterapeut och fysioterapeut. Inom detta område finns specialister
med koppling mot bland annat demens,
psykiatri och palliativ vård.

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Personal med olika kompetenser finns för
att kunna tillmötesgå brukamas behov av
omvårdnad, hälso- och sjukvård samt service. Likaså finns stöd för anhöriga.

Hemtjiinst
Hemtjänsten medverkar till att kommunens invånare ska kunna bo kvar i sitt ordinära boende under trygga förhållanden

L,(//J/

o

ling mot psykiatri.
Förvaltningen tillhandahåller korttids-

Ronneby medverka till
att de äldre ges förutsättningar till att leva
och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en meningsfull tillvaro i
Äldreomsorgen

ch omsorgsb

mens. Vid flytt till demensboende stödjer
specialistteamet Trygg lnflytt den enskilde
och dennes anhöriga och underlättar övergången mellan ordinärt boende till vårdoch omsorgsboende. Trygg Resurs finns
som stöd till brukare och medarbetare då
särskilda vårdbehov föreligger. Ofta kopp-

595 384360369412 14948

Enligt kommunens målstyming

o

För den som inte kan uppnå trygga förhål- landen i ordinärt boende kan man ansöka om vård- och omsorgsboende. Drygt
hälften av platserna har inriktning mot de-
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Väsentliga händelser
a

rare demensplatser, färre parboende och tidvis vakanta specialistoch enhetschefstjänster.

Lag om valfrihet, LOV, har fortsatt
inom hemtjänsten under året. Fyra
företag har hittills etablerat sig och
har ett fåtal ärenden vardera.

a

Problem efter installation av nya
trygghetslarm på några vård- och
omsorgsboenden. Larmföretaget
hade bekymmer att klara funktionaliteten av larmen vilket tidvis

Resultatet visar på något lägre
kosbrader för städ och arbetskläder än budgeterat. Leveransförseningar av bilar, något lägre lokalkosh'rader och något högre taxeintäkter än budgeterat bidrar också

till resultatet.
a

Försening av gemensamhetslokal
trygghetsboende

medfört negativa konsekvenser
för verksamheten. Ny leverantör

vid Kallinge

på plats efter att tidigare larmavtal

tas

hävts. Fortsatt installation

medför att budgeterade medel
i anspråk som planerat.

ej

av

WiFi.
Anhörigstödet har lyfts fram och

Framtidsutsikter

den nya Seniordagen blev en succd
med stort antal besökare.
a

Arbetet med kvalitetsregister har
effektiviserats, Särskilt fokus på
Senior Alert och BPSD (Beteendemässiga och psykiska symptom
vid demens).
Fortsatt tidvis chefstjiinster va-

Piloter och projekt inom området
välfärdsteknik kommer att ske, så

som test av kameror och Tena
Identify.
a

fintligt verksamhetssystem kom-

kanta vilket försvåra lednings- och

utvecklingsarbete. Även

mer att ske, vilket bedöms effektivisera arbetet för berörda profess-

på för-

valtningskontoret har vakanser
uppstått

a

ioner

ter pensionsavgångar.
Införandet av Lagen om samverkan, LOS, den 1 januari 2018. Berörda verksamheter har arbetat intensivt och utvecklat samarbetet
med Regionery främst primärvårdery men även slutenvården.

a

ef

Implementering av digitala stödsystem för ruttplanering samt tidoch insatsregistrering inom hemtjänst kommer att ske.

Aktivitetslokal vid trygghetsboendet i Kallinge beräknas att färdigställas under 2019.

fall

a

Aldrenämnden i sin helhet redovi-

positivt resultat.

a

Det beror på lägre personalkosbra-

der till följd av färre hemtjänsttimmar, lägre kostnader för LAS-

Fortsatt arbete med budget, i
första hand plan 2020-2010 med
koppling mot hela verksamheten.
Äldrenämnden har lämnat ifrån
sig förslag till hyresavtal angående
ombyggnation Ålycke.

konverteringar, mindre behov att
omvandla boendeplatser till dy-

W/-W

till

behov i centrum, IBIC.

2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

sar ett

Biståndsbedömning ska övergå

att utgå från modellen individens

a

a

Utveckling av stödsystem till be-
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Verksamhetsmått
Äldreomsorg
Befol kn

in s

sst at i st i k ( S

CH

2013

20't4

201s

2016

2017

6 884

7 021

7 079

7 133

7214

921

937

984

1 000

991

319

332

325

325

319

319

25

30

30

29

29

29

I

2018

:

Antal ålderspensonärer

-{ärav 85 år och däröver
Särskilda boenden för äldre.

Antal lqh/rum inkl korttid o trvqqhet
varav Dlatser för korttidsvistelse
varav trygghetsplatser

1

1

1

'l

1

803 165

799 273

824 127

898 183

892 546

703 008

724 419

727 528

795 075

857 780

89

99

Antal vårdtaoare

617

659

664

662

675

743

-därav 85 år och däröver

272

305

312

304

308

347

47

49

45

41

46

56

Kostnad/plats/boende/SCB/Riket
Kostnad/plats/boende/SCB/Ronnebv
Kostnad särskilt boende krlbru-

kare/Kolada/alla kommuner
Kostnad särskilt boende, kr/brukare/Kolada/Ronnebv
Omsåttnino särskilt boende

Hemtiänst:

-därav icke ålderspensionårer
Upplevd kvalitet i hemtiänsten (0-100)

91

93

91

91

90

89

Upplevd kvalitet i boende (0-1 00)

86

86

85

83

85

79

Anhöriovård

16

12

11

13

17

17

Trygghetslarm

767

775

832

818

833

932

Matdistribution

396

418

430

397

391

428

292003

306 818

308 765

281 982

264 311,

250 820

Hemtiänsttimmar

70

wr

Socialnämnden
Utfall
2017

lntäkter

Utfall

Budget

2018 vikelse

201 8

899

1 389

185031

4492

-121726 -104 510 -105

Personalkostnader 183642 189523

ningar och egna medelshantering. Koshaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd är högre än 2017 ärs bokslut. En del
av detta är generella kostradsökningar.
Antalet hushåll är ungefär i nivå med före-

Av-

Övrigakostnader 193793 182713 199 447 -16734

Avskrivnlngar 416 429 406

lnternränta
Resultat

31

256

Nettokostnad per

28

156 268 189 279 013

Utfall Budget

7

verksamhet

2018

-10 824

Utfall

082 I 143 I

230

1

9123 9439 8770
120 446 128 287 128012

Personlig assistans
Hälso och sjukvård
Missbruksvård
Övriga vuxna
Barnavård
Familjerätt
Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagning
Alkoholhandläoonino
Resultat

-298

Av-

2018 vikelse

Nämndsverksamhet

Finansierade projekt

-87

669

275

-22

22

24467 25677 23924

1 753

3292

4598

15465 14212
1

806

1 956

Förvalbringen handlägger anmälningar
och ansökningar rörande bam och deras
familjer. Antalet anmälningar kring barn
som far illa eller riskerar fara illa har ökat
ytterligare i förhållande till föregående år.
Kostnadsökningarna inom barnvården till
följd av det ökade trycket har begränsats
genom utökade öppenvårdsinsatser samt
kosbraderna för placeringar genom att en
större andel av placeringama har varit familjehemsplaceringar. Antalet placeringsdygn pä institution har inte ökat trots en 10
% ökning av antalet totala dygn. Däremot
har antalet placeringsdygn markant ökat
inom familjehemsvården.

6

Adm Socialförvaltningen
Stöd, service och oms0rg

lf1

34

gående år.
Barn- och ungdomsaård

23

3 956

642

16 319 -2 107
3 401

-1 445

54415 57 540 63 663 -6 123

2321

Ensamkommande barn

2429

50

Mottagandet av ensamkommande barn

21 984 26742

4758

2479

213

237

har minskat väsentligt i förhållande till
2015. I december 2018 har socialnämnden

376

48

ansvar för 59 placerade barn. Förändringar

256 156 268 189 279 013 -10 824

och anpassningar av antalet handläggare
har därför förändrats radikalt under året.

22955

728 424
355 450

Verksamhetens uppdrag
Socialnämndens verksamhet omfattar utredning, insatser till barry ungdomar och
familjer, till personer med beroendeproblematik" beslut om ekonomiskt bistånd
samt att ge stöd, service och omsorg till
personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar för handläggning av
ärenden enligt Alkohollagen, serverings-

het. Det finns även möjlighet att söka externa insatser såsom behandlingshem eller
familjehem om behovet inte kan tillgodo-

tillstånd

ses av

2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

Övrigauuxna
Behovet av stöd och hjälp vid våld i nära

fall

relation samt brottsoffer har under

Ekonomiskt bistånd

ökat markant.

Förvaltningen utreder och beslutar om
försörjningsstöd och annat ekonomiskt bistånd, samt ansvarar för dödsboanmäl-

Funktionsstöd

Mis sbruksa år d- och b eroendea år d

Socialsekreterare utreder och fattar i samråd med den enskilde beslut om vilka insatser som är lämpliga. I första hand är det
stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds
av kommunens egen öppenvårdsverksam-

ArLf

2018

Verksamheten omfattar insatser enligt
LSS (lagen om stöd och service

7l

--/'

kommunen.

till

vissa

funktionshindrade) samt SFB (Socialförsäkringsbalken). Ansökningar om stödinsatser utreds och beslut fattas med stöd av

tet. Antalet ungdomar som ej återaktualiseras ett år efter avslutad insats har ökat
något. Det rör sig om ett fåtal personer.
Efter hög efterfrågan har det öppnats en
"Träffpunkt" tillsammans med psykiatrins
mellanvård, vuxenskolary NSPH samt personal från funktionsstöd. Träffpunkten är

lagstifbringen. Verksamheten erbjuder
stöd såväl i ordinärt boende som i bostad
med särskild service. Det finns 82 lägenheter i kommunal regi. Personer som beviljats personlig assistans kan välja att få assi-

stansen

utförd

i

en öppen verksamhet öppet två kväl-

kommunal respektive i

lar/vecka. Genom statliga stimulansmedel

privat regi. Daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning erbjuds ett varierat utbud av arbets-

har möjligheten att utveckla tekniska förutsätbringar för välfärdsteknik för personer med funktionsvariation.
Vidare har vi utbildat två diplomerade
terapihundar att ordinera till personer som

uppgifter.

Måluppfyllelse
Antalet dagar från ansökan till beslut
(vid nybesök) har ökat under 2018 fuän 12

till

bedöms ha behov av detta. Verksamheten
har målmedvetet arbetat med ökad delak-

tighet och inflytande för brukarna. Vid
mätning har 99 7" vant och är delaktiga i

18 dagar. Personalomsäthring beman-

ning samt komplexiteten

i

bedömningar

sin egen genomförandeplan. Personalen är
en avgörande del till att verksamheten be-

till rätten till ekonomiskt bisiånd är medverkande faktorer till detta.
Antalet flyktinghushåll (de första tre

drivs med hög kvalitet. En modell tillsammans med personalen har utvecklats under hösten 2018 som kommer att testas under våren 2019. Modellen ska öka frisktalet
hos personalen. Som ett led i det systema-

åren i etableringen) samt övriga hushåll är

i

nivå med föregående år. Kommunens
fortsatta satsning med "125 nystartsjobb"
samt arbetet med praktikplatser till försörjningsstödstagare, liksom fortsatt samarbete med andra aktörer och myndigheter
för att stötta personer till en egen försörjning fortsätter ge resultat. Antalet personer med behov av långvarigt försörjningsstöd har ökat. Flertalet är i arbetsmarknadsåtgärd men i behov av kompletterande försörjningsstöd pga. för låg ersättning. Dessvärre är andelen bam som lever
i hushåll med behov av försörjningsstöd
alltjämt för högt.
Personalförstärkning inom barnavården
samt ett bra ledarskap har lett

tiska arbetsmiljöarbetet har möjligheten
s.k. arbetsrotation skapats.

Framtidsutsikter
Socialtjänsten står inför stora utmaningar. Vissa verksamheter har blivit mer
kostnadsdrivande under 2018 i jämförelse
med 2017. En av dessa är kostradema för
ekonomiskt bistånd. Förändrat arbetssätt

inom försörjningsenheten i samband med
möjligheten att ansöka försörjningsstöd
genom e-tjänst är en del i att få personer att

komma i egen försörjning snabbare. För-

till att perso-

ändringarna är viktiga för att minska effekterna av en prognosticerad försämrad arbetsmarknad och ett ökat antal personer
som lämnar etableringen. Inom barnavården kommer arbetet med att öka andelen
familjehemsplaceringar att fortsätta genom satsningar på rekrytering av familjehem och genomförande av familjehemsut-

nalsituationen stabiliserats. Antalet orosanmälningar gällande barn som far illa eller riskerar fara illa har ökat ytterligare under 2018. Antalet bam och unga med behov av placering har ökat i förhållande till
2017. Däremot har den genomsnittliga placeringstiden minskat. De kvalificerade öppenvårdsinsatsema för barn och familjer
utvecklas ständigt vilket påverkar resulta-

bildning. Dessutom planerar förvaltningen att under 2019 anställa ett jourfa-

miljehem

ldrr
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Uryf

till

för att undvika korta

HVB-

placeringar av mindre barn. Det är viktigt
att förvaltringen upprätthåller kompetens
och bemanning inom öppenvården, barn
och familj för att kunna erbjuda altemativ

samt via Arbetsförmedlingen. Verksamheten har en social utgångspunkt, då vi vill
ge personer som står en bit från arbetsmarknaden en möjlighet till sysselsätbning.

till placering.

Målet är att minska antalet leasingbilar.
Införa stödpedagogtjänster i verksamheten. Rollen som stödpedagog innebär
att vara en resurs i arbetslaget och handleda sina kollegor i utvecklingsarbetet med
brukarna. Stödja övriga kollegor i upprättande, uppföljning/utvärdering av genomförandeplaner och social dokumentation
så att dessa är av god kvaliti. Implementera beslutade metoder och arbetssätt i
verksamheteO på uppdrag av enhetschef

Under 2019 kommer en metod - IBIC (individens behov i centrum) att införas inom

funktionsstöd. Metoden utgår från individens behov, resurser, mål och resultat
inom olika livsområden i det dagliga livet.
Handläggare och utförare använder inter-

nationell klassificering av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa.
Ett team inom personlig assistans är under utredning och kommer att starta upp
under våren för att bättre kunna möta brukamas behov med insatsen personlig assi-

mm.

stans.

Uppstart av chaufförsverksamhet inom
Funktionsstöd i januari. Chaufförsverksamheten kommer att ha sin utgångspunkt

inom

sysselsättringen. Verksamheten

kommer att ombesörja resor inom daglig
verksamhet samt resor till möten för personal inom funktionsstöd. Vi kommer att
använda oss av fordon som redan finns
inom verksamheten. Rekrytering av chaufförer sker intemt inom Socialförvaltningen

ffii
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Verksamhetsnått
2015

2016

2017

2018

Förcörjningsstöd

bistånd

458

445

383

433

bistånd

794

795

708

6661

6453

6507

815
7088

Antal hushåll med ekonomiskt
Antal personer med ekonomiskt
Genomsnittlig

uheUhushåll/månad

Bam och familjevård
Antal placerade barn/unga
Antal placeringsdygn

95(248)l
21746(47814)'

67(250)1 101(2s5)1

112(213)1

18335(7$751 19951(65094)2 23737(48758)'

Missbruk
Antal placerade vuxna
Antal placeringsdygn

22

23
2774

32
4658

29

2750

72

80

82

82

261

247

238

Antal personer i sysselsättning/dagl verks 182
Antal personermed
21
Antal personer med personlig assistans;

183

176

220
206

21

23

19

Funktionsstöd
Antal lägenheter

i

gruppbostad

Antalpersonermedkontaktpersoner

ledsagare

regi
ipivatresi
ikommunal

I lnklusive ensamkommande
2

lnklusive ensamkommande

fl

fl

18

18

20

19

32

32

34

34

yklingbarn(även stödboende)
yktingbarn(även stödboende)
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4220

Överförmyndarnämnden
Utfall Budget

2017 2018 2018

lntäkter

Verksamhetsmått
Ställföreträdars- 2015 2016 2017

Utfall

Avvikelse

Antal ärenden

-7

Godmanskap 274 254 228
Förvaltarskap 58 63 62

3622 3893 4035 -142
Övriga kostnader 193 227 175 52
Personalkostnader

Avskrivningar
2 10
lnternrånta
1 1
Resultat 3 808 4123 4221

2018

kap

72 77 83
Ensamkom. barn 18'l 156 48
Särskild förord- 3
13 41
Förmynderskap

-8
0

-98

204
53
82
10
23

nad förmvndare

Verksamhetens uppdrag
Överförmyndamämndens uppgift är att
utöva tillsyn över förmyndare, gode män
och förvaltare. Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta till vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och
som av den anledningen har en god man
eller förvaltare utsedd för att hjälpa honom

Framtidsutsikter
Från och med l juli 2017 gSordes förändringar i Föräldrabalken gällande anhörigs

behörighet. Det lagstiftades även om
Framtidsfullmakter. Det har påverkat
överförmyndarnämnden på så sätt att antalet frågor om Framtidsfullmakter och anhörigs behörighet har ökat. Hur den nya

eller henne.

lagstiftningen kommer att påverka verksamheten på lång sikt är ännu svårt att för-

2018 års verksamhet och ekonomiskt ut-

utsäga.

fall
Överförmyndarnämndens expedition

överförmyndarnämnden har under året
haft stora problem att rekrytera nya ställföreträdare både till byten och nya upp-

har under 2018 haft fyra tjänster, fördelade
på tre handläggartjänster och en assistenttjänst. Det har under året varit omsättning
på personal vilket har medfört att man under en kortare upplämingsperiod varit fler

drag. Ställföreträdarskapen tenderar att bli
mer komplexa och kvalificerade, vilket

framgår av de handlingar som inkommer
till överförmyndarnämnden samt av ställföreträdamas behov av rådgirrning från
nämnden. Resurser kommer framöver att
behöva läggas på att rekrytera flera ställfö-

än budgeterat. Expeditionen har under
2018 haft en stor ärendehantering då det
tillkommit många nya ärende (104st) sami
avslutats många ärenden (203st).

reträdare.

Nya ställföreträdare har under året rekryterats och utbildats. Utbildning har, av
nämndens handläggare, genomförts vid
ett flertal tillfåillen under 201.8. Vidareutbildning av befintliga ställföreträdare har
genomförts i form av workshops och utbildning inom neuropsykiatri och ohälsa.

ft1 \/-'4

överförmyndarnämndens verksamhet
är komplex och föränderlig både när det
gäller lagstiftning och de ärenden nämnden har att hantera. Nämnden ser därför
ett fortlöpande behov av utbildning och

fortbildning för tjänstemäry nämndsledamöter, gode män och förvaltare.
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Ve rksam hetsbeskrivn
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n

gar

kommunens företag
AB Ronneby Helsobrunn

Årets verksamhet
Ronnebyhus har fortsatt bra lönsamhet

2018
Resultat efter finansiella poster
Arets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Antal årsarbetare

2017

med minskade driftskoshader och mins-

146

163

-154

776

kade vakanser.
Fokus på lönsamhet sker genom ståindig
granskning av verksamhetens intäkter och
kostnader. Varje enskilt fastighetsbidrag
till det sammanlagda resultatet analyseras.
Genom analys avnyckeltal och jämförelser

4
129 670
27 Yo

1

1 002
29 646

28Yo

0

0

Allmänt

mellan fastigheternas individuella prestanda får man en både kort- och långsik-

AB Ronneby Helsobrunn (ABRH) är moderbolag i Ronneby kommuns bolagskoncem, och har till uppgift att arbeta för samordning och effektivisering av bolagens
verksamhet.
I koncemen ingår Ronneby Miljö & Teknik AB (elnät, fjärrvärme, VA och renhållning) inkl dotterbolag, det fastighetsförvaltande bolaget AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) inkl dotterbolag samt bostadsbolaget AB Ronnebyhus.
Bolaget ägs i sin helhet av Ronneby kommun.

tig bild av avkastningsmöjlighetema. Genom att följa branschutvecklingen inhämtas kunskap som grund till beslut om investeringar och utveckling för bättre lönsamhet.

Vid förhandling med

överenskommelse om höjning med0,95 1o
från L februaÅ 2018. Medelhyran för bolagets bostadsbestånd uppgår 2018 till ca
1008 kr/rnz (976). För 2019 har bolaget träffat uppgörelse om höjning med 1.,75 "/o fuän
1, feb2019.
Räntekostnaden är en stor kosbrad för

AB Ronnebyhus
Sammandrag

(JKR)

Nettoomsättning
Resultat effer flnansiella poster
Arets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Antal årsarbetare

bolaget och ränteutvecklingen påverkar
därför lönsamheten väsentligt. Finansie-

2018
157 314

I

019

9728

ringen av bolagets skuldportfölj sker i

2017

176 279

överensstämmelse med antagen finanspo-

11 933

liry där finansiella derivatinstrument (ränteswappar) används för att hantera ränte-

I

901

798 233
18Yo

789 500
17 Yo

44

49

risken och kapitalbindningslöften från kre-

ditgivarna garanterar tillgången på kapital. Under året har företaget förtidsinlöst
ränteswappar med ca 15,2 mkr vilket ger

Allmänt
AB Ronnebyhus verksamhet är att inom
Ronneby kommun förvärv4 äga, avyttra,

högre räntekostnader för 2018.

Vid årsskiftet var den genomsnittliga
räntebindningstiden 4,8 är (2,9) och kapi-

bebygga och förvalta fastigheter med bo-

städer och lokaler samt bedriva därmed
förenlig verksamhet.
Bolaget ägs i sin helhet av AB Ronneby
Helsobrunn. Bolaget är anslutet till Sveri-

år (0,9). Genomsnittsräntan för 2018 var 5,41. o/" (2,54).
I lämnade ägardirektiv för 2012 har soliditetsmålet sänkts från 15 % till 10 %. Soliditeten ligger stabilt med de senaste åren
runt 16-18 procent.
talbindningstiden 1,0

Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)
och Fastighetsbranschens arbetsgivarorgages

nisation (FASTIGO).
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Hyresgästföre-

ningen om 2018 års hyror träffades en

Arets investeringar i byggnader och inventarier var totalt 23 mkr.
Under januari månad 2018 bildade AB
Ronnebyhus bolagen Ronnebyhus Holding AB (dotterbolag) och Älgbackens fastigheter AB (dotterdotterbolag). De fastigheter som omfattades av avyttringen försåldes av AB Ronnebyhus till Älgbackens
fastigheter AB. På tillträdesdagen den 4
juni 2018 genomförde Ronnebyhus Holding AB försäljningen av samtliga aktier i

var vakanta vid årsskiftet 2018-2019 var
vakanta pga. ombyggnad och renovering.
Antalet vakanta bostäder är den L januari
2019,26 st. (20) eller 1,2 o/" (1,2V").
Uteblivna hyresintäkter p.g.a. outhyrda
bostäder och bostäder under ombyggnation uppgår under 2018 till ca 1,700 tkr
(1,900) eller ca 1,2"/" (L,2 %) av omsättningen.

Ftamtida utveckling
En föryngring av det åldrande bostadsbeståndet är fortsatt av största vikt. Försäljningen under året har inneburit en bättre

Älgbackens fastigheter AB till köparen WF
i Ronneby AB.

i

Kallinge lades nytt tak
till en bättre inomhusmiljö. På Vällarevägen i Kalling
På Olsgården

över entrdpartiet för att få

balans

fastigheisbeståndets åldersstruktur. Vi kommer ytterligare föryngra Ronnebyhus fastighetsbestånd när vi nu fokuserar på nybyggnation. Ronnebyhus skall
medverka till att Kv. Kilen i centrala Ronneby bebyggs. Ronnebyhus projekterar nu
för 80 nya lägenheter med planeradbyggstart under maj-juni 2019. Utöver detta ska
ytterligare ett femtiotal nya lägenheter
byggas i kransortema med löpande byggstarter fr.o.m. 2019. Genomförd försäljning
av ca20 % av företagets fastighetsbestånd
ställer också krav på en anpassad och opti-

byggdes två nya lägenheter och en mindre
lokal i den gamla förskolans lokaler. I Hallabro på Kongavägen byttes samtliga fönster och balkongdörrar.
I Kallinge centrum har byggnation av en

gemensamhetslokal påbörjats. När loka-

len är färdig under 2019 ställs "änkehuset" om

till trygghetsboende.

Ytterligare en etapp om 54 badrum har
totalrenoverats under 2018 pä Espedalen.
På Hjorthöjden renoverades takytor på
fyra byggnader. På Espedalen gjordes ytterligare en lägenhet iordning på suter-

merad organisation vilket kommer genomföras under 2019.
Framtida risker är främst inom det finansiella området med stigande räntekostna-

rängplanet.

Koshradema för löpande underhåll av
golv och väggar i lägenheterna s.k. HLU,
samt vitvaror och porsliry ingår i under-

der och svårigheter att hyra ut nybyggda
till en högre hyresnivå. Om arbetsmarknaden försämras påverkar det
även uthyrningsgraden i de befintliga faslägenheter

hållskostnader med ca 6,1 mkr.
Redovisade underhållskostnader uppgår
till115 kr/m2 $aQ och totalt till18,0 mkr

tigheterna.
Ronnebyhus fortsätter arbetet med att effektivisera utnyttjandet av befintliga digitala fastighetssystem. Detta skall leda till
bättre överblick och större transparens

Q6,6)

Reparationer genomförs till stor del i
egen regi och kostnaderna uppgår sammantaget

till

ca 11,9 mkr (9,6) varav ca 4,7

mkr avser kosbrader för egen personal.
Under flera år har vakansgraden legat
förhållandevis stabil, trots kraftigt vikande
befolkningsutveckling i kommunen. Under 2015 - 201,6 har befolkningen i Ronneby ökat och också efterfrågan på bostäder. Under 2018 ligger vakanserna stabilt

runt

l.

-

över den strategiska och långsiktiga underhållsplaneringen.

Huvudpunktema för stlrrelsens arbete
under första delen av 2019blir att ta beslut
om nybyggnationen på Kv. Kilen. Den nya
styrelsen som tillträder 1 maj 2019 kommer
initialt att fokusera på det strategiska arbetet avseende långsiktigt underhåll, fortsatt

L,5 procent och de lägenheter som

tv'tl lt u{

i
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planering kring nybyggnation och framtagandet av ny affärsplan för tidsperioden

Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 164,8 Mkr (149,7 Mkr).
Investeringama har finansierats med internt tillförda medel och ökad checkräkningskredit.

2020-2024.

Ronneby Miljö och TeknikAB
Sammandrag (TKR)

2018

Neftoomsättning
Resultat efter fi nansiella poster

296715
-15223

Arets resultat
Balansomslutning

-7 080
921 681

Soliditet
Antal årsarbetare

13To
115

Väsentliga händelser och framtida utveckling
2018 har varit ett år där Miljö och Teknik

2017

294 633
14 719
-1

04

AB fortsätter att förbättra leveranserna

817 898
16

till

kommunens invånare.

o/o
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Fiber

Allmänt

Målet med bredbandsutbyggnad tillgO%
av kommunens permanenthushåll hade
till årsskiftet nått upp till ca 83%. Prognos
för måluppfyllelse är halvårsskifter 2019.
Miljöteknik har genom ägardirektiv i uppdrag att till och med 2020 bygga ut fiber så
att 100 V" av alla hushåll med permanent
boende har möjlighet att ansluta sig med
en hastighet av minst 100 Mbit/s.

Bolaget ägs till 100 % av AB Ronneby Helsobrunn. Bolagets verksamhet är att omvandla och inköpa samt distribuera energi
och tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska
nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvattery rena avloppsvattery om-

händerta avfall samt bedriva rådgivning
och projektering inom dessa områden.
Ärets verksamhet
Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -112 Mkr (1\7
Mkr).
Resultatet efter lämnade koncembidrag
men före avsättning till överavskri',rningar
uppgick till -15,4 Mkr (14,5 Mkr) mot bud-

handlingar

geterade 5,8 Mkr.

vid Blekinge tingsrätt.

Vatten och aulopp

PFAS frågan löper vidare och Högsta
domstolen har fattat beslut om att det är
produktansvarslagen som ska vara tilllämplig i den fortsatta processen för att

driva skadeståndsfrågan. Inledande för-

Uppdelat per verksamhet blev resultatet

EInät:

Under sommaren blev vi tvungna att införa bevattningsförbud i delar av kommunen med anledning av sjunkande vattennivåer i vattenmagasinen i de östra delama

Resultatet blev 2,3 Mkr (0,1 Mkr)

av kommunen. Förbudet har legat kvar

följande:

under resterade del av året. Ronneby kommun har tillsammans med Ronneby Miljö
och teknik AB investerat i nödvattentankar
som bolaget lagrar och underhåller.
Bolaget har under året arbetat med att
implementera en ny taxa för Vatten och
Avlopp. Förlaget till ny taxa har återremitterats 3 gånger då den skulle beslutas av

Fjäwatume:

Resultatet blev -2,8 Mkr (8,0 Mkr)
Vatten och Avlopp:
Resultatet blev -3,6 Mkr (-2,3 Mkr)
RenhåIlning:

Resultatet blev -3,1 Mkr (Q Mkr)

kommunfullmäktige. Arbetet kommer att
fortgå in i2019. Som en effekt av PFAS frågan har entreprenadarbetena för råvattenledningen mellan vattentäkten i Karlsnäs

IT och Bredband:
Resultatet blev -8,2 Mkr (8,3 Mkr)

ttll:r

i skadeståndsmålet har hållits
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och vattenverket i Brantafors pågått under

Ytterligare en stor utmaning är att öka
i fibemätet. I de redan

året. Prognos för färdigställande är februan2019. Avtal som reglerar relationen gällande byggande av ledningen är upprättat
mellan Ronneby Miljö och Teknik AB och
Försvarsmakten.

anslutningsgraden

utbyggda delama ligger anslutningsgradenpå ca607".
Vidare utmaningar är att säkerställa en
robust och redundant vattenförsörjning.
Ytterligare en utmaning som är av väsentlig vikt är att ställa om renhållningsverksamheten för en framtid där vi inte kan deponera material utan vi kommer endast att
sortera och mellanlagra olika fraktioner.
Taxekonstruktionerna för flera av verksamheterna kommer att ses över och revi-

Fjiinuiirme
EU-projektet "Småskalig kraftvärme" har
fortsatt under året. Turbinen i Sörby installerades under december 2016 och har haft
tekniska problem fram till och med hösten
2018 då den tyska leverantören lyckades
komma tillrätta med vibrationsproblemen.

deras

Aafallshantering

Miljöpåverkan

Projektet för fastighetsnära insamling
(FNl) i FAS 2 har genomförts under året.
Ca 10 000 kärl har placerats ut till permanenthushåll och fritidsboende. Tre nya

Bolagets verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser, främst avseende
miljöfarlig verksamhef vattenverksamhet
samt avfallshantering. Under 2018 var fyra
av bolagets anläggningar tillståndspliktiga
B-verksamheter och 15 anläggningar var
anmälningspliktiga C-verksamheter. Andra verksamheter som omfattas av prövningsplikt enligi miljöbalken är bl a vattenverksamhet (vattentäkter), köldmediehantering, mindre avlopp samt avfallstransporter. För flertalet av anläggningar finns
tillstånds- och anmälningsbeslut som bl a

renhållningsfordon

har

införskaffats,

dessa drivs med biologisk diesel (HWO).

Elnöt

Under året har bolaget samförlagt en stor
mängd elkablage i samband med fiberutbyggnaden i syfte att vädersäkra och föryngra anläggningen. Föryngringen av anläggningen är nödvändig för att bolaget
ska kunna ta ut de avgifter man behöver.
Detta regleras av Energimarknadsinspekt-

reglerar utsläppsmängder och halter.

Bolagets generella miljöpåverkan från
samtliga verksamheter, inklusive förråd
och administration, består i hantering och
förbrukning av kemiska produkter, råvaror och energi, genom transporter samt genom generering av avfall.
För rapport om respektive rörelsegrens
miljöpåverkan hänvisas till RMT:s förvalt-

ionen.

Framtiden

Miljöteknik står fortsatt inför stora utmaningar inom flera verksamheter. En av de
största är det fortsatta arbetet med att
byggu ut fibernätet på landsbygden för att
nä 100% av permanenthushållen och före-

ningsberättelse.

i

Ronneby kommun till och med
2020. De största riskerna för bolaget gällande landsbygdsutbyggnaden är att hantera finansieringen där vi ser att det är yt-

tagen

terst svårt att få lönsamhet i projektet. Den

andra stora risken är tidstillgången för
projektet som är väldigt utmanande där vi
redan i dagsläget ser en överhängande risk
att inte klara tidsmålet.

W
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Ronneby Miljöteknik Energi
AB

Allmänt
Bolaget ägs i sin helhet av AB Ronneby
Helsobrunn (ABRH), som i sin tur ägs till
'1,00V"
av Ronneby kommun.
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning
med i huvudsak industri-, handels- och

2017
Nettoomsättning

0

Resultat efter flnansiella poster
Arets resultat

-6 847
-6 847

_23

Balansomslutning

10792

kontorslokaler samt hotellet Ronneby

17 549

Brunn. Bolaget har förutom fastighetsförvaltning även till uppgift att medverka vid

Soliditet

11

-23

12%

Yo

Antal

0

0

företagsetableringar samt att genom aktiva
åtgärder främja näringslivets utveckling i
Ronneby kommun. ABRI äger, förvaltar
och hyr ut fastigheter och lokaler i Ron-

Allmänt
Bolaget är ett dotterbolag till Ronneby
Miljö och Teknik AB och bildades under
2015. Bolaget har till föremål för sin verk-

neby kommun och har ett fastighetsbe-

ducerad el och därmed sammanhängande
verksamhet.

stånd på ca174800 (174800) kvm. Bolaget
förvaltar 23 (23) fastigheter som är fördelade i tolv företagsbyar.

Årets verksamhet och framtidsutsikter
Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till -6 842 tkr. Tillgångarna har värderats till verkligt värde
utifrån kassaflödesanalys som inneburit
att nedskrivning har skett med 68 mkr då

Ärets verksamhet och framtidsutsikter
Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 46 mkr (3,9
mkr). Nettoomsättningen är oförändrad
jämfört med fjolåret och uppgick till 58,6
mkr (692 mkr).

verkligt värde understiger anskaffningsvärde. Bolaget ingår som part i ett EUprojekt avseende småskalig kraftvärme.

Brunnsparken

samhet att producera och försälja egenpro-

Företagsbyn Brunnsparken består av ca
23 800 kvm varav den största fastigheten är

Bolaget producerar från oktober egen el
genom att koppla en ångturbin till en biopanna. Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 313 tkr. Investeringarna har finansierats med lån
från moderbolaget. Bolagets verksamhet

Ronneby Brunn Hotell. Hotellet är en av
södra Sveriges största resortanläggningar

med 264 hotellrum, 30 konferenslokaler,
kongresshall (Blekinge Convention Center), restaurang festlokaler, nattklubb och
spa. Under 2018 har ca 3,6 mkr investerats
i fastigheten. Årets investeringar består
främst i uppgradering av tekniska installationer samt ombyggnad av ventilations-

omfattas av miljöbalkens bestämmelser.
Bolagets miljöpåverkan får anses ringa.

AB Ronneby lndustrifastigheter

system.
Fornanäs

(TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Arets resultat
Balansomslutning

Soliditet
Antal årsarbetare

#tr- vLM

2018
68 558

68241

4 654
3 393

3 914
3 018

587 224

590 492

10Yo

9Yo

I

Denna företagsby ligger vid Ronnebys
hamn och har en yta på ca 14 800 kvm. I

2017

dessa fastigheter finns främst höglager och

kontorslokaler som hyrs av en enda hyresgäst. Under året har inga störrer investeringar genomförts.

I

80

ktenstorp

ser främst köp av intilliggande mark, nyanläggning av parkeringsområde samt
några mindre lokalanpassningar till befint-

Svenstorp i Bräkne-Hoby är ca 18 100
kvm stort och här finns ett större varuhus,
gym, flera industrier, lager samt en restaurang. Det har främst gjorts investeringar i
lokalanpassningar till befintliga hyresgäster ommålning av fasader samt uppgradering av tekniska installationer

liga hyresgäster.
Investefingar

Investeringama uppgår för räkenskapsåret till 21,9 mkr (30,3 mkr).

Hantaerkaren

Framtida utveckling
Bolagets uthymingsgrad uppgår per den
3Ul2 2018 tILl97,20/". Under 2019 kommer

Fastigheten Hantverkaren ligger centralt
i Ronneby och har en uthyrningsbar yta på
ca7 900 kvm. I fastigheten finns främst industri- och handelsföretag. Under året har
ca 1,5 mkr investerats i fastigheten avseende lokalanpassningar till befintliga hy-

fastigheten Svarven 1 att säljas till ägaren
Ronneby Kommun och denne kommer att

teckna avtal med ABRI avseende byggprojketledning av ombyggnation av fastigheten till skol4 enligt inriktningsbeslut av
Kommunfullmäktige. Bolaget kommer
även fortsättningsvis att fokusera på att
vård+ värna och utveckla befintliga företagsbyar i samarbete med bolagets hyres-

resgäster.
Kallin ge F ör e tagscen trum

Kallinge Företagscentrum är ABRIs
största företagsby med ca 49 1,00 kvm yta
för lager, industri, förråd och kontor. I området finns ett fyrtiotal mindre och medelstora företag. Ronneby kommun bedriver
även ett antal verksamheter här. Årets in-

gäster. Bolaget kommer fortsätta att inrikta

sig på energi- och miljöbesparande åtgärder samt arbeta för en utemiljö i företagsbyarna som upplevs som trygg och säker

vesteringar inom företagsbyn uppgår till
ca 7,4 mkr och avser främst lokalanpassningar, uppgraderingar av tekniska in-

stallationer samt

ett flertal

att vistas i, enligt beslutade mål samt att arbeta med att tydliggöra och stärka bolagets

varumärke. ABRI kommer även framöver
att arbeta aktivt inom kommunkoncemen

takomlägg-

ningar.

med etableringsfrågor.

Svaroen

Fastigheten Svarven är ca 5 100 kvm och
fr o m 1 januari 2018. De
närmaste åren kommer fastigheten att ställas om från industrilokal till skola åt Ron-

Ronneby Brunn AB

är hyresledig

(TKR)

2018

Neftoomsättning

neby kommuns utbildningsförvaltning.

Resultat efier flnansiella poster
Arets resullat

Under 2018 har investeringar gjorts med ca
3,4 mkr.

2017

0

0

-1

0

-1

0
o.l

Balansomslutning

90

Soliditet
Antal årsarbetare

100vo
0

100

o/o

0

Telefonen

Telefonen ligger centralt i Ronneby, bara
någon minut från Resecentrum och järnvägsstationen. Företagsbyn Telefonen består av ca 32 100 krrm och här finns flera

Ronneby Brunn AB är dotterbolag till
ABRI. Bolaget har bildats för att skydda
namnet "Ronneby Brunn". Någon verk-

tillverkande företag, kontor, vårdkliniker,

samhet har ej bedrivits i bolaget.

Allmänt

friskvårdsanläggningar samt en restaurang. Årets investeringar på ca 2,9 mkr av-

,{Lj
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Kommu nalförbu ndet Rädd-

Den nya ledningsorganisationen infördes helt rätt i tiden och fick sitt elddop un-

ningstjänsten Östra Blekinge
2018

2017

Verksamhetens
Resultat efter finansiella posler
Arets resultat

94921
-1 107
-1 107

233
233

Balansomslutning

88232

8't 086

0,8To
79,2t

76,13

Soliditet
Antal årsarbetare
Antal räddningspersonal i beredskap
(RiB)

der sommaren då Karlskrona och Ronneby
kommuner drabbades av ett mycket stort
antal bränder i skog och mark på grund av
den extrema torka som rådde. God fram-

86

120

förhållning vad gäller lednings- och resursförstärkningar, samverkan med
främst Försvarsmakten helikopterskva-

2o/o

drory räddningspluton och hemvärn samt
ett fantastiskt engagemang hos all vår personal var avgörande för att bränderna
kunde hanteras och släckas innan de blivit
okontrollerbara.
I november invigdes så den nya brandstationen på Oscarsväm i Karlskrona med

121

Allmänt
Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge startade verksamheten
2000-07-01 och organiserar räddningstjänsten inom Karlskrona och Ronneby.
Kommunerna har vid detta förbunds

pompa och ståt. Hemvärnets musikkår
för de ca 200 inbjudna gästerna

spelade

bildande enats om en kosbradsfördelning
som innebär att Ronneby kommun skall

medan räddningschef och direktionsordförande symboliskt klippte en kätting med
hydraulsax. Förutom all återställning efter
skogsbränderna som behövde göras, gick
stora delar av hösten åt till aweckling av
gamla brandstationen och flytt in i den
nya. Hela bygg- och flyttprocessen har

bestrida 38,5Ä av förbundets kosbrader.
Förbundets verksamhet regleras i dery av

de bägge medlemskommunerna, fastställda förbundsordningen. Förbundets
primära uppgift är att för de bägge medhålla en gemensam
räddningstjänst som regleras i lagen skydd
mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet
för räddningstjänst som enligt LSO ska finlemskommunerna

nas

i

även den präglats av ett mycket stort engagemang från personalen och många kloka
idder. Aldrig har väl en räddningschef varit stoltare än när kättingen gick i två bitar
och stationen förklarades invigd.

varje kommun fastställs av direkt-

ionen. Handlingsprogrammet för att förebygga olyckor som kan leda till räddningstjänst bereds av direktionen men fastställs
av respektive medlemskommun.

Antalet räddningsinsatser har ökat vid
ligger till stora delar i gruppema "Brand i
byggnad" och "Annan brand" dvs. bränen jämförelse två år tillbaka. Ökningen

der utanför byggnader. Efter några år med
ett färre antal "brand i byggnad" är nu an-

Väsentliga händelser och framtida utveckling
I början av mars månad sjösattes en ny
ledningsorganisation med 6 stycken insatsledare. Syftet var att effektivisera och
säkra samordning och räddningsledning

talet händelser tillbaka på motsvarande
nivå som tidigare, en fördjupad analys av
händelsernas omfattning och orsak behöver genomföras för att kunna dra några
slutsatser av ökningen. Bränder i skog och
till följd av den
varma och torra sommaren. 124 st insatser
har genomförts jämfört med 55 st är 2017.

på olycksplatsen samt att stärka dagtidsor-

mark har ökat markant

ganisationen genom att insatsledarna fick
utvecklingsansvar inom varsitt ansvars,
område. Införandet av funktionen insatsle-

Med proaktivt arbete, tidiga förstärk-

till MSBs utbildningssystem och övriga räddningstjänster i Sverige som i de allra flesta fall
dare var också en anpassning

ningar och samverkan med Försvarsmaktery bandvagnsföreningen Gränslös sam-

verkary kringliggande räddningstjänster

infört funktionen sedan många år tillbaka.

hrr W4t
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samt de helikopterresurser som organiserades genom Myndigheten för samhälls-

2018 är ett underskott med 1 107 tkr. Det
egna kapitalet är 739 tkr.

skydd och beredskap kunde briinderna
i ett iidigt skede. Två uppmärksammade händelser är haveriet med ett

Upplånat kapital ska inte överstiga anläggningstillgångamas värde. Ett års reinvesteringsutgifter får sammanlagt inte
överstiga de tre senaste bokslutsårens
sammanlagda avskrivningskostrader.
Upplanat kapital är 13 700 tkr, vidare har
Förbundet en kredit om 19 000 tkr i Karlskrona kommuns koncernbank, sammanlagt 32 700 tkr. Anläggningstillgångarnas
värde är 30 808 tkr, vilket är en ökning med
5 820 tkr. Lrvesteringar driftsatta under år
2018 har ett anskaffningsvärde pä 7 378

hanteras

sportflygplan på ]ärkö utanför Sturkö samt
jAS-haveriet norr om Kallinge. Larm om
drunkning innefattar larm till andra kommuner, hjälp till statlig sjöräddning och
även befarade drunkningstillbud som senare visar sig vara missförstånd där ingen
person varit i fara.
Det verksamhetsmässiga målet tar sikte
på att verksamheten ska bedrivas med en
stor ekonomisk medvetenhet och en helhetssyn på de resurser Förbundet dispone-

tkr.

rar. Samtliga Förbundets resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att organisationen når

år

2015-

tkr.

Medlemskommunerna har beviljat utökad låneram till Förbundsordningens inlåningstak på 25 Mkr. Ronneby kommun har
utbetalat sin andel. 38,5o/o av 20 Mkr vilket
är 7 7O0 tkr. Upplåningen hos Karlskrona
kommun har betalat ut totalt 6 000 tkr av
sin del, samt lagt resterande 14 000 tkr av
den gemensamma låneramen tillgängliga

till nytta för våra
medlemskommuner, dess medborgare och
övriga intressenter. Förbundet har haft ett
sina mål och uppdrag

tufft år med

Avskrivningskostnaderna

2017 tu 10799

verksamhetsuppföljningery

endast 5 av 15 mål är uppfyllda 7 är päbörjade och 4 mål är inte uppfyllda.
planera verksamheten för en ekonomi i balans. Av särskilda skäl kan överskottet på

för Förbundet i form av en kontokredit.
Karlskrona kommun har även under året
beviljat ytterligare 5 000 tkr i kredit för in-

det egna kapitalet utnyttjas under verk-

ventarier

Räddningstjänsten Östra Blekinge ska

samhetsåret. Exempel på särskilda skäl är;
räddningsinsatser som medför betydande
koshrader, materielhaverier som av säkerhetsskäl medför akut anskaffningsbehov,
väsentliga förändringar i de ekonomiska
förutsättningarna o.dyl. Resultatet för år

,f/r v+r
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till den nya brandstationen.

Miljöbokslut
I Ronneby kommuns miljöprogram finns

Ett gemensamt sätt att mäta matsvinnet
har tagits fram av livsmedelsverket som

det 5 fokusområden: Klimat, Giftfti miljö,
Hållbar bebyggelseutaeckling, Friskt aatten

möjliggör en jämförelse mellan olika kommuner i Sverige och som Ronneby kommun kommer att använda sig av framöver.
Det är svårt att mäta de koldioxidutsläpp
som sker till följd av vår konsumtion. De
modeller som naturvårdsverket presenterar över konsumtionsbaserade koldioxidutsläppshalter visar att två tredjedelar av
våra utsläpp sker utanför Sverige och enbart en tredjedel sker i Sverige. Detta eftersom mycket av det vi konsumerar har

ochBiologiskmångfald. Som medlem av Sve-

riges ekokommuner använder sig Ronneby kommun av deras gröna nyckeltal
men har även egna indikatorer för att se
om kommunen är på rätt väg. I bilagan
Miljöbokslut redovisas samtliga måI, indikatorer och aktiviteter som finns i miljöprogrammet för

2017 -2020.

Klimat. Den största andelen av koldioxidutsläpp i Ronneby kommun kommer från
transportema. För att lyckas nå Ronnebys
mål om att kommunen som geografiskt

område ska

bli

producerats i andra länder.

Giftfri mitiö. I Ronneby kommun ska miljön vara hälsosam och ingen ska exponeras
för ämnen i en nivå att det kan vara skadligt. Detta ska göras genom minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen
och minskad spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen.
Förståelsen för problemen med miljögifter

fossilbränslefritt behövs

både ett förändrat resebeteende och en för-

ändrad fordonsflotta hos såväl kommunery invånare som företagare. Andelen ny-

registrerade bilar i den geografiska kommunen som var fossiloberoende 201.8 var
1,4,55 V".

Det innebär att Ronneby är den
kommunen i Sverige. Av den to-

blir alltmer

10:e bästa

uppmärksammade och det
finns flera positiva initiativ men det finns
ändå en hel del utmaningar för att nå en
giftfri miljö. Förutsättningarna kommer att
förbättras på lång sikt, men det handlar om
flera generationer framöver innan arbetet
kommer att ge positiva resultat i miljön.
I det nya avtalet för byggmaterial och må-

tala personbilsflottan är7,73 % fossiloberoende 2018. Koldioxidutsläpp från tjåinste-

resor för 2017 var Q08 ton/årsarbetare, vilket visar att kommunens arbete med att

minska transportemas koldioxidutsläpp
börjar ge resultat.

leriprodukter finns krav motsvarande
SundaHus där klass A eller B ska användas om det är möjligt. All aktuell personal
på tekniska förvaltningery Ronnebyhus

+ latrrdr {::t
I l,.ri*t ri;l

.'l;

och ABRI har genomgått utbildning i SundaHus databas. Under sensommaren så

strandstädades

It
ltr6

Koldioxidutslcipp
(lon/årsarbetare)

ljönsteresor
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kommunen.

bitar och plastpåsar.
Det är viktigt att farliga ämnen och ämnesgrupper ersätts av mindre harmfulla alternativ. Eftersom det är svårt och tar tid att
påverka kemikalieanvändningen genom

'lnl?

från

3 mil kust i

2700 kg avfall samlades in och lämnades
för återvinning. Den största delen av avfallet var plast i form av petflaskor, små plast-

lagstiftning kommer offentlig upphandling, miljömärkning och andra frivilliga

cykelvägar och kollektivtrafik framför bilvägar. Det har under året påbörjats ett arbete med att ta fram en cykelstrategi som i
första hand har målgruppen vardagscykling till arbete och skol4 fritidsaktiviteter
och inköp. Ronneby kommun har även
deltagit i arbetet med att ta fram en regional cykelstrategi för Blekinge. Blekingetrafiken har under året genomfört en rad
insatser för en tillgiinglig och attraktiv kollektivtrafik och därmed infört en ny stadstrafik i Ronneby.

åtaganden ha stor betydelse för vilka ämnen som kommer att användas i framtiden.

Hållbar bebyggelseutveckling. Ronneby
kommun ska ha en långsiktigt hållbar bebyggd miljö där luften är ren och strålmiljön säker.

Luftmätningar har löpt på under året i
samverkan med övriga kommuner i liinet.
På lång sikt kan man se att luftkvaliteten

har förbättrats, men trots det orsakar luft-

föroreningar bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och försämrad lungfunktion
hos människor. Någon nedre gräns för
luftföroreningars effekt på människors

Friskt vatten. I Ronneby kommun är våra
vatten skyddade och brukas på ett hållbart
sätt. Under årets fastställdes en ny version

av VA-planen. Även en vattenförsörjningsplan har fastställts för att säkerställa
tillgången till dricksvatten även i framti-

hälsa har inte kunnat fastställas. I en rapport som publicerades under 2018 uppskattades antalet dödsfall i Sverige under
2015

till följd av luftföroreningar till

den.

7 600.

De pågående klimatförändringarna kom-

Blekinge har, på grund av sitt geografiska
läge, stor intransport av luftföroreningar
från andra länder och internationell sjöfart.
I den senaste miljöhälsoenkäten anger tio
procent av de som bor i flerbostadshus att
de upplever sig mycket störda av trafikbuller. Förtätring och höjda riktvärden för
buller (vid fasad) ökar behovet av att särskilt ordna tysta och ljuddämpade sidor av
bebyggelsen. Även i inomhusmiljön kan
buller orsaka hälsoproblem vid sidan av
fukt mögel och radon. Andelen vuxna i
Blekinge som besväras av inomhusmiljön
ligger relativt konstant på 17 procent. Få

mer att leda till förändrad nederbörd, temperatur och vattenkvalitet. Det riskerar att

påverka både dricksvattenförsörjningen
och den biologiska mångfalden i vattendragen.

Biologisk mångfald.
I Ronneby kommun brukar vi markskiktet
på ett hållbart sätt och skyddar djur- och
växtliv. Vi ska utveckla miljöer med hög
biologisk mångfald och bevara värdefull
natur.
Risanäshalvön har gallrats så betesarrendatom får mer betesmark och det blir samtidigt öppnare och mer tillgängligt. Får har
varit på "provbete" på helt igenväxta lilla

boende vet idag om deras bostäder har testats för radon. I Blekinge besväras 34 procent av vedeldningsrök i eller i närheten av

sin bostad, vilket är nästan dubbelt
många som nationellt.
Under året har de sista hushållen

i

Ekön. Den tätortsnära skogen röjs och
även Blekingeleden och andra stigar har
rtijts. Det har även förbättrats grindar och
spångar. Kommunen har ingått ett natur-

så

kom-

munen fått fastighetsnära insamling för
papper-, metall- och plastförpackningar,

vårdsavtal där landskapet ska öppnas
upp.

färgat glas, ofärgat glag tidningar, matav-

fall och brännbart.
Ytterligare åtgärder krävs för att förbättra
infrastrukturen och specifikt sådan som
minskar miljöpåverkan. Det är viktigt att
redan vid planering prioritera gång- och
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För den biologiska mångfalden finns utmaningar med att olika arters livsmiljöer
försämras eller förstörs, invasiva arter
sprider sig och att naturens resurser överutnyttjas.
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Beredningar
Folkhälsorådet

större andel av bamen med utländsk bak-

Hälsa är alltid i centrum som ett väsentligt och avgörande värde i människors liv
och en förutsättning för en hållbar sam-

grund levde i ekonomiskt utsatta hushåll,
än bam med svensk bakgrund.
Andelen arbetslösa ungdomar har mins-

i Ron-

hällsutveckling. En god hälsa bland Ron-

kat någoi. Ungdomsarbetslösheten

nebyborna är en av de viktigaste faktorema för tillväxt, utveckling och välfärd

neby kommun ligger dock fortfarande
högre i jämförelse med övriga kommunerna i länet samt i jämförelse med riket.

i kommunen.
Ronneby kommuns folkhälsobokslut för
2018 tar sin utgångspunkt i folkhälsopolicy
2013-2018. Folkhälsopolicgr har fyra prioriterade målområden delaktighet och inflytande i samhället barn och ungas upp-

Ca två tredjedelar av de vuxna var fysiskt
aktiva. Män är mer fysiskt aktiva än kvinnor. Bland elever i årkurs 8 har träningsfrekvensen bland både tjejer och killar mins-

kat.

Andelen ungdomar som röker eller snusar fortsätter att minska. Bland vuxna har
andelen dagligrökare minskat över tid och
även riskabla alkoholvanor. Andelen gravida som röker och rökande spädbamsför-

växtvillkor, fysisk aktivitet och alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel.
Detta bokslut presenterar folkhälsodata
samt följer upp hur nämnder och förvaltningar har arbetat med folkhälsopolicyns
prioriterade områden under 2018. Folkhälsobokslutet ger en bild av hur folkhälsoarbetet ser ut inom kommunen och gör alltså

äldrar är dock fortsatt hög.

med länet och riket ligger Ronneby på en

lägre andel snusande män och kvinnor.
Andelen elever som uppger att de får
dricka alkohol för sina föräldrar har i stort
minskat över tid. För elever i årskurs 8 ses
dock en ökning mellan åren 2012 tilI2017.
Andelen som har provat narkotika har
ökat i årskurs 8 och minskat i årskurs 2 på

inte anspråk på att vara heltäckande.
Bokslutet följer endast upp de målområden och indikatorer som är beslutade en-

ligt folkhälsopoliry

201.3-2078.

Folkhälsoläget i Ronneby
Folkhälsan utvecklas positivt men inte
för alla grupper i samhället. I Ronneby
såsom i övriga riket finns det skillnader i
förutsättningar för en god hälsa mellan
kvinnor och män. Även den del av befolkningen som har låg utbildning har sämre
förutsättningar när det gäller hälsa.
Drygt var femte man och kvinna (16-84

gymnasiet.

Folkhälsoarbete i Ronneby
Målområde delaktighet och inflytande
hället.

i sam-

Resultatet från LUPP- enkäten har analy-

serats och kommunicerats med förvaltningar och nämnder. Utifrån resultatet har
fokusområden och förslag på insatser ta-

år) i Ronneby rapporterade lågt socialt deltagande och andelen har ökat något under
de senaste tio åren och då speciellt för
kvinnor. Nästan en tredjedel av den vuxna
befolkningen angav att de saknar tillit till
andra. Barn och ungdomar vill vara med
och påverka mer än vad de anser sig har

gits fram. Navigatorcentrum anordnade
Young future workshop (YFWS) där politiker och ungdomar från Ronneby samlades under en heldag för att diskutera olika
frågor.
En kartläggning och behovsanalys har
genomförts för att identifiera utvecklingsområden och insatser i syfte att främja integration och motverka segregation.

möjlighet till.
Ojämlikheten

i uppväxtvillkor visar sig
tydligt om man jämför andelen bam i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt

WW

I jämförelse
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Social konsekvensanalys (SKA) har införts i detaljplaner.
Äldreförvaltningen arbetar med att alla
inom hemtjänsten och vård- och omsorgsboende ska vara delaktiga i sin genomfö-

Planläggning för utvidgat gång- och rykelvägnät i Risatorp har skett under 2018.
Genom projektet ARK 56 utvecklas ett
nätverk av leder i biosfärområde Blekinge

Arkipelag som låter besökaren uppleva

randeplan.

skogery havet, kusten och skärgården på
cykel, till fots, i kajak eller med båt.

Dialogmöten med föreningar genomförs
årligen och under 2018 har dialog kring
framtagandet av en kulturstrategi varit i

Under året har tre nya spontanidrottsplatser färdigställts.

fokus.
MåIområde barn och ungas uppaäxtaillkor
Råd och stöd familj (socialförvaltningen)

Den nationella satsningen Rörelsesatsning i skolan har påbörjats i kommunens f6 skolor i syfte att minska stillasittandet
bland barn och unga.

erbjuder Komet föräldrautbildning riktad
till föräldrar med barn 3-11 år och till ton-

jekt mellan kommunen och landstinget

Under 2018 startades ett samverkanspro-

årsföräldrar.
Lokala brottsförebyggande rådet har bjudit in till Underbara Ronnebyungdomar,
ett öppet föräldramöte för Ronnebybor
som har bam i högstadiet och på gymna-

Målområde alkohol, narkotika, dopning och to-

siet.

som genomförts under riskhelger.

gällande "Träningsgrupp f ör äldre".

bak

Antilangningskampanjen "Tänk Om"

Under 2018 fick Ronneby kommun
finansiering från Länsstyrelsen för att
starta upp en mötesplats för bam och deras

Kampanjen "HejDå alkoholskado{' har
bedrivits på sociala medier. Kampanjen
riktades främst till unga vuxna mellan 20

föräldralediga föräldrar, Föräldraprojekt

och 25 år.

Stor och Liten.

Som en del av kommunens feriearbete
erbjöds ungdomar sommarjobb med fokus
på tobaksförebyggande arbete.

I

samverkan mellan socialnämnden och
utbildningsnämnden har det genomförts

ett projekt på Slättagårdsskolan mellan
äten 2016-2019 för ett utökat främjande
och förebyggande arbete samt ökat stöd till

kan med "Blekingesamverkan mot dro-

elever i riskzonen.

8er"'

Informationsmaterial kring cannabis riktat till föräldrar har tagits fram i samver-

Fritid- och kultumämnden har antagit en
kulturstrategi där kultur för bam och unga

Kommunens 7-9 skolor och gymnasium
arbetar utifrån framtagna drogpolicys. Fritidsgårdsverksamheten arbetar för att erbjuda tobaksfria miljöer. Brännmärkningar
med rökförbud har gjorts utanför fritidsgården i Kallinge.
Ronneby kommun har deltagit i "Operationen Jean Nicot myndighetssamverkan
mot illegal tobak".
Under 2018 har skriftligt informationsmaterial om insatser i öppenvård för personer med beroendeproblematik tagits

är ett av tre insatsområden.

Gratis lovaktiviteter har genomförts med
MUCF-medel.

Under 2018 startade det länsgemensamma projektet Mind the Gap som syftar
till att hjälpa unga vuxna som står lå,ngt

från arbetsmarknaden

till

ett arbete med

fokus på att förbättra ungas psykiska
hälsa.
M ålomr åde fy si sk aktia i t e t

fram.

Arbetet med att ta fram en cykelstrategi
för Ronneby kommun har påbörjats.
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Ronnebys kommunkoncern består av verksamheterna i organisationsbilden
ovan. De kommunala bolagen är l0O-procentigt ägda av kommunen. Räddningstjänsten
östra Blekinge ägs
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i de sammanställda räkenskaperna då de inte bedöms lruru urr.,räruntlig
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RONNEBY

ffi KOMMUN

röpnroNTRAKT rön FoRNANÄs t,s
Parter
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Säljare:

Ronneby kommun, nedan kallad kommunen. Andel

Adress:

Stadshuset, 372 80 Ronneby

Telefon:

0457

Org.nr:

212000-0837

Köpare:

Havsklippan Marin AB, nedan kallad köparen. Andel l/1

Adress:

Klostervägen 8, 372 94 Listerby

Org nr:

6t

80 00

559162-1t63

t

Overlåtelseftirklaring och fastighetens omfattning

1.1

Kommunen överlåter och ftirsäljer härmed till köparen fastigheten Ronneby Fornanäs
1:5 om 2175 kvm som markerats på bifogad karta. Områdei iir beläget brådvid ristra
piren och omfattas av detaljplan.

2

Köpeskilling

2.1

Köpeskillingen på 478 500 (220 L'ronor ä2175 kvm) skall erläggas kontant på
tillträdesdagen.

2'2 Köparen

ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5. När köpeskillingen
iir betalad, ska Kommunen omgående överliimna kvitterat köpebrev.

2.3

Kommunen ska till köparen överlämna kommunen tillhöriga kartor och andra
handlingar jml4 kap 20 g JB.

3
3.1

Tillträdesdag mm
Tillträde till fastigheten ska ske senast 190630 under ftirutsättning att Ronneby
Kommuns Kommunfullmäktigebeslut vunnit laga kraft .

4

Exploateringsskyldighet m.m.

4.r

Köparen ska exploatera markområdet ftir byggande av verksamhetslokal. Köparen får
inte utan kommunens medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har
fullgjorts. Byggnadsskyldigheten ska anses fullgjord nåir platta och stomme till
byggnaden är uppftird.

trffi w

2

om köparen inte inom

4.2

18 månader från tillträdesdagen har fullgjort
byggnadsskyldigheten eller om han innan denna fullgiorts
utan komÄunens medgivande överlåter
fastigheten har kommunen rätt till ett vite på
50 procent av kcipeskillingen.

4.3

Kommunen kan medge
tidsftirkingnilg.yig ftrsening av skäl som kan godtas
*"lig
av
kommunen' Parterna skall
darvid träffa ett skriftlig t avtalangående den
nya tidsfristen.

5
5.1

Fastighetens skick
Köparen godtar Fastighetens
$i-ck. Köparen ska inte framställa några anspråk i någon
form mot Kommunen med anledning
av fastighetens skicketter fel i någon form.

6.1

Fördelning av utgifter mm
Utgifter och inkomster som löper på fastigheten
f<ire tilltradesdagen ska bäras av
Kommunen.

6.2

utgifter och inkomster som löper på fastigheten
efter tillträdesdagen

6

Köparen.

7
7.1

ska båiras av

Inskrivningsåtgärder mm
Köparen ska svara ftir de lagfarts-, inteckningsoch andra inskrivningsåtgärder och kostnader som krävs
med anledning av detta avtal.

7.2

om köparen överlåter hela eller del av fastigheten
enligt detta avtal ska Köparen vid
överlåtelsen tillse att de skyldigheter som r"gl.ru,
i detia avtal alltjämt ska gälla mot den
n_ye ägaren. Bryter KgRaren mot
detta, ska Kiiparen på begaran av Kommunen
till
Kommunen omgående utbetala ett vite om
50 procent av köpeskillingen.

8

Tvist

8.1

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

9

Förutsättningar fiir avtalets giltighet
För att detta avtal ska bli giltigt krävs att
Ronneby Kommuns Kommunfullmäktige

9.1

godkiinner

det' om.Kom-uoftll-dktige godkåinner avtalet
efter att det undertecknats,
ska avtalet, under ftirutsättning att KoÅmunfulrmiiktige,
goakrin runae a.
lagakraftvunnet' anses ingånget från och
Kommunfullmåiktiges
-"d
justerade protokoll satts upp på
anslagstavla.

dug";,,ilä

9.2

om ftirutsättningama enligt 9.1 inte uppfylls är avtalet
utan verkan, dock ska gälla att
vardera part ska stå sin kostnad. Åt".tiåmittg
ska ske uu.*t.n på köparens bekostnad.

10

Anslutningsavgifter
10.1 Avgifter ftir anslutning till el, fiber, va!t9n,
avlopp och fiiirrvärme ingar ej i
köpeskillingen och skall erläggas i särskild
taxor.

"rdnirg;;iigt

"fffMW

a
J

ll
1

Avtalsexemplar

1'

1 Det här avtalet har upprättats i två likalydande
exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Säljaren

Köparen

Ronneby den

Roger Fredriksson

Havsklippan Marin AB

Anna Hinseåing

Sälj arens egenhrindiga namnteckningar
bevittnas

Blått område till ftirsäljning

:

: Fornanäs l:5
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RONNEBY

KOMMUN

röpnroNTRAKT
Parter
Säljare:

Ronneby kommun, nedan kallad säljaren. Andel

Adress:

Stadshuset, 372 80 Ronneby

Telefon:

0457

Org.nr:

212000-0837

Köpare:
Org.nr:

Hoivatilat AB, nedan kallad köparen. Andel
559169-246t

Adress:

Svärdsvägen 21, 782 33 Danderyd

1

6t

80 00

l/l

Overlåtelseftirklaring och fastighetens omfattning
Säljaren överlåter och ftirsäljer härmed till Köparen fastigheten Ronneby
Kalleberga
6:268. Köparen har inte rätt att överlåta dettå avtal till annan part
utan Säljarens
skriftliga medgivande. Köparen har dock rätt att innan tillträdet överlåta
detta avtal till
annan juridisk person som kontrolleras av köparen alternativt
igår

i

köparen.

2

l/l

samma koncern som

Köpeskilling
Köpeskillingen om tvåhundrafemtioentusenfemhundrasextio kronor (25

erläggas på tillträdesdagen (avser 6299 kvmå 40 kr/kvm).

I

5

60 kr) skall

Köparen ska betala in summan på Kommunens plusgiro 110020-5.
När köpeskillingen
betalad, ska säljaren omgående överlämna tvitteå köpebrev.

åir

Säljaren ska
$ JB.

3

till Köparen överlämna tillhöriga kartor och andra handlingar jml 4 kap 20

Tillträdesdag mm
Tilltrade till fastigheten sker vid den tidpunkt som Köparen och Säljaren
särskilt
överenskommer, dock senast den I september 2019.
Parterna åir överens om att äganderätten övergår till Köparen på
tillträdesdagen enligt I
st under ftirutsättning att köpeskillingen är betald i sin helhet.

ffi&

uw

2

Faran ftir fastigheten går över på
tillträdesdagen.

4

:)

Fastighetens skick
Köparen godtar Fastighetens skick.
Kciparen ska inte framställa några anspråk
i någon
form mot Säljaren med anledning av fastighetens
skick.il". fel i någon form. Köparen
ansvarar ftir de erforderliga geotåkniska-uiredningur
ro--tun krävas ftir fastighetens
bebyggelse. Kommunen harlnte gjort
några utftistelser angående fastighetens
geotekniska beskaffenhet. på fastfiheten-fi*,
.n .lilrid som på kommunens
bekostnad ska flyttas till vägomraiet
lstattag*aruae.nt^oå t"aningen påverkar
kommande byggnation
Exploaterin gsskyldighet
Köparen skall exproatera fastigheten
ftir byggande av ftirskora. Uppftirandet av
bygganden skall till väsentligidelar
ha ståtilnom rs
-*;0", efter det att köparen har
tillträtt fastigheten.

om Köparen inte exploate_rar fastigheten skall
densamme omgående meddela
Kommunen sina avsikter. Kommuien
har rätt attåterköpa fastigheten ftir motsvarande

köpeskilling enligt punkt 2.

om bygglov ftir ftirskola inte beviljas innan
lgl23l

samma köpesumma enligt punkt 2.
6

ska köpet återgå

till

Säljaren

ftir

Fördelning av utgifter mm
utgifter som löper på Fastigheten betalas av
säljaren i den mån de löper på eller är
ftiranledda av tiden till och med tillträJesdug"rr.
Fö, tiaen azirerter betalas råintor, skatter
och andra utgifter av Köparen.
Motsvarande gäller ftirdelning av inkomster
från Fastigheten.

7

Nyttjanderätter mm
Kommunen garanterar per tillträdesdagen
att Fastigheten inte åir belånad eller pantsatt,
att Fastigheten inte ä belastad med nytijanderätter,
Tri".t"i"gar och uniruinrt riuningu,
och att det inte ftreligger tvist eller p.o".r,
rörande Fastigheten.

8

Inskrivningsåtgärder mm
Köparen ska svara ftlr de lagfarts-, inteckningsoch andra inskrivningsåtgåirder och kostnader som krävs med ailedning av
detta avtal.
Köparen står

ftr

kostnaden ftir samtliga anslutningsavgifter
såsom el, fiber,

Genom att underteckna detta avtal biträder
säljaren sådana åtgärder.

9

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

lft:r

@ vr\,l'

vA

mm.

10

J

Giltighet
Detta avtal fiirutsätter ftir sin giltighet
att Ronneby kommuns kommunfullmäktige
beslutar godkänna avtaretoch-au iommunnrlha[tiges
beJut ui*., laga kraft.

11

Avtalsexemplar
Det huir avtalet har upprättats i två likalydande
exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

Säljaren

Köparen

Ronneby den

Roger Fredriksson

Ronneby den

R;;;; K;;;;

Anna Hinseåing

Säljarens egenhrindiga namnteckningar
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RONNEBY

KOMMUN

röpnroNTRAKT nön vALLEN 5
Parter
Köpare:
Adress:

Ronneby kommun, nedan kallad köparen.
Andel
Stadshuset, 372 80 Ronneby

Telefon:

0457

Org.nr:

2t2A00-0837

Säljare:

Stejo Designbyrå AB, nedan kallad säljaren.
Andel

Adress:

Knipevägen 12,372 73 Ronneby

Org nr:

559A25-7977

I
l'

t/l

6t 80 00

l/l

Överlåtelseftirklaringoch fastighetens omfattning

l

säljaren överlåter och ftirsäljer härmed

till köparen fastigheten Ronneby Vallen

5.

2
2'l

Köpeskitting
Köpeskillingen om sjuhundrafemtontusenetthundrakrono
r (7ls l00 baserat på 100
kr/kvm*7l51 kvm) skail erläggas på tillträd;d.;. --*'

2.2

Köparen ska betala in summan på köparens
bankgiro.

2'3

3
3.1

,tfl**

ska

till

köparen överlämna tillhöriga karror och
andra handlingar

jml

4 kap 20 g

Tillträdesdag mm
Tillträde till åstigheten sker 18 mars 2019.
Parterna iir överens om att äganderätten
övergår till Köparen pä tillträdesdagen enligt
I st under tti.uirättning an köpeskillingen
är betald i sin helhet' Faran ftir fasti-gheten går
över på tiltraJesoagen. För att detta avtal
ska bli giltigt krävs a* Ronneby koÄmuns
fo-**r'fuil#k
godkänner det.

ö

4
4.t

5
5.1

5.2

Fastighetens skick
Köparen godtar Fastighetens skick. Köparen
ska inte framställa några anspråk i någon
form mot säljaren med anledning av fastighetens
skick elrei feii någon form.

Fördelning av utgifter mm
utgifter och inkomster som löper på fastigheten
ftire tillträdesdagen ska biiras av
Säljaren.

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

tut w t'Qy

2

6
6'l

Inskrivningsåtgärder mm
Köparen ska svara ftir de lagfarts-, inteckningsoch andra inskrivningsåtgärder och kostnader som
krävs med anledning av detta avtal.

7
7.1

8
8'

Tvist
Tvist med anledning av detta köp ska avgöras
av alrmän domstor.
Anslutningsavgifter
Avgifter ftir anslutning till el, fiber, avlopp och
fiärrvärme ingår ej i köpeskillingen och
skall erläggas i särskild ordning
tu*or.

l

"riigt

9

Avtalsexemplar

9'1

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

Eftersom köpeskillingen i sin helhet erragts kvitteras
den härmed.

Köparen 190315

Säljaren 190315

Ronneby den

Fredriksson

rfrtnnrt#,v"i*'1"

Anna

Hinseäng

arens

Stejo

"

"'

lgn

"
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