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Ronneby kommun står som alla andra kommuner inför 
stora förändringar. Befolkningen åldras, näringslivet 
struktureras om, medborgarna ställer högre krav och 
människan blir mer individualiserad. Det sker även en 
trend med teknikutveckling vilket kommer att underlätta 
för kommunen, minska arbetsbördan och samtidigt ge 
bättre service till medborgaren. 

Vi påverkas inte bara av förändringar i Sverige utan mer 
och mer av vad som sker internationellt. De senaste åren 
har det varit ekonomiska oroligheter i Europa. Terror-
grupper vinner allt mer mark och detta ger följdverk-
ningar även i vårt land.

En av de största utmaningarna kommunen står inför är 
att ta hand om våra nya medborgare från andra länder 
som behöver hjälp med att integreras i samhället. En 
annan utmaning för Ronneby är att lyfta allt som är bra i 
kommunen och få både besökare och kommuninvånare 
att få upp ögonen för vilka stora fördelar Ronneby har.

För att Ronneby kommun ska kunna bedriva ett fram-
gångsrikt strategiskt utvecklingsarbete är det viktigt 
att lyfta blicken och titta in i framtiden. Jag hoppas att 
denna omvärldsanalys ger oss bra förutsättningar att 
vara rustade för framtiden och ligga steget före. 

Vi lyfter blicken 
  och förbereder oss för framtiden

FÖRORD

Magnus Widén 
Kommundirektör
Ronneby kommun
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Den här populärversionen bygger på två 
rapporter; Omvärldsanalys – vilka trender  
och utmaningar står Ronneby kommun inför 
närmaste 10 åren? och Vägval för framtiden från 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Trender och utmaningar som lyfts fram som 
särskilt viktiga för Ronneby kommun har prior-
iterats och processats fram av förvaltningschefer, 
tjänstemän, nämndsordföranden och gruppledare 
från de politiska partierna. 

En omvärldsanalys identifierar och analyserar 
övergripande trender i samhället som i framtiden 
kan komma att få betydelse för Ronneby kommun 
och som kommunen därmed måste förhålla sig 
till. Ronneby kommuns vision och mål beskriver 
däremot vad kommunen strävar mot.

INTRODUKTION

OMVÄRLDSANALYS RONNEBY KOMMUN 2016-2026

En organisation påverkas av tre nivåer: 
INVÄRLDEN är den egna 
organisationen. Den bestäm-
mer organisationen själv över. 
Organisatoriskt motsvarar det 
Ronneby kommun.

NÄRVÄRLDEN består av den 
arena organisationen agerar på. 
Det finns ingen geografisk gräns 
för närvärlden. I närvärlden har 
organisationen möjlighet att på-
verka men det finns även andra 
aktörer som agerar.

OMVÄRLDEN är den arena 
organisationen inte kan påverka 
men som den ändå påverkas av.   

2
1
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Omvärldsanalys  
2016

Vilka trender och utmaningar i vår 
omvärld påverkar Ronneby kommuns 

möjlighet att bli en framgångs- 
kommun där befolkningen och  

arbetstillfällena ökar?
– Ronneby kommuns utgångspunkt  

i omvärldsarbetet.
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Drivkraft
En trend kan ha flera drivkrafter och  
en drivkraft kan driva på flera trender.

Förändring
En trend kan ge bestående förändringar i 
omvärlden och under sin livstid påverka 
närvärlden och därmed också organisationen. 
Trender kan också vara av en mer flyktig och 
övergående karaktär.

Konsekvenser
I trendens fotspår följer även konsekvenser  
– både positiva och negativa. Ronneby kommun 
måste uppmärksamma och analysera pågående 
och framtida trender och förhålla sig till  
konsekvenserna. 

Utmaningar 
Omvärldsanalysen bör ligga till grund för kom-
munens mål- och budgetarbete, framtagande av 
översiktsplan och planering i verksamheterna. 
Till varje trend finns ett antal utmaningar för 
kommunen. Trender och utmaningar berör hela 
kommunen och alla verksamheter måste fundera 
på hur de påverkar oss. Vad kan vi göra för att 
minska eventuell negativ påverkan eller förstärka 
en positiv trend? 

TREND ÄR LIKA MED 
UTVECKLINGSRIKTNING

Trendspaning i  
 Ronneby kommun

Av de 15 trender som Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och 
Kairos Future har tagit fram anses de sex 
viktigaste för Ronneby kommun fram 
till 2026 vara:

1. Förändrade krav på välfärden

2. Generationsskifte

3. Ökad polarisering 

4. Ständigt uppkopplade medborgare  
 med nya förväntningar 

5. Ökad urbanisering

6. Ökad global sårbarhet

TRENDSPANING
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Vi lever i en åldrande värld. Babyboom-

generationerna som föddes på 40-talet, 

mitten av 60-talet till mitten av 70-talet 

och början av 90-talet sätter bestämda 

avtryck i efterfrågan på välfärdstjänster. 

Oavsett ålder vill människor vara delaktiga. 

Och de ställer allt högre krav på valfrihet, 

tillgänglighet, service och tjänster. 

– att möta nya förutsättningar och förväntningar 

trend
FÖRÄNDRADE KRAV PÅ VÄLFÄRDEN

1
År 2016-2026. Den 
största förändringen  
på sikt sker i ålders- 
gruppen +80 år  
– en ökning med  
650 personer.

År 2016-2026. 
Befolkningen i  
arbetsför ålder 
19-64 år förväntas 
under samma tids- 
period öka med 
cirka 600 personer.

650
i åldersgruppen 

+80 år
I arbetsför  

ålder 19-64 år

600
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FÅ FÖRSÖRJER MÅNGA Variationerna 
mellan babyboom-generationerna och andra 
generationer med färre medborgare försvårar 
samhällsplaneringen. År 2026 har efterfrågan 
på sjukvård och äldreomsorg ökat dramatiskt. 
Åldersgruppen +80 år förväntas öka med 
cirka 650 personer i Ronneby. Som en föjd av 
flyktingtillströmningen förväntas antalet invånare i 
arbetsför ålder öka med 600 personer. Samtidigt 
ökar åldersgruppen 0-18 år med cirka 1150 
personer. Positivt är att de flesta av nyanlända 
invandrare är under 65 år. Men det är tydligt att vi 
måste utgå från en försämrad försörjningskvot.

VÄXANDE VÅRDBEHOV Antalet hem-
tjänsttimmar har stigit kraftigt de senaste åren 
i kommunen. Eftersom allt fler väljer att bo 
kvar hemma kan vi förvänta oss att behovet av 
hemtjänst fortsätter att öka. I takt med att fler 
människor blir äldre riskerar också fler att 
insjukna i demenssjukdomar vilket kan innebära 
att behovet av vård och omsorg på äldreboenden 
också blir högre.

UNGA VUXNAS VÄRDERINGAR Dagens unga 
mellan 15-24 år är mer traditionella, målinriktade 
och har starkare familjevärderingar än unga vuxna 
i åldern 25-34 år. Sannolikt kommer de här två 
åldersgrupperna att bilda familj och skaffa barn 
samtidigt i början på 2020-talet. Nationellt kommer 
antalet kvinnor i barnafödande ålder vara stort 
och trycket på tillgång till högstadieskolor och så 
småningom gymnasieskolor högt.

FÖRVÄNTNINGAR PÅ KOMMUNIKATION 
Demografin sätter ökad press på kommunernas 
ekonomi samtidigt som medborgarnas 
förväntningar på tillgång och kvalitet i den 
kommunala servicen ökar. Ronneby kommun får 
något lägre betyg av kommuninvånarna när det 
gäller personalens bemötande och tillgänglighet. 
Invånarna upplever också att de har dåligt 
inflytande. Lågt inflytande kan leda till 
misstroende mellan invånarna och kommunen 
som organisation när efterfrågan på kommunens 
tjänster ökar samtidigt som resurserna är 
densamma eller minskar. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR RONNEBY KOMMUN 

* Möta det växande behovet av kommunal service på grund av demografiska förändringar 
 – till exempel i omsorgen om våra allra äldsta där behoven förväntas öka. 

* Medborgarna ska känna att de har en bra dialog med kommunen och att de har inflytande i 
de kommunala besluten. 

* Att kommunen – i en stagnerande eller till och med krympande ekonomi – vågar göra aktiva 
val utifrån behov och prioriteringar och fokusera på kärnuppgifter.

TRENDER
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trend 2
Rekordgenerationen går nu i pension 

och den yngre generationen tar över. 

De unga vuxnas värderingar präglas 

av individualism, anti-auktoritet och 

sekularisering. Personliga relationer 

värderas högt och de söker efter  

det unika.  

SKOLVÄRLDEN Andelen nyanlända har 
ökat sedan 2013. Det leder till en större 
efterfrågan på platser i förskola, grundskola, 
gymnasium, SFI och KomVux. Även behovet av 
nya lokaler och personal med rätt utbildning 
är stor. Lärarbristen och svårigheter att 
rekrytera är ett faktum och det finns en stor 
risk för lönedrivande processer. I kommande 
statliga utredningar som exempelvis 
Nationell IT-strategi ställs det krav på IT-
verktyg i större omfattning. Den utökade 
timplanen för grundskolan kräver även fler 
undervisningstimmar. 

– den nya generationen är här !
GENERATIONSSKIFTE
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SYSSELSÄTTNING & 
KUNSKAPSSAMHÄLLET Det finns en 
matchningsproblematik i Sverige. Eftersom 
kunskapskraven har ökat kraftigt har det lett till att 
många ungdomar har svårt att få jobb. Ronneby 
har Sveriges näst högsta ungdomsarbetslöshet. 
Den är högre än snittet i Blekinge även om den 
har minskat något de senaste två åren. Drygt var 
fjärde person i åldern 18-24 år är inskriven som 
arbetslös i Ronneby.

Antalet arbetstillfällen i kommunen ligger  
på en stabil nivå efter en nedgång 2009  
och prognosen det närmaste året visar på  
en uppgång i Blekinge. Yrken som det är  
brist på och som kräver universitetsutbildning är 
mjukvaru- och systemutvecklare, civilingenjörer 
inom el- och teleteknik, läkare, sjuksköterskor, 
tandläkare, apotekare, specialpedagoger och 
gymnasielärare. De vanligaste näringsgrenarna i 
Blekinge finns inom tillverkning, jord- och skogsbruk 
och offentliga myndigheter som till exempel 
försvarsmakten. 

FÖRETAGANDE Mycket tyder på att kvinnor i 
allt högre grad kommer att nå maktpositioner i 
samhället. De senaste tio åren har antalet företag 
med kvinnlig ledning ökat markant i Blekinge. 
Företagsklimatet har i den senaste mätningen 
blivit betydligt bättre och ligger nu på ett 
riksgenomsnitt. Jämfört med övriga landet startas 
färre nya företag i kommunen. Men det finns flera 
nya företagsetableringar på gång.

LANDSBYGDEN Om den unga generationen inte 
utbildar sig, inte vill ha eller flyttar till de arbeten 
som fyrtiotalisterna lämnar efter sig riskerar 
äldre företag på lands- och i glesbygd att slås ut. 
Företagen på landsbygden i Ronneby kommun har 
minskat kraftigt. Men det finns också tendenser 
som visar på att det startas allt fler nya företag 
på landsbygden – dock inte i den utsträckningen 
att det väger upp för de företag som lägger 
ner. Många företag på landsbygden har äldre 
företagsledare och om ingen tar över riskerar 
många företag nedläggning. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR RONNEBY KOMMUN  

* Anpassa utbildningsmöjligheterna till utvecklingen på arbetsmarknaden.

* Strategiska beslut måste tas om kommunen ska fortsätta satsa på traditionellt  
starka yrkesområden eller om det ska skapas förutsättningar för etablering av  
nya arbetsområden och branscher som inte är starka i regionen.

* Arbeta för att förbättra näringslivsklimatet. 

* Få fler elever att nå måluppfyllelse och uppleva en trygg och positiv studiemiljö. 

Ronneby 2016: Andel elever som fullföljer  
gymnasieskolan och tar examen inom tre år: 

Totalt: 68 procent
Nationella programmet: 82 procent
Yrkesprogram: 71 procent
Högskoleförberedande program: 91 procent

Meritvärde* i åk 9:

Flickor: 226  |   Pojkar: 194 

* Fotnot: Meritvärde innebär summan av betygsvärdena för 
max 16 betyg i elevens slutbetyg och används när eleven 
söker in till gymnasiet.

TRENDER

Fler flickor än pojkar har 
höga ambitioner.
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ÖKAD POLARISERING

Trenden i Sverige går mot ett mer 

segregerat samhälle där människor 

med olika bakgrund och förutsättningar 

lever åtskilda. Ökad oro i världen leder 

till stora flyktingströmmar. Åsikter och 

attityder polariseras och utanförskap 

riskerar att uppstå. Ur det enorma och 

snabba informationsflödet som omger 

oss väljer vi ut information utifrån det vi 

tror oss veta.

– olikheter skapar möjligheter och utmaningar

POLARISERING =  
Framkallande eller skärpning  
av motsättningar.

trend 3
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INKOMSTSKILLNADER De senaste 30 åren har 
inkomstskillnaderna ökat i Sverige. De ekonomiska 
klyftorna ökar bland annat mellan yngre och 
äldre förvärvsarbetande och mellan människor i 
attraktiva och mindre attraktiva områden. Allt fler 
barn i Ronneby lever i ekonomiskt utsatta familjer 
och det är betydligt vanligare bland barn med 
utländsk härkomst. När det gäller vuxna som under 
en längre period fått ekonomiskt bistånd hamnar 
Ronneby under genomsnittet jämfört med liknande 
kommuner i landet. Ronneby har dock en hög andel 
biståndsmottagare.

HÄLSA Under de senaste åren har hälsan 
förbättrats i Sverige men ojämlikheten i livslängd 
ökar och gruppen kvinnor med psykisk ohälsa är 
stor. I Ronneby mår kvinnor överlag sämre jämfört 
med övriga kommuner i länet och på riksnivå. 
Stora skillnader i hälsa i kommunen finns även 
beroende på utbildningsnivå, ekonomiska villkor, 
sexuell läggning och ålder. Fler i Ronneby och i 
Blekinge lider av ensamhet och upplever brister i 
sociala relationer och tillit till andra jämfört med 
riket i stort. Känsla av ensamhet är även vanligt 
bland äldre. 

UTBILDNING & BOENDE Generellt i Sverige 
kommer vissa elevgrupper ha goda förutsättningar 
att klara skolan bra medan andra grupper 
kommer ha det svårare. I kommunen har en 
boendesegregering uppstått som bland annat 
leder till att antalet elever med annat modersmål 
än svenska skiljer sig i stor utsträckning mellan 
olika skolor.

FLYKTINGAR När flyktingmottagandet  
2015-2016 ökade dramatiskt innebar det stora 
påfrestningar inom skola och sjukvård.  Ronneby 
har i jämförelse med andra kommuner i Sverige 
tagit emot många flyktingar, varav en stor grupp 
är ensamkommande barn. Även om det förväntas 
komma färre flyktingar till Sverige den närmsta 
tiden kommer anhöriginvandringen att öka. 
Flyktingar är en enorm resursbank för landets 
kommuner. Många flyktingar har en hög tendens 
att starta eget och många är välutbildade. Av de 
som är inskrivna i etableringen i Ronneby kommun 
har 67 procent gymnasieutbildning eller mer. Det 
är viktigt att vi tar hand om de flyktingar som 
har låg utbildning och sämre förutsättningar att 
integreras. Flyktingar är ingen homogen grupp. 
De kommer från olika länder, olika religioner 
och har olika bakgrund. Därför finns det risk för 
motsättningar och missförstånd när olika  
kulturer möts.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR RONNEBY KOMMUN  

* Skapa fler möjligheter till sysselsättning – framförallt bland socioekonomiskt utsatta grupper. 

* Minska utanförskap och skapa möjligheter till delaktighet i samhället. 

* Skapa förutsättningar för jämställdhetsintegrering inom kommunen för ett mer jämställt samhälle. 

* Att flyktingar blir väl integrerade i samhället vad gäller arbete och självförsörjning, utbildning, 
arbetsmarknad, deltagande och social sammanhållning samt bostäder. 

TRENDER
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Trender och utmaningar berör 
hela kommunen och alla 
verksamheter måste fundera 
på hur de påverkar oss. ” ”
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Ständig uppkoppling till internet är 

en naturlig del av livet för nästan 

alla medborgare. När som helst, var 

som helst och hur som helst kan 

man kommunicera om allt med alla 

– med digitalisering och olika IT-

lösningar är vi inte längre bundna till 

en geografisk plats.

trend
STÄNDIGT UPPKOPPLADE MEDBORGARE MED 
NYA FÖRVÄNTNINGAR

4
– nya tider kräver nytt tänk
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BREDBANDSSTRATEGI Länsstyrelsen i 
Blekinge har tagit fram en regional bredbands-
strategi. Ett mål i strategin är att minst 90 
procent av Blekinges hushåll, företag och all 
offentlig verksamhet som till exempel skolor, ska 
ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s år 
2020. Ronneby arbetar utifrån att strategin ska 
förverkligas. 

DIGITALA MÖTEN Internet och sociala medier 
erbjuder nya möjligheter för människor att bygga 
relationer och få insyn i och påverka händelser 
över hela världen. Sociala medier har gett oss fler 
kanaler och nya möjligheter till snabb information. 
I dag kan fler göra sina röster hörda samtidigt som 
människor också blir utsatta för förtal och hot. 
Med teknikutvecklingen och ständigt uppkopplade 
medborgare ökar också förväntningarna på att 
viss service alltid ska vara tillgänglig hos offentliga 
verksamheter.  

Kommunen har flera kanaler för att kommunicera 
med sina medborgare som exempelvis Ronneby.
se, Twitter, Facebook, Linkedin, Youtube och snart 
även Instagram. Antalet besökare på hemsidan 
Ronneby.se  ökar hela tiden och i december 2016 
var det 2557 personer som hade gillat kommunens 
Facebooksida och som tar del av kommunens 
nyhetsuppdateringar. 

KOMMUNIKATION & SERVICE Mätningar  
av hur tillgängligheten i Ronneby kommun upp-
levs av medborgarna visar på genomsnittliga 
resultat när det gäller att svara på e-post och 
telefonsamtal. Siffrorna har successivt blivit 
bättre under 2014-2016.

Som en service är det på gång att erbjuda 
kommuninvånare att följa handläggningen av 
ärenden som exempelvis bygglovshantering via 
hemsidan Ronneby.se. Kommunen använder även 
IT-stöd för kommunikation med föräldrarna till 
skolelever när det gäller information kring schema 
och annat.  

SKAPA MÖJLIGHETER PÅ DISTANS Många 
funktioner som energiförbrukning, övervakning 
och informationsinhämtning kan fjärrstyras genom 
internet. Inom hemtjänsten bevakar kommunen 
utvecklingen av tillsyn på distans via webbkamera. 
Teknikutvecklingen inom hemtjänsten är intressant 
eftersom antalet hemtjänsttimmar har ökat i 
kommunen och förväntas fortsätta öka i framtiden. 
Om hemtjänsten ska kunna digitaliseras är bred-
bandsutbyggnaden en absolut förutsättning. 

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR RONNEBY KOMMUN  

* Utveckla e-samhället för att medborgarna ska kunna kommunicera snabbare och säkrare  
med kommunen och samtidigt inte utesluta de grupper i samhället som inte kan använda  
den digitala tekniken. 

* Följa utvecklingen av nya tjänster inom teknikområdet.  

* Säkerställa att hela kommunen har bredband och mobiltäckning.

* Följa utvecklingen och användningen av sociala medier – det vill säga var medborgarna 
kommunicerar och förväntar sig hitta information.

 

TRENDER
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trend 5
Urbanisering är en global trend som 

påverkar vår livsstil, värderingar, 

ekonomi och politik. Storstäder växer 

så det knakar när allt fler samlas på 

allt fler platser för att bo, leva, studera 

och jobba.

Allt fler väljer att flytta till de tre storstads-
regionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Även städer med universitet och högskola lockar. 
Anledningen till detta beror främst på större 
invandring av utrikesfödda och att kvinnor i 
barnafödande ålder väljer att bo i större städer. 
För ungdomar lockar städer med möjlighet att 
utbilda sig på universitet och högskola.

Urbanisering skapar utmaningar för kommuner 
med både ökande och minskande befolkning. 
I kommuner där allt fler yngre väljer att flytta 
medan de äldre stannar kvar leder detta till en 
skev åldersstruktur. Det blir allt färre som ska 
försörja fler. Det uppstår även problem med 
exempelvis kompetensförsörjning. 

– skapar möjlighet att utvecklas och växa
ÖKAD URBANISERING
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LÄGET LOKALT Ronneby kommun ligger i en 
tätbefolkad region och är utifrån antal invånare 
en av Sveriges hundra största kommuner. Fler 
väljer att flytta till andra kommuner i Blekinge och 
till andra platser i Sverige än tvärtom. Trenden är 
även att många ungdomar i åldern 18-24 år väljer 
att flytta från kommunen – särskilt kvinnor.

FLYTTMÖNSTER Inom Ronneby kommun kan 
man se tydliga flyttmönster. De senaste tio åren 
har befolkningen utanför tätorten minskat med 
nästan 400 personer. I tätorter har befolkningen 
minskat i alla orter utom i Ronneby, Ronnebyhamn 
och i Listerby. Trenden visar på en nedåtgående 
spiral de närmaste tio åren på alla orter förutom 
i Saxemara/Ronneby. Fler män än kvinnor i 
kommunen bor på landsbygden och så kommer 
det att fortsätta att vara även 2026. 

ATT LEVA & BO I RONNEBY 
Attitydundersökningar visar att medborgarna ger 
lägre betyg än jämnstora kommuner på frågan hur 
de ser på Ronneby kommun som plats att leva och 
bo på. Lägst resultat får kommunen när det gäller 
arbetsmöjligheter och högst på kommunikationer. 
Ungdomar och unga vuxna är mindre nöjda. 23 
procent kan starkt rekommendera andra att flytta 
till Ronneby medan 46 procent vill avråda från det.

BOSTÄDER Ronneby står inför stora 
förändringar på bostadsmarknaden. Det beror på 
flera omständigheter. En anledning är de stora 
flyktingströmmarna där anhöriginvandringen 
förväntas öka. En annan är flyttströmmarna 
inom kommunen. Det behövs runt femhundra nya 

bostäder i kommunen fram till 2020. Och fram 
till 2030 behövs det ytterligare tusen bostäder. 
Eftersom små hushåll ökar allra mest ökar även 
behovet av tvårumslägenheter. Betalningsviljan 
i kommunen för bostadsrätter är låg. Antalet 
invånare i Ronneby kommun förväntas även stiga 
från 28 700 invånare år 2015 till 31 000 år 2030. 
De åldersgrupper som ökar mer än andra gäller 
främst antalet personer i åldern 0-14 år, 65-79 
år och 80+. Ungefär 170 ensamkommande barn 
kommer att behöva eget boende när de fyller 18 år. 

PENDLING Kommunikationsmöjligheter till och 
från kommunen är goda. Men största delen av 
länets arbetspendling sker med bil. Det är fler 
som pendlar ut än in och antalet utpendlare har 
blivit fler de senaste åren. Turismnäringen i länet 
och i kommunen har haft en tillväxtperiod men 
besöksnäringen i kommunen har inte utvecklats i 
takt med övriga länet.

UTBILDNING Möjligheterna till att läsa 
programutbildningar på högskolenivå i kommunen 
har i vissa fall försvårats de senaste åren, då flera 
universitet och högskolor lägger en större del av 
utbildningsplatserna till sina programutbildningar 
på campus och minskar antalet utbildningsplatser 
på lärcentra. Utbudet av enskilda högskolekurser 
och yrkesutbildningar har däremot ökat. Ett min-
skat utbud av högskoleprogram i kommunen kan 
bidra till att kommunen får svårare att rekrytera 
inom vissa bristyrken. Det medför också en risk att 
människor flyttar från kommunen för studier.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR RONNEBY KOMMUN  

* Skapa en attraktiv region genom att förbättra regional och internationell samverkan.

* Bidra till att boende i kommunen upplever en positivare attityd till Ronneby som plats att bo på och 
signalera till ungdomar att det är positivt att vilja bo kvar.

* Stärka kommunens varumärke. Skapa och marknadsföra attraktiva boenden och kreativa livsmiljöer 
för att få fler att flytta hit, trivas och vilja bo kvar. 

* Avgöra rimlig servicenivå och upprätthålla denna i de mindre centralorterna i kommunen. 

* Marknadsföra Ronneby som turistmål för att visa upp kommunen och öka antalet besökare.

* Fortsätta ge bra möjlighet till utbildning på distans.

* Hitta marknadsförutsättningar för nyproduktion.

TRENDER
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ÖKAD GLOBAL SÅRBARHET

Företag och finansiella system är starkt 

sammankopplade. Vi reser mer över 

hela världen och vårt beroende av 

teknik växer. Kraven på en fungerande 

infrastruktur ökar. Ekologiska hot, 

pandemier och social oro som ger ökad 

extremism och politikerförakt  

är andra tendenser.

– världen påverkar och utmanar vår vardag

trend 6
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KLIMATFRÅGAN Extrema väderhändelser 
som till exempel översvämningar kommer att 
bli vanligare. De största utmaningarna för länet 
och Ronneby är en ökad temperatur, förändrade 
nederbördsförhållanden och en stigande havsnivå 
som påverkar bland annat dricksvattenförsörjning, 
jord- och skogsbruk, vägar och byggnader.
Hur mycket temperaturen förväntas öka på tio 
år är svårt att säga men prognoser visar att 
årsmedeltemperaturen kommer att stiga med 
3-5 grader och årsnederbörden öka med 15-20 
procent i Blekinge till 2100.

TRYGGHET Allt färre känner sig trygga i Sverige 
och i världen. Detta trots att brottsligheten 
minskar. Varför det är så kan bero på flera saker; 
till exempel kan upplevelsen att inte kunna påverka 
situationer, medias rapportering om våld och 
olyckor samt grupper på sociala medier som 
skapar oro spela in. Även i Ronneby har känslan 
av otrygghet ökat. Antalet som faktiskt utsätts för 
brott är låg. 

MAKTFÖRSKJUTNING Förändrad militär 
maktbalans är ett annat framtida hot mot 
säkerheten i världen. Östersjöområdet får en allt 
mer ökad strategisk betydelse och utvecklingen 
i området har den senaste tiden utmärkts av 
ökade friktioner och osäkerhet bland annat på 
grund av Rysslands upprustning. Det har lett till 
en kraftigt ökad militär närvaro. Utvecklingen i 
USA med presidentskifte, där den nye presidenten 
vill lägga mindre fokus på NATO och inte stödja 
dess medlemsstater i samma utsträckning, kan 
också påverka maktförskjutningen. Trängseln i 
internationella farvattnen och i luftrummet ökar 
risken för incidenter. Den nationella försvars-
förmågan kommer att stärkas. Cyberbrottslighet 
och industrispionage förväntas öka precis som 
intresset för respektive lands militära förmåga. 
Inom Blekinge finns bland annat viktig infrastruktur 
och företag med högt tekniskt kunnande, F17 och 
Marinbasen som är intressanta.

UTMANINGAR OCH MÖJLIGHETER FÖR RONNEBY KOMMUN  

* Att förebygga och lindra konsekvenser av oönskade händelser kopplade till  
extrema väderhändelser.

* Öka medvetenheten hos förtroendevalda och tjänstemän i kommunen om aktuellt  
säkerhetspolitiskt läge.

TRENDER
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KONTAKTUPPGIFTER

Vill du veta mer om Ronneby kommuns omvärldsanalys var 
vänlig kontakta verksamhetsutvecklare Jonas Persson.
Telefon: 0457-61 80 70
E-post: jonas.persson@ronneby.se

Ronneby kommun
372 80 Ronneby
Telefon: 0457-61 80 00
E-post: stadshuset@ronneby.se
Hemsida: www.ronneby.se 

Populärversionen har sammanställts av Enheten för samordning, 

utveckling och sekretariat på Kommunledningsförvaltningen i 

samarbete med kommunikationsenheten.
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