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Sammanträdesdatum

2018-04-26
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen, kl. 18:00-21:50

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2018-04-18
och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2018-04-18 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns Tidning och
Sydöstra Sveriges Dagblad 2018-04-18 samt kungjorts i Blekinge-Posten med tid och plats 201804-19.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Roger Fredriksson (M), Malin Norfall (S), Sune Håkansson (RP), Erik Ohlson (V)
§ 82 delvis
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§ 82 delvis
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§ 72

Dnr 2018-000039 101

Val av justerare
Sammanfattning
Ordförande Lennarth Förberg (M) meddelar följande förändring av
dagordningen:
-

Ärende om ”Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn, Stefan Österhof (S)”
lyfts in som ärende sex på dagordningen.

Roger Fredriksson (M) och Malin Norfall (S) föreslås att jämte ordföranden
justera kvällens protokoll.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna dagordningen samt utse Roger
Fredriksson (M) och Malin Norfall (S) till att jämte ordförande justera
kvällens protokoll.
________________
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§ 73

Dnr 2018-000253 109

Anmälan av medborgarförslag - Nej till tiggeriförbud
och stöd till utsatta EU-medborgare i Ronneby
Följande medborgarförslag lämnas om att säga nej till tiggeriförbud och stöd
till utsatta EU-medborgare i Ronneby:
Sammanfattning
1) Nej till tiggeriförbud i Ronneby - Ja till utsträckt hand!
2) Stöd till utsatta och tiggande EU-medborgare i Ronneby!
1 a) Kammarrätten säger nej till tiggeriförbud
Efter att både länsstyrelsen och förvaltningsrätten upphävt Vellinge
kommuns förbud mot tiggeri togs ärendet vidare till kammarrätten. Men
kammarrätten går också på tidigare instansers linje och avslår kommunens
överklagande.
Enligt Vellinge kommun orsakar tiggeriet på allmänna platser omfattande
störningar i den allmänna ordningen, bland annat i anslutning till butiker.
Enligt kommunen skapar det en känsla av otrygghet för kommunens
invånare.
Kammarrätten håller dock inte med om det. Enligt kammarrätten visar
kommunens utredning inte att det har varit sådana störningar i den allmänna
ordningen att det är motiverat med ett förbud mot tiggeri. Därför avslår
kammarrätten kommunens överklagande.
Kan tilläggas att det vid tillfället fanns en (!) person som tiggde i Vellinge. L
dag (16/4) i Ronneby finns det två (!) som tigger.
1 b) SKL om tiggande personer
SKL: Får man tigga i Sverige?
Tiggeri, det vill säga att utan erbjudande av någon motprestation be om
bidrag, är varken straffbart eller förbjudet på offentlig plats i Sverige.
1 c) Exempel på kommuner som avvisat tiggeriförbud:
Stockholm, Göteborg, Malmö, Kalmar och många fler.
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1 d) Därför är jag/vi emot ett tiggeriförbud
- Ett förbud mot tiggeri åtgärdar inte fattigdom utan stigmatiserar istället
ytterligare de fattiga.
- Enligt centrala människorättsprinciper och rätten till icke-diskriminering
ska fattigdom bekämpas - inte de fattiga.
-Att förbjuda tiggeri lämnar dörren öppen för hot- och hatbrott eftersom de
signalerar att vissa människor är oönskade (och därmed inte skyddsvärda) i
det offentliga rummet.
Att föreslå att tiggeri ska förbjudas är inte rätt väg att gå. Människor tigger
inte för att det är tillåtet, utan för att de är tvungna. Att förbjuda tiggeri
skulle troligen ytterligare förvärra utsattheten och endast förflytta problemet,
inte lösa det. De antiziganistiska strömningar som på flera håll blivit till
politik, även i Sverige och även i Ronneby, leder till att människor betraktas
som statslösa i sina hemländer och förvägras grundläggande rättigheter.
Vad säger den internationella rätten i frågan?
-

Människorättsorgan (experter inom FN, Europarådet m fl) har uttalat
att förbud mot tiggeri strider mot såväl yttrandefriheten,
rörelsefriheten och rätten till en värdig levnadsstandard, vilka är
grundläggande mänskliga rättigheter.

-

Kommunen har ett ansvar att upprätthålla mänskliga rättigheter för
alla som vistas där utan undantag.

Antiziganism
Det var när romer från Östeuropa dök upp i större omfattning i Västeuropa
som ropen på förbud började ljuda. Det finns klara kopplingar mellan
antiziganism (= hat mot romer) och dessa förbud. l alla tider har just romer
varit oönskade i det offentliga rummet och har misstänkliggjorts på alla sätt.
Så även idag av vissa ledamöter i kommunfullmäktige i Ronneby - som inte
ens har vett att skämmas! Antiziganism leder till att romer utsätts för
omfattande diskriminering, hatbrott och trakasserier, fastslog Kommissionen
mot antiziganism.
Är jag och Nödhjälpen för tiggeri?
Nej, att vi är emot tiggeriförbud betyder INTE attjag/vi är "för" att tigga eller
att vi tycker att det är "bra" att människor tigger. Vi ser givetvis att det
medför stora risker att tigga för sin försörjning och att det inte är hållbart i
längden som försörjningsmetod. Men att FÖRBJUDA tiggeri är inte vägen
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för att skapa inkludering och jobb. Tvärtom: om samhället menar allvar med
att tiggeri är problematiskt måste det möjliggöra andra försörjningsformer.
Satsa på inkludering på arbetsmarknaden, värdiga boendemöjligheter,
skolgång osv. Dvs arbeta FÖR människor som tigger, inte MOT.
Tiggande brottslingar?
Efter att ha god kännedom om samtliga tiggande personers leverne i
Ronneby under fyra år kan konstateras:
-

Ingen brottslighet. Med undantag av t ex P-bot, inget säkerhetsbälte
vid ett tillfälle och någon annan mindre förseelse.

-

Inte utnyttjade av kriminella nätverk.

-

Inte offer för människohandel eller exploatering.

Tiggande brottsoffer?
Ja, flera personer har vid flera tillfällen varit brottsoffer. Förutom dagliga
förolämpningar och missnöjesyttringar finns flera exempel på skadegörelse
på fordon och boenden, spottloskor och sparkar och även fall av misshandel.
Tydliga yttryck för antiziganism och hatbrott! Enstaka politiker i
fullmäktigeförsamlingen finns representerade bland de som uttalat
förolämpningar och missnöjesyttringar.
2) Stöd till utsatta och tiggande EU-medborgare i Ronneby!
Ansökan om mindre kommunalt stöd, för humanitär verksamhet, till stöd för
utsatta EU-medborgare som tillfälligt vistas i Ronneby kommun.
Verksamheten i Nödhjälpen har som främsta prioritet att de utsatta Eumedborgarna (ofta tiggande), som tillfälligt vistas i Ronneby kommun, inte
ska behöva fara illa genom att under vintermånaderna övernatta i bilar eller
tält.
Akut ekonomiskt stöd behövs för en grupp på 2 - 4 personer, som nu
övernattar i personbil på en parkeringsplats, finns f n ingen lösning. I denna
grupp finns en äldre kvinna med hälsoproblem. Jämförelse:
- Vissa kommuner väljer att stödja ideella organisationers insatserför utsatta
EU-medborgare. I Karlskrona erbjuder kommunen en stor skolbyggnad för
härbärge plus ett ekonomiskt bidrag.
Ansökan om stöd under den kalla årstiden 2018/2019 enligt nedan:
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1. Akut behov av utrymme för övernattning. Enkelt utrymme för
övernattning till 2 – 4 personer med tillgång till toalett.
2. Ekonomiskt stöd. Största delen av Nödhjälpens verksamhet utförs av
ideella krafter med verksamhet för stöd, kontakt, samhällsinformation,
tolkning och rådgivning. Ekonomiskt stöds Nödhjälpen av ideella krafter,
men det råder en ständig brist på pengar. Från Ronneby kommun ansöker
Nödhjälpen i Ronneby om ett ekonomiskt bidrag på: Alternativ 1: 12 000 kr
under förutsättning att Ronneby kommun tillhandhåller utrymme enligt
ovan. Alternativ 2: 24 000 kr om inte Ronneby kommun tillhandahåller
utrymme enligt ovan.
Förtydligande: Det kommer inte fler utsatta EU-medborgare till Ronneby
för att vi försöker bemöta dem värdigt. De är inte kriminella eller utnyttjade
av kriminella. De är "bara" fattiga och utsatta människor från ett EU-land
med omfattande diskriminering.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 74

Dnr 2018-000271 109

Anmälan av medborgarförslag - Ta bort de fyra
parkeringsplatserna längs Rosengatan, så passage kan
ske
Följande medborgarförslag lämnas om att ta bort de fyra parkeringsplatserna
längs Rosengatan:
Sammanfattning
Jag arbetar på Arbetsförmedlingen och har därför mitt kontor så jag har
utsikt över hela parkeringen utanför. Där är en ständig ström med bilar. Dock
ser jag väldigt mycket onödig trafik genom parkeringen som jag ser som en
trafikfara för de som parkerar. Parkeringen har blivit en genomfart. Idag kom
det dessutom en polisbil i utryckning som använder parkeringen som
genomfart i hög fart och kryssar mellan de parkerade bilarna. Mitt förslag är
därför att snälla ni, ta bort de fyra parkeringsplatserna längs Rosengatan så
man kan passera där igenom. Jag har jobbat i Ronneby i ett år nu och har
aldrig varit med om att det har varit fullt på parkeringen här så de fyra
platserna är egentligen överflödiga. Jag har sett ett par stycken olyckor då
det som tur är vad jag kan se bara har varit plåtskador på bilarna. Självklart
måste varje bilförare ta eget ansvar över sitt bilkörande men jag anser att
situationen hade förbättrats avsevärt om ni hade tagit bort dessa fyra platser.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 75

Dnr 2018-000265 109

Anmälan av medborgarförslag - Föreslår att det görs en
allmän parkeringsplats mittemot tomt Bulten 5
Följande medborgarförslag lämnas om att göra en allmän parkeringsplats
mittemot tomt Bulten 5:
Sammanfattning
Föreslår att det görs en allmän parkeringsplats mittemot min tomt Bulten 5.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 76

Dnr 2018-000238 109

Anmälan om medborgarförslag - Ronnebys kommuns
medverkan i sociala medier
Följande medborgarförslag lämnas om Ronneby kommuns medverkan i
sociala medier:
Sammanfattning
Ronneby Kommun borde avstå från att presentera sig i sociala medier som
Facebook m.m. En välskött hemsida förmedlar minst lika bra informationer
till alla berörda och intresserade kommuninvånare.
Framförallt den bevisade osäkerheten angående förmedling/försäljning av
kunddata och tveksamheten om hur de ansvariga företagen förmår säkra
dessa ger anledning till att inte medverka i och använda sig av en
halvbrottslig verksamhet.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera medborgarförslaget till
kommunstyrelsen för vidare hantering.
________________
Exp:
Förslagsställaren
Kommunstyrelsen
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§ 77

Dnr 2018-000282 101

Anhållan om entledigande från uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen och AB Ronneby
Helsobrunn
Sammanfattning
Stefan Österhof (S) anhåller i en skrivelse om entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen i AB Ronneby Helsobrunn.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S).
Yrkanden
Malin Norfall (S) yrkar på att utse Magnus Pettersson (S) till ny ersättare i
kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att entlediga Stefan Österhof (S) från
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen och AB Ronneby Helsobrunn
samt utse Magnus Pettersson (S) till ny ersättare i kommunstyrelsen och AB
Ronneby Helsobrunn.
________________
Exp:
Stefan Österhof
Magnus Pettersson
Kommunstyrelsen
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
Personalenheten
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§ 78

Dnr 2018-000204 319

Besvarande av interpellation från
kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) ställd
till Roger Fredriksson (M) angående trafikhinder på
Värperydsvägen
Willy Persson (KD) ställde 2018-03-28 följande interpellation till Roger
Fredriksson (M):
Sammanfattning
Värperydsvägen förbi F17 är en besvärlig vägsträcka med trafikhinder som
tvingar fordon att stanna vid möte. Det har skapat irritation och oro hos
trafikanter från F17 och boende intill vägsträckan. Detta är ett bekymmer
som jag tog upp i en interpellation i kommunfullmäktige i februari månad
2017. Inget som jag upplevde att tekniska förvaltningen tog åt sig. Sex
månader senare, i augusti månad, ställde jag frågan till kommunalrådet om
vad som ska hända med sträckan. Svaret blev att förvaltningen håller på att
utreda frågan. Nu har det gått över ett år utan att något har hänt med
vägsträckan. Tekniska förvaltningen bad Tyréns om en granskning av
trafiksäkerhetsåtgärder på Värperydsvägen som presenterades i KSAU
december månad 2017. Där beslutsförslaget blev att notera utredningen till
protokollet. Bilister och boende intill vägsträckan är fortfarande oroliga för
trafikhindren. Vad skall hända?
Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar:
Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 15 januari en information om den
utredning som Tyréns har genomfört. Beslutet som togs av
kommunstyrelsens arbetsutskott blev då att notera informationen till
protokollet samt uppdra åt Tekniska förvaltningen att återkomma med
förslag på hastighetsdämpande åtgärder i enlighet med rapporten.
Vi inväntar nu de förslagen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Willy Persson (KD).
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationen och svaret till
protokollet.
________________
Exp:
Willy Persson
Roger Fredriksson
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§ 79

Dnr 2018-000221 193

Besvarande av interpellation från
kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) ställd till
äldrenämndens ordförande Sune Håkansson (RP)
angående ombyggnation av Ålycke
Malin Norfall (S) ställde 2018-03-28 följande interpellation till Sune
Håkansson (RP):
Sammanfattning
Det finns ett beslut taget i kommunfullmäktige om att Ålycke i Johannishus
ska byggas om. Det finns pengar avsatta i den budget som antagits men ännu
har det inte påbörjats. Samtidig går det att läsa i media att du inte vill bygga
om Ålycke som beslutat. Detta blir väldigt otydligt.
Min fråga till Sune Håkansson är: Vad är det som stoppar arbetet och
företräder du den styrande minoriteten när du inte anser att ombyggnationen
ska genomföras?
Sune Håkansson (RP) lämnar följande svar:
Vad, som har stoppat arbetet, är utanför min kontroll. Det är Ronnebyhus,
som äger fastigheten. Min bedömning är att det ännu inte finns mer än helt
skissartade ritningar.
Äldrenämnden har haft ”informationsärendet Ålycke” vid något tillfälle.
Något beslut om att försöka senarelägga investeringen har inte fattats i
Äldrenämnden.
Ej heller har det funnits något förslag om att påskynda arbetet.
Jag har förvisso skrivit insändare, etc., där jag förespråkat att inte bygga om
Ålycke. Därvidlag har jag inte, på något sätt, företrätt Alliansen.
Förklaringarna till mitt ställningstagande är:
a. Det går inte att, inom befintliga väggar, skapa ett effektivt och
trivsamt äldreboende.
b. Det behövs, i synnerhet inte när KSAU beslutat om
förfrågningsunderlaget för LOV, att ha kvar alla de befintliga
lägenheterna inom våra Vård- och Omsorgsboenden.
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c. I avvägningen mellan olika investeringar sätter jag byggnation för
barnomsorgen först.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Malin Norfall (S), Bo Johansson (S),
Anders Lund (M), Jan-Eric Wildros (S) och Roger Fredriksson (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationen och svaret till
protokollet.
________________
Exp:
Malin Norfall
Sune Håkansson
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§ 80

Dnr 2018-000220 193

Besvarande av interpellation från Malin Norfall (S)
ställd till äldrenämndens ordförande Sune Håkansson
(RP) angående konsekvenserna av införandet av LOV
(lagen om valfrihet) i särskilda boenden, för den
kommunala organisationen.
Malin Norfall (S) ställde 2018-03-28 följande interpellation till Sune
Håkansson (RP):
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tagit beslut om att införa LOV inom särskilda
boenden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därefter beslutat om
förfrågningsunderlaget och kommundirektören har ansvarat för underlaget.
Nämnden är ansvarig för verksamheten har haft materialet på remiss där
både nämnd och förvaltning lyfte flera relevanta frågor som uppkommer i
samband med LOV.
Med anledning av detta frågar jag Sune Håkansson:
Finns det budgetmedel avsatta för kostnader som uppstår för tomma
lägenheter?
Ska de lägenheterna vakanshållas eller avyttras?
Ska kostnaden för dessa lägenheter räknas in i kostnadskalkylen och i så fall
hur? Ska kommunmedlemmarna betala både för vakanta lägenheter hos
kommunen och för de privata?
Finns det en plan för hur kommunen ska agera runt snabba förändringar både
om verksamheten hastigt ökar eller minskar pga andra aktörers agerande?
Sune Håkansson (RP) lämnar följande svar:
Svaren på de olika frågorna blir:
A. Några medel finns inte avsatta i budgeten för 2018-2019.
Det torde bli först 2020, som outnyttjade lägenheter kan bli ett problem.
B. Att avyttra lägenheter kan Äldrenämnden knappast göra. Nämnden
torde meddela KS om och när det blir aktuellt.
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C. Min tolkning är att lediga lägenheter höjer genomsnittskostnaden,
vilket i sin tur höjer ersättningen till LOV-företagen.
Den största faran ser jag i att LOV-företag får lediga lägenheter och därefter
genom reklam lockar till sig vårdtagare från andra kommuner. Varje sådan
värvning kostar Ronneby kommun ca 0,5 Mkr.
Den alternativa utvecklingen är att ”alla” ronnebybor söker sig till ett
modernt och välkommet boende. Då blir det, enligt min bedömning, ledigt i
kommunens boenden. Varje större överkapacitet kostar. LOV har uppenbara
fördelar, i form av ökad valfrihet. Ett nytt modernt boende är också en
fördel. En nackdel är att kommunens äldreförvaltning får en svårare
planering. Om kommunen lägger ner något av sina boenden, blir
konsekvensen en mindre valfrihet för en del.
D. Äldreförvaltningen kommer nu att påbörja arbetet med att analysera
effekterna av LOV.
Jag förutsätter att KSAU har gjort en del analyser, som ÄF kan få ta del av.
Likväl uppfattar jag det som att det finns en del oklarheter om var beslut
skall tas, och var utredningar skall göras.
Deltar i debatten
I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Malin Norfall (S), Erik Ohlson (V),
Anders Lund (M) och Tommy Andersson (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera interpellationen och svaret till
protokollet.
________________
Exp:
Malin Norfall
Sune Håkansson
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§ 81

Dnr 2018-000014 101

Interpellationer
Sammanfattning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att inga ytterligare
interpellationer lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 82

Dnr 2018-000036 040

Årsredovisning 2017 för Ronneby kommun samt fråga
om ansvarsfrihet
Sammanfattning
Framläggande av årsredovisning för 2017 omfattande Ronneby kommun,
dess bolag och kommunalförbund (kommunkoncernen).
De kommunala bolagen och Räddningstjänsten 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
2017 i särskilda bokslutsgenomgångar inför
budgetberedningen/kommunstyrelsen innan kommunstyrelsen behandlar
årsredovisning och direktiv.
Fråga om ansvarsfrihet prövas i kommunfullmäktige efter revisorernas
yttrande, innan godkännande av årsredovisningen.
I kommunens resultatutjämningsreserv finns 5 380 tkr. Föreslås att
ytterligare 8 487 tkr reserveras, innebärande totalt 13 867 tkr i
resultatutjämningsreserv.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om
reservering av 8 487 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till
kommunens resultatutjämningsreserv.
Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2017 och
överlämnar densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.
Bilagda dokument; Årsrapport Miljöprogram 2017, Årsrapport
Funktionshinderpolitiska programmet 2017, Folkhälsobokslut 2017 samt
Uppföljning av särskilda uppdrag 2017, noteras till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2018-03-19
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fatta beslut om
reservering av 8 487 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till
kommunens resultatutjämningsreserv.
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Kommunstyrelsen beslutar att fastställa årsredovisningen för 2017 och
överlämnar densamma till revisorerna och Kommunfullmäktige.
Bilagda dokument; Årsrapport Miljöprogram 2017, Årsrapport
Funktionshinderpolitiska programmet 2017, Folkhälsobokslut 2017 samt
Uppföljning av särskilda uppdrag 2017, noteras till protokollet.
Kjell G.G Johansson, andre vice ordförande revisionen, lämnar följande
redogörelse:
Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av kommunfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet
som bedrivits av kommunstyrelsen, utbildningsnämnden, fritids- och
kulturnämnden, miljö och byggnadsnämnden, äldrenämnden, socialnämnden
och Överförmyndarnämnden. Vidare har vi, genom att vara utsedda
lekmannarevisorer, även granskat verksamheten i AB Ronneby Helsobrunn,
AB Ronneby industrifastigheter, Ronneby Brunn AB, Ronneby Miljö &
Teknik AB, Ronneby Miljö Teknik Energi AB och AB Ronnebyhus under
2017.
Styrelsen och nämnderna ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet
med gällande lagar, förordningar och föreskrifter samt de mål, beslut och
riktlinjer som gäller för verksamheten. Styrelsen och nämnderna ansvarar
också för att det finns tillräcklig intern kontroll samt för återredovisningen
till kommunfullmäktige av hur de fullgjort uppdraget.
Revisorernas ansvar är att granska verksamhet, intern kontroll och
redovisning och att pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med uppdrag
från kommunfullmäktige.
Utifrån granskningsresultatet under 2017 väljer vi att lyfta fram följande
iakttagelser:
Under 2017 genomfördes en granskning av fastighetsunderhållet och vår
sammanfattande bedömning var att kommunstyrelsens styrning och kontroll
av fastighetsunderhållet inte bedrevs på ett ändamålsenligt sätt.
Underhållsarbetet hanterades inte systematiskt och det saknades tydliga mål
och policys om kommunens fastighetsinnehav.
Grunderna för revisorernas tidigare anmärkning avseende år 2016 för
utbildningsnämnden gällande resursfördelning till grundskolorna, har
dessvärre inte förändrats under 2017.
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Vi bedömer sammantaget att styrelse och nämnder i Ronneby kommun har
bedrivit verksamheten på ett i stort sett ändamålsenligt och från ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens och nämndernas interna kontroll har varit
tillräcklig. Vi noterar att utbildningsnämnden de senaste två åren redovisat
stora avvikelser mot den helårsprognos som lämnas i delårsrapporten per den
31 augusti.
Vi bedömer att båda de finansiella mål som fullmäktige ställt upp uppnås.
Vi bedömer att av de övergripande verksamhetsmålen har endast två av sju
mål uppnåtts helt, ett mål har uppnåtts delvis, tre är ej uppfyllda och ett har
inte stämts av under 2017. Av de totalt 24 indikatorer bedöms åtta vara
uppfyllda, tolv har inte uppnåtts och fyra har inte stämts av under 2017. Vår
bedömning är att detta är en låg måluppfyllelse.
Vi tillstyrker att kommunens årsredovisning för 2017 godkänns.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och
nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Vi åberopar bifogad redogörelse och tidigare överlämnade rapporter.
Birger Petersson har på grund av jäv inte deltagit i granskningen av
utbildningsnämnden.
I beslutet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund
av jäv
Kommunstyrelsen
Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Malin Norfall (S),
Tommy Andersson (S), Peter Bowin (V), Åsa Evaldsson (M), Lennarth
Förberg (M), Roger Gardell (L), Bo Johansson (S), Christer Leksell (SD),
Tomas Lund (SD), Kranislav Militic (S), Malin Månsson (S), Lova Necksten
(MP), Willy Persson (KD), Ola Robertsson (S), Annette Rydell (S), Tim
Svanberg (C), Nicolas Westrup (SD), Jan-Eric Wildros (S), Stefan Österhof
(S), Ros-Marie Leksell (SD) och Anders Lund (M).
Överförmyndarnämnden
Peter Bowin (V) och Stefan Österhof (S).
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Socialnämnden
Åsa Evaldsson (M), Malin Månsson (S), Birgitta Lagerlund (M) Magnus
Stridh (SD), Thomas Svensson (S) och Nicolas Westrup (SD).
Äldrenämnden
Sune Håkansson (RP), Anders Lund (M), Bo Johansson (S), Johannes Chen
(-),Tomas Lund (SD), Lindis Ohlson (S) och Jan-Eric Wildros (S).
Utbildningsnämnden
Lennarth Förberg (M), Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S), Helene
Fogelberg (M), Ingrid Karlsson (S), Lova Necksten (MP), Erik Ohlson (V),
Marie Olsson (S), Lars Saager (M), Christer Stenström (M), Magnus Stridh
(SD) och Stefan Österhof (S).
Fritid- och kulturnämnden
Lena Mahrle (L), Amani El-Ali (S), Mikael Karlsson (S), Christer Leksell
(SD), Ros-Marie Leksell (SD), Tomas Lund (SD), Kranislav Miletic (S),
Christer Stenström (M) och Thomas Svensson (S).
Miljö- och byggnadsnämnden
Magnus Persson (M), Magnus Pettersson (S), Willy Persson (KD), Ola
Robertsson (S), Lena Maria Rosén (V) och Lars Saager (M).
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Lennarth Förberg (M), Roger Fredriksson (M),
Sune Håkansson (RP), Malin Norfall (S), Tommy Andersson (S), Erik
Ohlson (V), Roger Gardell (L), Tim Svanberg (C), Jan-Eric Wildros (S) och
Kenneth Michaelsson (C).
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens med tillstyrkan av revisorerna.
Propositionsordning 1
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om Sune Håkansson
(RP) och Erik Ohlson (V) kan utses till att justera punkten om ansvarsfrihet
för kommunstyrelsen och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om
kommunfullmäktige kan fastställa årsredovisningen för år 2017 och finner
att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Propositionsordning 3
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om
kommunfullmäktige kan notera revisionsberättelsen för år 2017 till
protokollet och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 4
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på om
kommunfullmäktige kan fatta beslut om reservering av 8 487 000 kr av årets
resultat efter balanskravsjusteringar till kommunens resultatutjämningsreserv
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 5
Ålderspresident Ingrid Karlsson (S) ställer proposition på att i enlighet med
revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och dess
förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 6
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att i enlighet med
revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för överförmyndanämnden och
dess och förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Propositionsordning 7
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att i enlighet med
revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden och dess och
förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 8
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att i enlighet med
revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för äldrenämnden och dess och
förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 9
2:e vice ordförande Bo Johansson (S) ställer proposition på att i enlighet med
revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för utbildningsnämnden och
dess och förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Propositionsordning 10
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att i enlighet med
revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för fritid- och kulturnämnden
och dess och förtroendevalda och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Propositionsordning 11
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på att i enlighet med
revisorernas tillstyrkan bevilja ansvarsfrihet för miljö- och
byggnadsnämnden och dess och förtroendevalda och finner att
kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. Godkänna årsredovisningen för år 2017 för Ronneby kommun, till detta
protokoll bifogad bilaga 1.
2. Notera den lämnande revisionsberättelsen för år 2017 till protokollet.
3. Reservera 8 487 000 kr av årets resultat efter balanskravsjusteringar till
kommunens resultatutjämningsreserv.
4. Utse Sune Håkansson (RP) och Erik Ohlson (V) till att justera punkten om
ansvarsfrihet för kommunstyrelsen.
5. Bevilja ansvarsfrihet för ovan nämnda styrelser och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Revisionen
Ekonomienheten
Enheten för samordning, utveckling och sekretariat
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§ 83

Dnr 2018-000038 040

Ägardirektiv till årsstämmor 2018 för kommunens
helägda bolag
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 2017.
Kommunfullmäktige beslutar om borgensram för de kommunala bolagens
upptagande av krediter, hanteras i separat ärende. Denna ram ska även antas
på bolagsstämma i respektive bolag.
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 2017
redovisas för kommunfullmäktige lämnar kommunfullmäktige direktiv till
kommunens bolagsstämmoombud, för hur de ska agera vid ovan nämnda
bolags årsstämmor som hålls under maj 2018.
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 2017 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
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 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott
 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för 2017 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 2018-03-19
Kommunstyrelsen beslutar föreslå 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 2017 skall ombudet,
under förutsättning att revisorerna tillstyrker:
 fastställa framlagda resultat- och balansräkningar
 fastställa styrelsernas förslag till vinst-/förlustdispositioner och
koncernbidrag/återbetalade villkorade aktieägartillskott

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(84)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-26
Kommunfullmäktige

 bevilja styrelsernas ledamöter och verkställande direktörer
ansvarsfrihet för 2017 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 Lennarth Förberg (M) yrkar bifall tillkommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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
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 prövning av om stämman blivit behörigen kallad
I anslutning till behandlingen av årsredovisningarna för 2017 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 2017 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.
________________
Exp:
Kommunfullmäktiges stämmoombud Nils-Ingmar Thorell och Kenth
Carlsson
Ekonomienheten
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§ 84

Dnr 2018-000183 007

Årsredovisning för Cura Individutveckling 2017
Sammanfattning
Kommunsamverkan Cura Individutveckling har avlämnat årsredovisning för
år 2017. Revisorerna har granskat verksamheten och föreslår i sin
revisionsberättelse att årsredovisningen godkänns och att
Kommunsamverkan Cura Individutveckling beviljas ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
-

godkänna Kommunsamverkan Cura Individutvecklings
årsredovisning för år 2017, samt

-

att bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.

I beslutet deltar inte följande ledamöter och ersättare på grund
av jäv
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Bo Johansson (S), Birgitta Lagerlund (M) och Malin Månsson (S).
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna Kommunsamverkan Cura
Individutvecklings årsredovisning för år 2017 samt att bevilja
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet.
________________
Exp:
Kommunsamverkan Cura Individutveckling
Olofströms kommun
Karlshamns kommun
Ronneby kommun
Karlskrona kommun
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§ 85

Dnr 2017-000605 040

Borgensram för kommunens helägda bolag fr o m 2018
Sammanfattning
I syfte att uppnå en god ekonomisk hushållning inom kommunkoncernen
lämnar kommunen borgen då de helägda kommunala bolagen har behov av
att låna pengar. För att de kommunala bolagen inte därigenom ska erhålla
konkurrensfördel erlägger bolagen borgensavgifter till kommunen.
Ett behov av ökad upplåning under 2018 har aviserats av Ronneby Miljö och
Teknik AB och av AB Ronneby Industrifastigheter. Miljöteknik har behov
av ökade investeringar inom flera verksamhetsområden. ABRI:s ökade
lånebehov är kopplat till skolbyggnationen i kvarteret Svarven. Bolagens
investeringsbudgetar har varit föremål för godkännande av
kommunfullmäktige i separata ärenden. AB Ronnebyhus kommer att
finansiera nyinvesteringar genom avyttringar varför inget ökat lånebehov
beräknas uppkomma 2018. Förändringen av borgensram avser det
tillkommande likvida behov som man bedömer inte kunna klara utan
ytterligare upplåning.
Respektive bolags ram för upptagande av krediter, dvs den beviljade
borgensramen, ska antas på bolagsstämma i varje bolag. Direktiv till
stämmoombud lämnas i ärende Ägardirektiv till årsstämmor 2018 för
kommunens helägda bolag.
Bedömning
Nedanstående sammanställning redovisar förslag till ny borgensram för de
kommunala bolagen.
Bolag
AB Ronnebyhus
AB Ronneby
Industrifastigheter
Ronneby Miljö och
Teknik AB
AB Ronneby
Helsobrunn
Totalt (mkr)

Justerandes sign

Nuvarande
borgensram

Önskad
förändring

Ny
borgensram

687,9
478,0

125,0

687,9
603,0

565,0

40,0

605,0

96,9
1 827,8

96,9
165,0
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta att gälla tills
vidare:
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 605,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att gälla tills
vidare:
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 605,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att gälla tills vidare:
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronnebyhus låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 687,9 mkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Industrifastigheters
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 603,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för Ronneby Miljö och Teknik AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 605,0 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
att såsom för egen skuld ingå borgen för AB Ronneby Helsobrunns
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 96,9 mkr, jämte
därpå löpande ränta och kostnader.
________________
Exp:
Ekonomienheten
AB Ronnebyhus
AB Ronneby Industrifastigheter
Ronneby Miljö och Teknik AB
AB Ronneby Helsobrunn

Justerandes sign
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§ 86

Dnr 2018-000135 040

Revidering av styrdokument i Kommunassurans Syd
Försäkrings AB (KSFAB)
Sammanfattning
Ronneby kommun är sedan ett antal år delägare i Kommunassurans Syd.
Sedan 2012 direktplaceras också en del av kommuns försäkringsskydd
därigenom. Bolagets styrelse har sett över bolagets styrdokument. Så här
skriver bolagets VD, Mats Ekbäck, i sitt mail:
”Härmed översändes tre nya bolagsdokument, som underlag för beslut om
godkännande av dem på årsstämman i maj.
Tidigare har dessa tre dokument – Ägardirektiv, Ägaravtal och
Bolagsordning, varit sammanfogade i ett enda dokument, men då stämman
2017 gav bolaget i uppgift att uppdatera dokumentet, så togs beslut att dela
upp det i tre individuella dokument, vilket får ses som tämligen logiskt.
Syftet med uppdateringen är att anpassa dokumenten efter ny lagstiftning
och vi har också genomfört en smärre redaktionell justering i och med att det
tidigare dokumentet nu delats upp i tre. Inga större förändringar i sak,
förutom ändrade hänvisningar till lagrum och lagar samt en viss språklig
uppdatering.”
Förslag till beslut
Föreslås att kommunfullmäktige godkänner föreslagna revideringar av
styrdokumenten samt uppdrar åt kommunens stämmoombud att rösta för att
de reviderade dokumenten antas av bolagsstämman.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
föreslagna revideringar av styrdokumenten samt uppdrar åt kommunens
stämmoombud att rösta för att de reviderade dokumenten antas av
bolagsstämman.
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Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagna revideringar av
styrdokumenten samt uppdrar åt kommunens stämmoombud att rösta för att
de reviderade dokumenten antas av bolagsstämman.
________________
Exp:
Ekonomienheten
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§ 87

Dnr 2018-000075 012

Verksamhetsberättelse och plan lokala BRÅ
Sammanfattning
För att organisera ett brottsförebyggande engagemang lokalt finns i Ronneby
Kommun ett lokalt brottsförebyggande (lokala BRÅ). Det lokala BRÅ, som
är fristående från den statliga myndigheten, arbetar och organiseras utifrån
de behov som finns i kommunen och bland övriga lokala aktörer.
Lokala BRÅ arbetar utifrån det Brottsförebyggande program för Ronneby
kommun som antogs i KF § 121/2012. Det övergripande målet för BRÅ's
verksamhet är följande:
I Ronneby ska alla känna ansvar för det brottsförebyggande arbetet.
Ronneby ska vara en trygg och säker kommun att bo, besöka och verka i.
Polisen genomför årliga trygghetsmätningar i Blekinge. Kommunens
trygghetsmätning bryts ner i fem områden, Ronneby tätort, Kallinge, Norra,
Västra, Sydöstra. Kommunen är även medfinansiär till
trygghetsmätningarna. Resultatet av trygghetsmätningen för 2017 har inte
presenterats i Kommunfullmäktige.
Nattvandrande föreningar i Ronneby kommun har fortsatt under 2017. Med
nattvandrande föreningar vill lokala brottsförebyggande rådet stimulera till
ett ökat antal vuxna i ungdomsmiljöer samt bidra till en ökad trygghet i
centrum och runt om i kommunen. Projektet är ett samarbete mellan
Ronneby kommun och kommunpolisen i Ronneby. Antalet genomförda
vandringar under 2017 var 15 stycken av fem föreningar. Verksamheten
finansieras även av externa intressenter.
För tredje året i rad arrangerade lokala BRÅ ett seminarium om hur man kan
arbeta brottsförebyggande i skolan. Syftet var att med medverkande lyfta
skolans roll och samarbetet mellan olika aktörer inom och utanför skolan.
Polisen, skolledning, elevhälsan, aktörer från fritid- och kulturverksamhet
och socialtjänsten samt politiker inbjöds att medverka. Dagens tema var
våldsbejakande extremism; en utbildande del på förmiddagen och under
eftermiddagen föreläste en samordnare från Göteborgs stad om hur man
konkret arbetar mot våldbejakande extremism.
Under hösten genomfördes en trygghetsvandring i centrala Ronneby i syfte
att definiera olika faktorer som påverkar upplevelsen av trygghet. Det
handlar exempelvis om belysning, förvaltning av fastigheter och
trafiksituation. Deltagande var representanter från lokala BRÅ, Tekniska
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förvaltningen, Centrumutvecklingsgruppen, näringsidkare, polisen,
bostadsbolag och boende. En sammanställning över åtgärder för att öka
trygghetsupplevelsen har skickats ut till ansvariga som ska återrapportera
inom sex månader.
Föreläsningsdagen ”Underbara Ronnebyungdomar” arrangerades återigen
under hösten. Detta arrangemang som är en samverkan mellan
utbildningsförvaltningen och lokala BRÅ når både ungdomar i åk. 8 och
Gy.1. och deras föräldrar. Drygt 500 ungdomar lyssnade under dagen till två
föreläsningar med temat självkänsla och framtidsdrömmar.
Kvällsföreläsningen riktad till allmänhet och föräldrar var inte lika välbesökt
vilket föranleder att en tydligare marknadsföring genomförs inför nästa
tillfälle.
Vad gäller verksamhetsplanen 2018 för lokala BRÅ finns inga förändringar
vad gäller aktiviteter jämfört med planen för 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att godkänna lokala
BRÅ:s Verksamhetsberättelse 2017 och Verksamhetsplan 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen föreslås föreslå Kommunfullmäktige att godkänna lokala
BRÅ:s Verksamhetsberättelse 2017 och Verksamhetsplan 2018.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna lokala BRÅ:s
Verksamhetsberättelse för åt 2017 och Verksamhetsplan för år 2018.
________________
Exp:
Bibbi Rönnlund, trygghetssamordnare
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§ 88

Dnr 2018-000151 012

Verksamhetsberättelse folkhälsorådet 2017 och
verksamhetsplan 2018
Sammanfattning
Folkhälsan är av stor betydelse för samhällsutvecklingen och insatserna för
en bättre folkhälsa bör ingå som en viktig del i arbetet för tillväxt, en god
välfärd och en hållbar utveckling. I Ronneby kommun genomförs en rad
folkhälsoinsatser inom ramen för de ordinarie verksamheterna. Syftet med
Folkhälsorådets verksamhet är att understödja dessa pågående insatser samt
stimulera till nya för att främja folkhälsan.
Det övergripande målet med folkhälsoarbetet i Ronneby kommun är att
hälsoläget ska förbättras för alla och att skillnaderna i hälsa ska minska
mellan olika grupper inom Ronneby kommun och i jämförelse med länet och
riket.
I Ronneby kommuns Folkhälsopolicy 2013-2018 prioriteras fyra
målområden:
1. Delaktighet och inflytande i samhället
2. Barns och ungas uppväxtvillkor
3. Fysisk aktivitet
4. Alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel
Folkhälsopolicyn visar på utvecklingsbehov och innehåller förslag på vad
som behöver göras för att uppnå målen. Den ska vara ett stöd för
nämndernas, bolagens och förvaltningars planering vid årliga
verksamhetsplaner, och beskriva hur intentionerna i folkhälsopolicyn kan
uppnås.
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Verksamhet 2017
För 2017 har det gjorts ett folkhälsobokslut. Folkhälsobokslutet är ett
underlag för kommunens utvecklingsarbete. I bokslutet redovisas översikt av
statistik och uppföljning av åtgärder som genomförts under året som bidragit
till att uppfylla målområdena och folkhälsoinriktningarna i folkhälsopolicyn.
Folkhälsobokslutet för 2017 redovisas som bilaga till ordinarie bokslut.
Grundutbildning i FN:s Barnkonvention genomfördes för politiker,
tjänstepersoner och verksamhetsnära personal i Ronneby kommun
Utbildningen syftade till att ge fördjupad kunskap om hur barnkonventionen
kan tillämpas i praktiken.
Under november och december genomfördes LUPP- enkäten riktad till
elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet ska ligga till grund
för kommunens utvecklingsarbete för barn och unga i kommunen.
Under hösten 2017 genomfördes utbildning och workshop kring
hedersrelaterat våld och förtryck. Dagarna resulterade i att det bildades en
samverkansgrupp kring hedersrelaterat våld och förryck bestående av
funktioner från skola, socialtjänst och kommunledning. Gruppen ska vara
bärare av kunskap kring hedersrelaterat våld och förtyck, sprida kunskap och
bistå vid förebyggande insatser till de verksamheter som medlemmarna
representerar.
Under 2017 har arbetet med det våldsförebyggande programmet MVP
(mentorer i våldsprevention) återupptagits efter att varit vilande under 2016.
Efter sommaren genomfördes ytterligare en utbildning för MVPinstruktörer.
Nytt för 2017 är programmet utökats till båda kommunens 7-9 skolor och att
samverkan sker mellan skola, socialtjänst och fritid.
Som en del av kommunens feriearbete och TBU (tobaksfri barn och unga i
Blekinge) erbjöds ungdomar sommarjobb med fokus på tobaksförebyggande
arbete.
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Vid framtagandet av en ny översiktsplan gjordes en
miljökonsekvensbeskrivning där även folkhälsomål och betydande social
påverkan lyfts.
Bedömning
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen till
protokollet
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att notera den lämnade verksamhetsberättelsen till
protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna den
lämnade verksamhetsberättelsen för år 2017 och verksamhetsplanen för
2018.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna den lämnade
verksamhetsberättelsen för år 2017 och verksamhetsplanen för år 2018.
________________
Exp:
Sofie Ceder, folkhälsosamordnare
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§ 89

Dnr 2018-000178 040

Godkännande av aktieöverlåtelseavtal - AB
Ronnebyhus
Sammanfattning
Med beaktande av Kommunfullmäktiges i Ronneby kommun beslut 201702-23 § 58 och bolagsstämma 2017-03-16 avseende ägardirektiv om
avyttring inom AB Ronnebyhus fastighetsbestånd, tog styrelsen för AB
Ronnebyhus 2017-04-03 § 26 fram förslag på objekt som lades ut till
försäljning.
De utvalda objekten presenterades i ett försäljningsprospekt under tiden
2017-08-18 t.o.m. 2017-09-28 och följdes upp med ett
budgivningsförfarande.
AB Ronnebyhus beslutade 2017-10-05 § 58 att uppdra åt VD att, i samråd
med presidiet, slutföra försäljningen enligt föreslagen strategi och i enlighet
med ägardirektivet från Kommunfullmäktige.
Efter budgivningsförfarandet, med det högsta budet (=underliggande
fastighetsvärde) valde AB Ronnebyhus att gå vidare med fastighetsaffären
genom att paketera objekten och genomföra affären i bolagsform.
Kommunfullmäktige godkände 2017-12-14 § 405 att AB Ronnebyhus bildar
Holdingbolag respektive NYAB (gemensamt ”lagerbolagen”) som krävs för
att genomföra transaktionen. Vidare utses styrelseledamöter till ovan bolag
samt att NYAB förvärvar objekten som erbjudits till försäljning.
Kommunfullmäktige beslutade 2018-01-25 § 11 om instruktion till
stämmoombud med anledning av kommunfullmäktiges beslut 2017-12-14 §
405.
Vid extra bolagsstämma 2018-01-31 beslutades det om bildande av bolag
och försäljning av fastigheter i enlighet med kommunfullmäktiges beslut
2017-12-14 § 405.
AB Ronnebyhus beslutade 2018-02-28 § 21 i enlighet med bolagsstämmans
beslut 2018-01-31.
Med stöd av besluten ovan har i huvudsak följande steg och åtgärder
genomförts för att slutföra fastighetsaffären.
-
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-

Genomfört avstyckning och fastighetsreglering genom
lantmäteriförrättning i enlighet med av kommunfullmäktige tagna
beslut och försäljningsprospekt.

-

Upprättat köpeavtal mellan AB Ronnebyhus och (NYAB) Goldcup
16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB). Organisationsnummer
559150-0193. Köpeavtalet är bilaga 1.4 till aktieöverlåtelseavtalet
nedan.

-

Upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan säljaren Goldcup 16418 AB
(unät Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185
och köparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126
avseende aktierna i Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter
AB) daterat 2018-03-08.

-

Handpenning, 21 183 600 kr, har erlagts enligt aktieöverlåtelseavtalet
punkt 5.4.

Fastigheterna som försäljs är i enlighet med av kommunfullmäktige tagna
beslut och framgår i aktieöverlåtelseavtalet punkt 1.3.
Enligt kommunfullmäktige 2017-02-23 § 23 "fattar kommunfullmäktige
slutligt beslut om försäljningsavtalen". I denna fastighetsaffär avses
aktieöverlåtelseavtalet daterat 2018-03-08.
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta
att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan säljaren Goldcup 16418
AB (unät Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185 och
köparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126 avseende
aktierna i Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB),
organisationsnummer 559150-0193 daterat 2018-03-08.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna
upprättat aktieöverlåtelseavtal mellan säljaren Goldcup 16418 AB (unät
Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 559150-0185 och köparen,
WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126 avseende aktierna i
Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB), organisationsnummer
559150-0193 daterat 2018-03-08.
att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S), Sune Håkansson (RP), Nicolas Westrup
(SD), Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C), Roger Gardell (L),
Tim Svanberg (C), Erik Ohlson (V) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Malin Norfall (S) och Erik Ohlson (V) yrkar avslag på förslag till
aktieöverlåtelseavtal.
Nicolas Westrup (SD), Roger Fredriksson (M), Kenneth Michaelsson (C),
Roger Gardell (L) och Tim Svanberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden
och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande beslutsgång godkänns:
De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja.
De som önskar avslå aktieöverlåtelseavtalet röstar nej.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning, till protokoll daterat 2018-04-26 bifogad bilaga
B, avges tjugofyra (24) ja-röster och tjugoen (21) nej-röster, varefter
ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättat aktieöverlåtelseavtal,
till protokoll daterat 2018-04-26 bifogad bilaga 1, mellan säljaren Goldcup
16418 AB (unät Ronnebyhus Holding AB), organisationsnummer 5591500185 och köparen, WF i Ronneby AB, organisationsnummer 559151-5126
avseende aktierna i Goldcup 16419 AB (unät ABR-hus fastigheter AB),
organisationsnummer 559150-0193 daterat 2018-03-08.
Samt
Att paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Reservationer
Ledamöterna från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de
gröna reserverar mot beslutet.
________________
Exp:
AB Ronnebyhus
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§ 90

Dnr 2018-000139 739

Avgifter inom äldreomsorgen 2018
Sammanfattning
Protokollsutdrag från äldrenämnden 2018-02-14 § 16
Ärendet ”Förslag till beslut avseende taxor 2018” återremitterades från
äldrenämndens (ÄN) sammanträde 2018-01-17. Härmed presenteras ärendet
på nytt med ändringar utifrån diskussioner som fördes vid föregående
sammanträde och med författningssamlingen som bilaga.
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till ändring av avgifter inom
äldreomsorgen i Ronneby Kommun 2018, vilka presenterades i
äldrenämnden 201 8-01 -l 7. Förslaget innefattar procentuell ökning utifrån
prisbasbeloppen men även en större höjning vad gäller maxtaxan med syfte
att öka intäkterna för ÄN.
Det finns ett avgiftstak som är fastställt enligt socialtjänstlagen, det kallas
maxtaxa och är ett högkostnadsskydd. Enligt lagen fick kommunen, år 2017.
Ta ut en avgift på max 2013 kr/månad och för år 2018 höjs beloppet till max
2044 kr.
Vid föregående sammanträde med ÄN fördes diskussion om de olika
förslagen som presenterades. Mot bakgrund av den diskussion som fördes
vid sammanträdet har justeringar gjorts i det föreliggande förslaget.
Utifrån äldrenämndens diskussion vid sammanträdet 2018-01-17 föreslås
följande ändringar.
Maxtaxan för hemtjänst i ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende
höjs till 2044 kr/månad, med förbehållet ”2044 kr eller 90 % av
avgiftsutrymmet”.
Timtaxan för hemtjänst höjs till 156,50 kr/timme.
Avgiften för trygghetslarm höjs till 254 kr/månad och extra larmknapp till
make/maka höjs till 101,50 kr/månad. Dagvårdsavgiften höjs till 25,50 kr/dag.
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Nya avgifterna träder i kraft från och med 2018-05-01.
Framledes ska avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån
prisbasbeloppet. Beslut av den årliga justeringen fattas av ÄN. ÄN beslutar
när den årliga justeringen ska göras.
Förslaget avseende höjd maxtaxa bedöms innebära ökade intäkter för
äldrenämnden med ca 580 000 kr per år.
Intäktsförstärkningen för 2018 bedöms till ca 385 000 kr (maj-december).
Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige:
Att anta nytt förslag till författningssamling gällande ”Avgifter inom
äldreomsorgen 2018” i enlighet med bilaga 1.
Bedömning
Äldreförvaltningen har tagit fram förslag till ändring av avgifter inom
äldreomsorgen i Ronneby Kommun 2018. Förslaget innefattar procentuell
ökning utifrån prisbasbeloppen men även en större höjning vad gäller
maxtaxan med syfte att öka intäkterna för ÄN.
Det finns ett avgiftstak som är fastställt enligt socialtjänstlagen, det kallas
maxtaxa och är ett högkostnadsskydd. Enligt lagen fick kommunen, år 2017
ta ut en avgift på max 2013 kr/månad och för år 2018 höjs beloppet till max
2044 kr.
Den maxtaxan som finns angiven i lagen räknas fram i förhållande till
prisbasbeloppet, vilket är ett fastställt belopp som används bland annat för
beräkning av olika förmåner eller avgifter. Prisbasbeloppet fastställs årligen
av regeringen med avsikt att spegla och justera inflationen i samhället.
Avgifterna enligt socialtjänstlagen är inkomstprövade, vilket innebär att
ingen ska behöva betala högre avgift än vad han/hon kan. När avgiften till
kommunen har betalts ska det finnas tillräckligt mycket kvar till personliga
utgifter.
Vid föregående sammanträde med ÄN fördes diskussion om de olika
förslagen. Mot bakgrund av den diskussion som fördes vid sammanträdet har
justeringar gjorts i det föreliggande förslaget.
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Samtliga avgifter nedan, förutom maxtaxan, höjs procentuellt i förhållande
till prisbasbeloppet. Maxtaxan höjs mer än den procentuella ökningen med
syfte att öka intäkterna.
Maxtaxan för hemtjänst i ordinärt boende samt vård- och omsorgsboende
höjs till 2044 kr/månad, med förbehållet ”2044 kr eller 90 % av
avgiftsutrymmet”.
Timtaxan för hemtjänst höjs till 156,50 kr/timme.
Avgiften för trygghetslarm höjs till 254 kr/månad och extra larmknapp till
make/maka höjs till 101,50 kit/månad.
Dagvårdsavgiften höjs till 25,50 kr/dag.
Nya avgifterna träder i kraft från och med 2018-05-01.
Framledes ska avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån
prisbasbeloppet. Beslut av den årliga justeringen fattas av ÄN. ÄN beslutar
när den årliga justeringen ska göras.
Förslaget avseende höjd maxtaxa bedöms innebära ökade intäkter för
äldrenämnden med ca 580 000 kr per år (ca 400 000 kr för hemtjänst i
ordinärt boende och ca 180 000 kr för hemtjänst i vård- och
omsorgsboende).
Intäktsförstärkningen för 2018 bedöms till ca 385 000 kr (maj-december).
Förslag till beslut
Äldrenämnden föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige:
Att anta nytt förslag till författningssamling gällande ”Avgifter inom
äldreomsorgen 2018” i enlighet med bilaga 1.
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Äldrenämndens beslut 2018-02-14
Äldrenämnden beslutar för egen del att nedanstående stycke förflyttas högst
upp i dokumentet nytt förslag till författningssamling gällande ”Avgifter
inom äldreomsorgen 2018”:
"Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet. Beslut om
den årliga justeringen fattas av Äldrenämnden (ÄN). ÄN beslutar när den
årliga justeringen ska göras”.
Äldrenämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige att anta nytt förslag till författningssamling gällande
”Avgifter inom äldreomsorgen 2018” i enlighet med till detta protokoll
bifogad bilaga 1.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta nytt förslag
till författningssamling gällande ”Avgifter inom äldreomsorgen 2018”.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta nytt förslag till författningssamling
gällande ”Avgifter inom äldreomsorgen 2018”, till detta protokoll bifogad
bilaga 2.
________________
Exp:
Äldrenämnden
Äldreförvaltningen
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§ 91

Dnr 2018-000191 040

Tilläggsäskande valnämnden med anledning av
förändrad organisation för förtidsröstningen 2018 års
val
Sammanfattning
Protokollsutdrag från valnämnden 2018-03-14 § 10
Valnämnden i Ronneby kommun bar vid allmänna val genomfört
förtidsröstning i dagligvarubutiker samt i Stadshuset.
De skärpta krav vallagen ställer på röstningslokalers utformning och
bemanning medför att de butikslokaler som tidigare använts för
förtidsröstningen inte är aktuella som röstningslokaler vid 2018 års val.
Förtidsröstningen måste därför ordnas på ett nytt sätt i kommunen.
Valnämnden har i ärende dnr VN 2018/4 tagit ställning till en organisation
som innebär att förtidsröstning ska genomföras i kommunens fem
filialbibliotek samt i lokaler på Soft Center, i Eringsboda samt likt tidigare i
Stadshuset. Samtliga röstningslokaler bemannas med dels kommunanställd
personal, dels för ändamålet rekryterade röstmottagare. De ändrade
förutsättningarna för förtidsröstningen innebär i förhållande till beslutad
budget för 2018 förväntade ökade kostnader för nämnden i form av
personalkostnader och transportkostnader med 760 000 kr.
Valnämnden ansvarar för att det finns ambulerande röstmottagare som kan ta
emot valsedlar av väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning
eller ålder inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe. De beräknade
kostnaden för ambulerande röstmottagare, 196 000 kr, har inte beaktats i
2018 års budget.
Vidare har personalkostnader för kommunikationsinsatser i samband med
valet identifierats som inte omfattas av 2018 års budget. Den beräknade
kostnaden uppgår till 30 000 kr.
Med anledning av förväntat ökade kostnader för valverksamheten äskar
Valnämnden ytterligare anslag i budget för 2018 med 986 000 kr.
Bedömning
Förtidsröstning
Valnämnden ska inför 2018 års val under perioden 22 augusti-8 september
anordna förtidsröstning i kommunen.
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I 4 kap. 22 och 24 §§ vallagen (2005:837) föreskrivs de krav som ställs på
röstningslokaler, dvs. lokaler som används för förtidsröstning.
I val som gäller hela landet ska varje kommun se till att det finns lämpliga
lokaler som kan användas som röstningslokaler och som i fråga om
lokalisering, tillgänglighet och öppethållande ger väljarna goda möjligheter
att rösta.
Kommunen bestämmer vilka dagar och tider en röstningslokal ska vara
öppen för röstning. I varje kommun som valet gäller ska dock minst en
röstningslokal vara öppen varje dag under den tid som röstmottagning får
ske i röstningslokaler som kommunen har anordnat.
Vid röstmottagning i röstningslokal ska enligt 3 kap. 22 § samma lag minst
två röstmottagare vara närvarande.
Valnämnden har i sitt underlag till budgetberedningen inför fullmäktiges
beslut om budget 2018-2019 beträffande de butikslokaler som kommunen
tidigare använt för förtidsröstning, anmärkt att det, om inte blir godkända,
kan bli fråga om att bemanna lokaler på dessa orter för förtidsröstning. Med
anledning av detta kan valnämnden komma att behöva återkomma med
förändrat äskande.
Valkansliet har vid inspektion av de lokaler som använts vid 2014 års val
konstaterat att dagligvarubutikerna inte uppfyller vallagens krav på
utformning och bemanning. Av kostnads- och säkerhetsskäl förordas en
lösning där kommunala lokaler används. Dessa är centralt placerade i
kommunens tätorter och därmed lätt tillgängliga för de röstande. Lokalerna
kan dessutom kopplas upp mot kommunens nätverk och vidare mot
valdatabasen varvid möjlighet ges att göra utskrifter av röstkort till röstande
som inte har sådant med sig till röstningslokalen. Detta är en service som
efterfrågats vid tidigare val.
Valnämnden har i ärende dnr VN 2018/4 tagit ställning till en förändrad
organisation av förtidsröstningen i kommunen. Den innebär att utrymmen i
kommunens fem filialbibliotek – i Kallinge, Bräkne-Hoby, Listerby,
Hallabro och på Hjorthöjden i Ronneby används som röstningslokaler.
Vidare kommer förtidsröstning att anordnas i Eringsboda och likt tidigare i
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Stadshuset. Samtliga lokaler är kommunala och disponeras utan kostnad för
nämnden.
Valnämnden behandlar röstningslokalernas öppettider i ärende dnr 2018/6.
Öppettiderna följer bibliotekens öppettider eller har motsvarande omfattning
med tillägg för visst öppethållande på helgerna. Stadshuset kommer att hålla
öppet varje dag under förtidsröstningsperioden.
Förtidsröstningen i dagligvarubutikerna har på uppdrag av kommunen
bemannats med butikspersonal. Den förändrade organisationen innebär att
lokalerna bemannas med kommunens personal. Varje röstningslokal
bemannas med tre (i något fall fyra) röstmottagare. Eftersom organisationen
är ny krävas administrativt erfaren personal i samtliga röstningslokaler.
Minst en av röstmottagarna ska därför utgöras av kommunanställd personal.
I Stadshuset bemannas röstningslokalen med kommunanställd personal.
Övrig personal rekryteras externt för ändamålet. Röstmottagarna tjänstgör
under röstningslokalernas öppettider samt under tid för transport mellan
Stadshuset och röstningslokalen. Därtill kommer tid för administration i
samband med öppethållandet och tid för utbildning.
Röstmottagarna har Stadshuset som utgångspunkt. Transport av personal och
material inklusive avlämnade röster sker med kommunens bilpoolsbilar.
Personal och transportkostnaderna med anledning av den ändrade
organisationen för förtidsröstningen har inte beaktats i budgeten för 2018.
Ambulerande röstmottagare
Enligt 7 kap. 3 a § första stycket vallagen får väljare som på grund av
sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder inte själva kan ta sig till ett
röstmottagningsställe om de begär det lämna sina valsedlar till ambulerande
röstmottagare.
Formerna för röstmottagningen motsvarar i tillämpliga delar vad som gäller
för röstningslokaler, jfr andra stycket bestämmelsen. Det innebär att
kommunen är skyldig att under hela förtidsröstningsperioden i den
utsträckning som behövs, samt hela valdagen, tillhandahålla två
röstmottagare som kan komma till berörda väljare, i hemmet eller på för den
röstande annan lämplig plats i kommunen, och genomföra röstningen där. De
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ambulerande röstmottagarna ska således stå ”standby” för röstmottagning på
annan plats än på röstmottagningsställen. Valnämnden bedömer att det team
som ska utföra arbetsuppgiften behöver bemannas med tre personer under
kontorstid samt hela valdagen. Teamet får även i uppdrag att genomföra
röstmottagning på kommunens äldreboenden.
Kostnaden för ambulerande röstmottagare har inte beaktats i budgeten för
2018.
Kommunikationsinsatser
Inför och under valet genomför valnämnden kommunikationsinsatser om
valprocessen och röstmottagningsställen i kommunen i form av annonsering,
information på kommunens webbplats och i sociala medier, presskontakter
mm. Personalkostnader för dessa insatser har inte beaktats i budgeten för
2018.
Uppskattad lönekostnad
Lönekostnaden uppskattas för förtidsröstningen, ambulerande röstmottagare
och kommunikationsinsatser uppgå till för kommunanställd resurs
motsvarande en månadslön om 30 000 kr och för externt rekryterad personal
25 000 kr per månad. För kommunanställd tillkommer uppskattade kostnader
för övertid.
Förslag till beslut
Valnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att valnämnden utöver
nämndens budget för 2018 tillförs medel för genomförande av 2018 års val
med 986 000 kr för att finansiera kostnader för förtidsröstning, ambulerande
röstmottagare och kommunikationsinsatser.
Valnämndens beslut 2018-03-14
Valnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige att Valnämnden utöver
nämndens budget för 2018 tillförs medel för genomförande av 2018 års val
med 986 000 kr för att finansiera kostnader för förtidsröstning, ambulerande
röstmottagare, kommunikationsinsatser och säkerhetsåtgärder.
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Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöver
valnämndens budget för år 2018 tillföra medel för genomförande av 2018 års
val med 986 000 kr för att finansiera kostnader för förtidsröstning,
ambulerande röstmottagare, kommunikationsinsatser och säkerhetsåtgärder.
Finansiering sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöver valnämndens budget för år 2018
tillföra medel för genomförande av 2018 års val med 986 000 kr för att
finansiera kostnader för förtidsröstning, ambulerande röstmottagare,
kommunikationsinsatser och säkerhetsåtgärder.
Finansiering sker från kommunfullmäktiges konto för oförutsedda kostnader.
________________
Exp:
Anna-Clara Eriksson, kommunjurist
Hanna Grahn, valsamordnare
Herman Persson, valsamordnare
Valnämnden
Ekonomienheten
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§ 92

Dnr 2018-000189 001

Revidering av tidplan gällande projektet "Framtidens
skolor"
Sammanfattning
Kommunfullmäktige tog 2017-09-28 (§ 310, Dnr 2017. 000502 001) beslut
om tidplan gällande projektet ”Framtidens skolor”. Ett av delbesluten gällde
en permanent ombyggnad av ABRI:s lokaler i kvarteret Svarven till en av
två 4-9 skolor i tätorten.
Bedömning
Arbetet med ritningar och förfrågningsunderlag har pågått sedan tidig höst
2017. Vid anbudstidens utgång 2018.03.09 har få anbud inkommit. Med
anledning av detta har ABRI:s styrelse beslutat att avbryta upphandlingen.
Konsekvensen av detta blir att tidplanen, för i stort alla delprojekt, som
beslutades 2017-09-28 måste revideras. Den nya skolan i kvarteret Svarven
kan tidigast vara klar i maj 2020. Snäckebacksskolan, som också skall
anpassas till en 4-9 skola, kan vara klar två år senare, dvs i maj 2022.
Övriga delar i projektet anpassas efter de nya förutsättningarna (se bilagor,
reviderad tidplan (1) samt förslag till förändringar i Kommunfullmäktiges
beslut från 2017-09-28 (2)). Med föreslagen tidplan kommer hela
skolprojektet ”Framtidens skolor” vara klart under 2022.
Förslag till beslut
Föreslås att Kommunstyrelsen ställer sig bakom bifogat förslag till ny
tidplan, med förändringar i tidigare Kommunfullmäktigebeslut (2017-09-28),
samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget.
Föreslås också att Kommunstyrelsen utser KSAU till politisk styrgrupp i
projektet.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom bifogat förslag till ny tidplan,
med förändringar i tidigare kommunfullmäktigebeslut (2017-09-28), samt
föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt förslaget och utse
kommunstyrelsens arbetsutskott till politisk styrgrupp i projektet.
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Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till ny tidplan samt att
revidera tidigare beslut (kommunfullmäktige 2018-09-28 § 310) i enlighet
med nedan:
1. Uppdra åt kommundirektören att tillsätta en projektgrupp för
verksamhetsdialog under ledning av kommundirektören samt med
representanter från utbildningsförvaltningen, miljö-och
byggnadsförvaltningen, kostenheten, CEFUR, enheten för samordning,
utveckling och sekretariat, ekonomienheten samt tekniska förvaltningen.
2. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att hantera samtliga elevomflyttningar.
3. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 190 mkr samt därtill
uppkomna kapitaltjänstkostnader för genomförande av om- och
tillbyggnation av snäckbacksskolan enligt redovisat alternativ 2 till 4-9 skola
för 700 elever.
4. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att tidsmässigt samordna
köksombyggnaderna vid Hobyskolan, Saxemaraskolan och Espedalsskolan
med omställningen av de sistnämnda till F-3- skolor.
5. Ge miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att upphäva del av stadsplan
”Hyndekullaområdet” för att där möjliggöra byggnation av ny förskola i
södra Kallinge.
6. Tilldela utbildningsnämnden 0,8 mkr 2017 för upphandling av
funktionsprogram av nya Skogsgårdsskolan.
7. Tilldela tekniska förvaltningen 0,3 mkr 2017 för
miljöundersökning/miljöinventering av Skogsgårdsskolan.
8. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 6 mkr 2018 samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för infrastrukturåtgärder kring
respektive fram till tomt för ny förskola i södra Kallinge.
9. Tilldela tekniska förvaltningen investeringsmedel om 12 mkr 2020 samt
därtill uppkomna kapitaltjänstkostnader för omställning av
Fredriksbergskolan och Espedalsskolan till F-3- skolor samt Saxemaraskolan
till F-3 samt förskola.
10. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att återkomma med en ny
behovsbedömning avseende inventarier.
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11. Avsätta medel till utbildningsnämnden för verksamhetsanknuten
projektledare. Kostnad/år 875 tkr fram t.o.m. 2021. Finansieras via
balanskonto för flyktingmottagning.
12. Finansiering av investeringar ska ske genom extern kapitalanskaffning.
13. Ge tekniska förvaltningen i uppdrag att se över trafiksituation vid
Skogsgårdsskolan vid byggnation av ny förskola.
14. Snäckebacksskolan byggs om i enlighet med punkt tre, men arbetet med
ombyggnad påbörjas i juni 2020.
15. Snäckebacksskolans elever + åk 4-6 elever från vissa skolor flyttas till en
helt ombyggd 4-9 skola i ABRI:s lokaler. Möjlig inflyttning maj 2020.
16. ABRIs lokaler, Kv. Svarven, byggs om till en permanent 4-9 skola (650700 elever) inklusive tillagningskök och idrottslokaler.
17. Skogsgårdsskolan byggs om och anpassas till en modern miljöanpassad
förskola alternativt rivs för att ge plats för en ny modern förskola med 12
avdelningar inklusive nattis, när Snäckebacksskolan är ombyggd.
18. Saxemaraskolan anpassas för ytterligare förskoleplatser 2020.
Fredriksbergsskolan och Espedalsskolan anpassas till F-3 med fritidshem år
2021-2022. Tidplan anpassningar F-3 bör vara flexibel (se bilaga)
19. Förskolan, 10 avdelningar i Kallinge, byggs enligt tidigare beslut.
20. Miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att påbörja arbetet med en ny
detaljplan i kv Svarven m fl.
21. Utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med ett förslag till
avtal mellan nämnden och AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI).
22. AB Ronneby industrifastigheter får i uppdrag att tillsammans med
tekniska förvaltningen se över trafiksituationen i Kv. Svarven.
I och med detta beslut upphävs tidigare fattat beslut av kommunfullmäktige
under § 310 2017-09-28
________________
Exp:
Tommy Ahlquist, kommunstrateg
Utbildningsnämnden
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§ 93

Dnr 2018-000172 101

Dataskyddsombud
Sammanfattning
Den 25 maj 2018 träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.
Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PUL) och regeringen har genom
prop. 2017/18:105 lagt fram ett förslag för ny dataskyddslag.
Nuvarande ordning innebär att varje organisation har ett
personuppgiftsombud. Förordningen inför dock en ny roll och ålägger varje
personuppgiftsansvarig att tillsätta ett dataskyddsombud,
personuppgiftsombudet försvinner i och med att PUL upphör att gälla.
Rollen som dataskyddsombud är inte samma som personuppgiftsombud i
nuvarande PUL. Reglerna om dataskyddsombud (på engelska Data
Protection Officer, DPO) finns i artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen.
En av de största förändringarna med de nya reglerna är att ombudets
kontrollerande och rådgivande funktion för organisationen renodlas. Det
innebär samtidigt att organisationen självständigt måste bedriva ett aktivt
dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet.
Ytterligare en förändring är att de nya reglerna ställer krav på
dataskyddsombudets kompetens och placering i organisationen. Den person
som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och ska utses på
grundval av yrkesmässiga kvalifikationer, sakkunskap och förmåga att utföra
uppgifterna. Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i
organisationen och ska rapportera till organisationens ledning.
Personuppgiftsansvariga i Ronneby kommun är kommunstyrelsen, varje
nämnd, samt de av kommunen helägda bolagen. Varje
personuppgiftsansvarig kommer behöva utse ett dataskyddsombud.
Vilken individ som utses som dataskyddsombud ska anmälas till
Datainspektionen senast den 25 maj 2018. Kommunen ser stora
samordningsvinster med att de av kommunen helägda bolagen har samma
DPO som kommunstyrelsen och nämnderna. Kommunstyrelsen, nämnderna
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och bolagen måste fatta beslut var för sig vilken individ som ska utses till
dataskyddsombud.
Bedömning
Ronneby kommun har utrett hur tillsättning av ett dataskyddsombud bäst kan
ske. Som ovan angetts ska ett dataskyddsombud ha särskild kompetens och
ska utses på grundval av sina yrkesmässiga kvalifikationer. Personer med
sådan kompetens är idag mycket efterfrågade på arbetsmarknaden och
således svåra att rekrytera.
Sydarkivera har utrett möjligheterna att inrätta tjänsten dataskyddsombud då
efterfrågan är stor bland deras förbundsmedlemmar, se bilaga 1. Sydarkivera
har tagit fram ett avtalsförslag där förbundsmedlemmen kan teckna sig en
sådan tjänst, se bilaga 2. Kostnaden för Ronneby Kommun skulle på
årsbasis, mot bakgrund av liggande avtalsförslag, bli 225 000 kronor. För
2018 blir kostnaden lägre baserat på en avtalstid om åtta månader, total
summa för 2018 blir 150 000 kronor.
Som separat avtalsförslag har Sydarkivera tagit fram ett avtal för de
kommunala bolagen, se bilaga 3. Kostnaden baseras på antalet anställda, för
Ronnebyhus och ABRI uppgår kostnaden till 50 000 kronor på årsbasis.
Miljöteknik har fler anställda och kommer därför få en kostnad om 100 000
kronor på årsbasis.
Total kostnad för bolagen samt kommunen blir således 425 000 kronor på
årsbasis. För 2018 blir kostnaden lägre mot bakgrund av kortare avtalstid.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår
1. att kommunfullmäktige tecknar avtal med Sydarkivera enligt
avtalsförslag för kommunen.
2. att kommunfullmäktige i ett ägardirektiv till de av kommunen
helägda bolagen uppdrar åt bolagen att teckna avtal med Sydarkivera
i enlighet med avtalsförslag.
3. att kostnaden för 2018 tas från kontot för kommunstyrelsens
oförutsedda utgifter.
4. att kostnaden för 2019 och framåt hänskjuts till budgetberedning.
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Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige
1.

att kommunfullmäktige tecknar avtal med Sydarkivera enligt
avtalsförslag för kommunen.

2.

att kommunfullmäktige i ett ägardirektiv till de av kommunen
helägda bolagen uppdrar åt bolagen att teckna avtal med
Sydarkivera i enlighet med avtalsförslag.

3.

att kostnaden för 2018 tas från kontot för kommunstyrelsens
oförutsedda utgifter.

4.

att kostnaden för 2019 och framåt hänskjuts till
budgetberedning

Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. kommunfullmäktige tecknar avtal med Sydarkivera enligt avtalsförslag för
kommunen, till detta protokoll bifogad bilaga 3.
2. kommunfullmäktige i ett ägardirektiv till de av kommunen helägda
bolagen uppdrar åt bolagen att teckna avtal med Sydarkivera i enlighet med
avtalsförslag.
3. kostnaden för 2018 tas från kontot för kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter.
4. kostnaden för 2019 och framåt hänskjuts till budgetberedning
________________
Exp:
Kommunjuristen
Informationssäkerhetssamordnare
De kommunala bolagen
Samtliga nämnder
Ekonomienheten
Budgetberedningen (Johan Sjögren, ekonomichef)
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§ 94

Dnr 2017-000209 003

Informationssäkerhetspolicy för Ronneby kommun
Sammanfattning
Under hösten 2017 framlades en informationssäkerhetspolicy för beslut.
Policyn återremitterades dock. Policyn har nu omarbetats i grunden och
läggs ånyo fram till beslut, se bilaga 1.
Under återremissen har tjänstemannaorganisationen fått lämna synpunkter på
policyn. IT-chef har deltagit i utformande av omarbetningen och
förvaltningscheferna har informerats särskilt. Under remissomgången har det
som KSAU initialt invände mot hanterats. Policyn har föredragits för
förvaltningschefsgruppen utan invändningar.
Informationssäkerhetspolicyn som den nu föreslås fastställas beskriver
Ronneby Kommuns viljeriktning avseende arbetet med information och
personuppgifter. Policyn är ett viktigt instrument i arbetet med att
implementera GDPR.
Förslag till beslut
Föreslås att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår för kommunstyrelsen
som föreslår för kommunfullmäktige att fastställa ny
informationssäkerhetspolicy för Ronneby kommun i enlighet med bilaga 3.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att fastställa ny
informationssäkerhetspolicy för Ronneby kommun.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny informationssäkerhetspolicy
för Ronneby kommun.
________________
Exp:
Kommunjuristen
Informationssäkerhetssamordnare
Förvaltningschefer
Kommundirektören
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§ 95

Dnr 2018-000187 206

Hyreshöjning Backens kök
Sammanfattning
Idag lagar Backens kök mat endast till Backarydsskolan. Beslutet som togs i
KF 2013-10-31 § 2015 att bygga fler tillagningskök och avveckla
kallmatsproduktionen i Kallinge, medförde att Backens kök även ska förse
Hallabro skola och förskola med mat. För detta krävs en utbyggnad av köket
och Kostenheten har tidigare tilldelats investeringsmedel för ny utrustning
samt driftmedel för ökade hyreskostnader. Planerad start för projektering var
våren 2017.
På grund av volymökningar inom skolan har projekteringsstart fördröjts.
Hallabroskolan har fått fler elever, Hallabro förkola har fått fler barn och
öppnat ytterligare en avdelning, Backarydsskolan har fått fler elever och
Backaryd förskola har fått fler barn och på grund av platsbrist flyttat ut från
Backarydsskolan till baracker på skolgården vid höstterminens start 2017.
För att kunna möta upp de krav som ställs på Kostenheten, med fler lagade
portioner samt fler matvagnar som ska transporteras, uppstår behov av större
lokaler för förråd och vagnhall i Backens kök än tidigare beräknat.
Kostenheten har hittills beviljats driftmedel för hyra med 528 tkr och
personalkostnader med 260 tkr, totalt 788 tkr. Efter de sista justeringar,
projektering och översyn av inkomna anbud meddelar nu Ronnebyhus att
hyran ökar med ytterligare 445 tkr per år om vi önskar planerad utbyggnad.
Hyreshöjningen gäller under 10 år.
Till dess Backens kök är ombyggt fortsätter Kallinge kök producera
portionerna till Hallabro skola och förskola samt och Backaryd förskola.
Även i Kallinge saknas utrymme för denna extra produktion då de enligt
tidigare tidsplan inte skulle utföra detta.
Bedömning
I dagsläget förs flera olika diskussioner om utveckling av trygghetsboende
och vård- och omsorgsboende i Backaryd/Hallabro. Samtidigt bussas många
skolelever till orternas skolor från centrala Ronneby. Hur detta kommer att
se ut när de nya centrala skolorna är i drift är ännu ej klarlagt. I avvaktan på
klargöranden inom dessa olika områden görs i dagsläget ingen förändring av
Backens kök utan nuvarande tillfälliga lösningar löper tillsvidare.
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Investeringsmedel om 1024 tkr har kompletteringsäskats till 2018 men
bedöms inte behövas och återlämnas därför. Blir byggnation aktuell i
framtiden äskas medel för behov i nytt ärende.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen/Kostenheten föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att:
I dagsläget görs ingen förändring av Backens kök utan nuvarande tillfälliga
lösningar löper tillsvidare.
Investeringsmedel för storköksutrustning om 1024 tkr återlämnas.
Driftmedel om 788 tkr hanteras i budgetberedning för 2019.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
1. I dagsläget görs ingen förändring av Backens kök utan nuvarande
tillfälliga lösningar löper tillsvidare.
2. Investeringsmedel för storköksutrustning om 1024 tkr återlämnas.
3. Driftmedel om 788 tkr hanteras i budgetberedning för 2019.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
1. I dagsläget görs ingen förändring av Backens kök utan nuvarande
tillfälliga lösningar löper tillsvidare.
2. Investeringsmedel för storköksutrustning om 1024 tkr återlämnas.
3. Driftmedel om 788 tkr hanteras i budgetberedning för 2019.
________________
Exp:
Elena Johansson, kostchef
Ekonomienheten
Budgetberedningen (Johan Sjögren, ekonomichef)
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§ 96

Dnr 2018-000129 339

Elstolpar Brunnsparken
Sammanfattning
Miljöteknik kommer under våren 2018 att schakta genom Brunnsparken för
att förlägga en ny 20kV ledning från Vidablick ut till Rustorp-hamnen. I
samband med detta skulle man med fördel kunna montera elskåp för att
underlätta strömförsörjning vid olika evenemang i Brunnsparken enligt
bifogade handlingar från Miljöteknik. I dagsläget drar Miljöteknik kablar på
marken och sätter ut ”Elbjörnar” mm inför varje evenemang som Turismoch evenemang bekostar, ca 50 - 70 tkr/år, beroende på hur många
evenemang som genomförs.
Bedömning
Tekniska förvaltningen bedömer att Miljötekniks förslag till samförläggning
är ett bra sätt att lösa elförsörjning till olika evenemang i Brunnsparken
framöver. Sparar tid och pengar för alla parter samt ger en bra
utvecklingspotential för framtida utökning – användning av Brunnsparken
för rekreation och turism-evenemang.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att KSAU föreslår KS att tillskjuta medel för
denna investering till TF. Kostnadsberäkning (371tkr) från Miljöteknik
bifogas.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tillskjuta medel
om 371 tkr för denna investering till tekniska förvaltningen. Finansiering
sker via extern upplåning.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

68(84)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2018-04-26
Kommunfullmäktige

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel om 371 tkr för denna
investering till tekniska förvaltningen. Finansiering sker via extern
upplåning.
________________
Exp:
Patrik Hellsberg, gatu- och parkchef
Ekonomienheten
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§ 97

Dnr 2018-000170 303

Reviderad VA-plan
Sammanfattning
VA-planen som antogs av kommunfullmäktigen 2014 har under 2017
reviderats av en arbetsgrupp med tjänstepersoner från miljö- och
byggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltningen och Ronneby miljö
& teknik AB. Styrgrupp har varit förvaltningschef från miljö- och
byggnadsförvaltningen, VA-chef från miljöteknik och enhetschef från SUSenheten.
Ambitionen har varit att dokumentet ska bli mer lättläst. Därför har kapitel
stuvats om så att textavsnitt endast förekommer på ett ställe. Vissa
textavsnitt har tagits bort andra har uppdaterats.
Se bifogad bilaga för att se en sammanställning av de ändringar som har
gjorts i dokumentet vid revideringen.
Följ länk för att se VA-plan som antogs 2014
https://www.ronneby.se/download/18.346abbe115bc381a8fbca78/14937261
83648/VA-plan%20Ronneby%20kommun%20antagen%2020140424.pdf.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen som i sin tur
föreslår kommunfullmäktige att anta den reviderade VA-planen.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta den
reviderade VA-planen.
Deltar i debatten
I debatten deltar Erik Ohlson (V) och Roger Fredriksson (M).
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta den reviderade VA-planen, till detta
protokoll bifogad bilaga 4.
________________
Exp:
Karin Lundberg, miljösamordnare
Ronneby Miljö & Teknik AB
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 98

Dnr 2018-000158 303

Anhållan om utökning av verksamhetsområde för
vatten och spillvatten för fastigheter i Trolleboda
Sammanfattning
Ronneby Miljö och Teknik AB har inkommit med anhållan om utökning av
verksamhetsområde för fastigheter i Trolleboda enligt bifogad lista gällande
spillvatten.
Bedömning
Bakgrunden till att Ronneby Miljö och Teknik AB vill utöka
verksamhetsområdet är ny detaljplan för området. Området ligger inom
sammanhållen bebyggelse.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta
föreslå Kommunfullmäktige att utöka verksamhetsområdet för VA i
Trolleboda enligt bifogad lista.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att utöka
verksamhetsområdet för VA i Trolleboda enligt lista från Ronneby Miljö &
Teknik AB.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utöka verksamhetsområdet för VA i
Trolleboda enligt lista från Ronneby Miljö & Teknik AB, till detta protokoll
bifogad bilaga 5.
________________
Exp:
Exploateringschef
Ronneby Miljö och Teknik AB
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§ 99

Dnr 2018-000154 219

Utbyggnadsplan för bostäder i hela Ronneby kommun
enligt bostadsförsörjningsprogrammet
Sammanfattning
Miljö- och byggnadsförvaltningen har i särskilt uppdrag 2018 fått uppgiften
att redovisa förslag på utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen enligt
bostadsförsörjningsprogrammet. Uppdraget ska redovisas T2.
Bostadsförsörjningsprogrammet antogs av Kommunfullmäktige 2018-02-22
och utgör tillsammans med förslaget till översiktsplan underlag i arbetet.
Bedömning
Utbyggnadsplanen ska svar på frågan när kommunen ska bygga ut respektive
område. För att kunna genomföra uppdraget har en beskrivning av projektet
tagits fram. Vilka kärnor som ska föreslås för utbyggnad av bostäder utgår
från befolkningsprognosen, men det finns även möjlighet att göra satsningar
på bostäder i andra områden för att skapa möjlighet till befolkningstillväxt
på andra platser.
För att kunna göra prioriteringen krävs en politisk diskussion kring vilka
områden/kärnor som ska prioriteras för utbyggnad av bostäder. Även om
uppdraget säger att redovisningen ska ske för hela kommunen krävs ändå
inriktning för prioritering eller diskussion kring fördelning av exploatering
av bostäder i kommunen. Planberedningen föreslås som grupp att föra dessa
diskussioner, vilket föreslås göras vid två tillfällen.
Resultatet av arbetet ska enligt uppdraget rapporteras till KF T2. Det upplevs
som kort om tid då det är angeläget att ha två avstämningar med
planberedningen. Därför förslås uppdraget rapporteras till KF i oktober
2018.
Förslag till beslut
Att KSAU beslutar att arbetet med det särskilda uppdraget gällande
utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen följer projektbeskrivningen.
Uppdraget rapporteras till KF i oktober 2018.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att arbetet med det
särskilda uppdraget gällande utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen
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följer projektbeskrivningen samt att uppdraget rapporteras till
kommunfullmäktige i oktober 2018.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller
detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att arbetet med det särskilda uppdraget
gällande utbyggnadsplan för bostäder i hela kommunen följer
projektbeskrivningen samt att uppdraget rapporteras till kommunfullmäktige
i oktober 2018.
________________
Exp:
Kristina Eklund, miljö- och byggnadsförvaltningen
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§ 100

Dnr 2017-000039 109

Besvarande av medborgarförslag - Gatubelysning
uppförs mellan Gamla Landsvägen och Liljevägen i
Sörby
Sammanfattning
För att öka säkerheten samt möjligheterna att använda Sörbyvägen mellan
Gamla Landsvägen och Liljevägen även under den mörka tiden på året
föreslås gautbelysning mellan kl 06.30 och 16.00-17.00 då trafiken till
hunddagiset är som intensivats.
Bedömning
Trafiken och de gång-och cykeltrafikanter som använder sträckan är av
karaktären fåtal och enligt kommunens bedömningsgrunder inte uppfyller
kraven för gatubelysning. Därtill kommer att fastigheten som hunddagiset är
inhyrd iskall avyttras enligt beslut.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att avslå
förslaget.
Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att avslå
medborgarförslaget.
Deltar i debatten
I debatten deltar Christer Leksell (SD), Roger Fredriksson (M), Peter Bowin
(V) och Nicolas Westrup (SD),
Yrkanden
Christer Leksell (SD) yrkar på att återremittera ärendet till tekniska
förvaltningen för en kostnadsberäkning att sätta upp gatubelysning mellan
Gamla Landsvägen och Liljevägen i Sörby.
Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till Christer Leksells (SD) yrkande.
Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden,
bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med
kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå medborgarförslaget.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 101

Dnr 2017-000579 109

Besvarande av medborgarförslag - Sänkt hastighet till
30 km/h på del av Ronnebyvägen i Kallinge
Sammanfattning
Medborgarförslaget som har inkommit till Tekniska förvaltningen tar upp
incidenterna som har inträffat på Ronnebyvägen mellan Lindvägen och
Slättagårdsvägen. Sträckan ligger inom tätbebyggt område och erhåller en
hastighet på 50 km/h. Kommuninvånaren vill att hastigheten sänks till 30
km/h då är det många barn som rör sig i nämnda området.
Senaste trafikmätningen på Ronnebyvägen mellan Lindvägen och
Hyndekullavägen gjordes under oktober 2017 och resultatet visar:
V85: 52 km/h
ÅDT: 5687 fordon
Mätningen visar att majoriteten av fordon som passerade sträckan höll en
hastighet inte så långt i från referenshastigheten på 50 km/h och detta är ett
bra resultat och skiljer sig inte så mycket från våra andra vägar som har en
hastighetsbegränsning på 50 km/h.
Bedömning
Tekniska förvaltningen anser att det är redan sänkt hastighet (30 km/h) i våra
bostadsområden och framför kommunens skolor där många barn rör sig.
Barn i lägre skolåldern i trafiken ska alltid ha sällskap och uppsikt av någon
vuxen. Tekniska förvaltningen ser över de kritiska övergångsställen som
finns inom de tätbebyggda områdena i Ronneby kommun och kommer att
vidta säkerhetsåtgärder för att säkerställa en hastighet på 30 km/h på dessa
övergångställen. Prioritering av åtgärderna beror på den ekonomiska och
lokala förutsättningarna. Övergångstället vid Ronnebyvägen/Lindvägen är
det första i Kallinge som Tekniska förvaltningen kommer att åtgärda under
2018 för att säkerställa sänkt hastighet.
Förslag till beslut
Ronneby kommun föreslår Kommunstyrelsen att anse medborgaförslaget
besvarat.
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Kommunstyrelsens beslut 2018-04-10
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att
medborgarförslaget är besvarat.
Deltar i debatten
I debatten deltar Lena Mahrle (L).
Yrkanden
Lena Mahrle (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande
och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medborgarförslaget är besvarat.
________________
Exp:
Förslagsställaren
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§ 102

Dnr 2018-000224 192

Anmälan om motion från kommunfullmäktigeledamot
Nicolas Westrup (SD) om försörjningsstöd till personer
utan uppehållstillstånd.
Nicolas Westrup (SD) lämnar följande motion om försörjningsstöd till
personer utan uppehållstillstånd:
Sammanfattning
Ordet papperslös används för att beteckna människor som befinner sig i
Sverige utan tillstånd – alltså olagligt. Ibland används begreppen ”illegala
invandrare” eller ”illegala utlänningar” istället för papperslösa.
Om en person eller familj som fått avslag på sin asylansökan och gömmer
sig för att inte bli utvisad, så är dessa att anse som papperslösa och enligt
förvaltningsrätten och högsta förvaltningsdomstolen har dessa inte heller rätt
till vare sig försörjningsstöd eller nödbistånd.
"Av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., LMA, följer att
den som har sökt uppehållstillstånd i Sverige som flykting har rätt till
bistånd i form av logi och dagersättning samt att rätten till bistånd vanligen
upphör när uppehållstillstånd ges eller utlänningen lämnar landet."
"Den som håller sig undan så att ett beslut om avvisning eller utvisning inte
kan verkställas har dock inte rätt till bistånd. Vidare framgår att den som
omfattas av den nämnda lagen inte har rätt till bistånd i form av bl.a.
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen."
Det är enligt vår mening problematiskt när en kommun med hjälp av
skattemedel ämnade till annat - istället bidrar till att motverka lagen -och
samtidigt sända dubbla signaler till papperslösa.
Ronneby kommun är en av de 23 svenska kommuner som betalat ut
försörjningsstöd till personer som inte fått uppehållstillstånd, men som ändå
finns kvar i Sverige och kommunen.
Sverigedemokraterna yrkar därför att:
- Ronneby kommun ser över sina rutiner när det gäller utbetalning till ej
ersättningsberättigade personer.
- Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut försörjningsstöd till
personer som illegalt befinner sig i Sverige.
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- Ronneby kommun fortsättningsvis inte betalar ut nödbistånd till personer
som illegalt befinner sig i Sverige.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till socialnämnden för
vidare hantering.
________________
Exp:
Socialnämnden
Förslagsställaren
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§ 103

Dnr 2018-000274 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Malin Norfall (S) angående extratjänster
Malin Norfall (S) lämnar följande motion om extratjänster i kommunen:
Sammanfattning
Att ha ett jobb och själv kunna försörja sig är viktigt både för individen och
samhället. Hela familjer påverkas när en eller båda föräldrarna befinner sig i
arbetslöshet. Trots att fler i Ronneby kommun har fått ett jobb eller startat
företag så är arbetslösheten relativt fortsatt hög. Särskilt bland de som inte är
födda i Sverige.
Samtidigt har flera arbetsgivare svårt att hitta personal med rätt kompetens.
Kommunen kan se till att det finns relevant utbildning lokalt och samarbeta
med arbetsförmedling och näringsliv för att underlätta matchning.
Ronneby har sett goda resultat med "de 100 jobben” men nu behöver vita
ytterligare ett steg. Den som har fått sitt första jobb har också lättare att få
sitt andra jobb. Regeringen har tillfört pengar för att ger fler möjlighet till att
gå till jobbet och samtidigt kunna underlätta och stötta personal med stor
arbetsbörda. Detta skulle även kunna kombineras med att stötta
föreningslivet som ofta har det svårt att hitta möjligheter till att anställa.
Vi förslår
-Att Ronneby kommun erbjuder minst 80 personer/ år jobb med hjälp av
extratjänster.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
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§ 104

Dnr 2018-000273 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Lena Mahrle (L), tvärsektoriellt team för hemmasittare
Sammanfattning
Runt om i Sverige finns barn och unga som inte går till skolan. Samtidigt
som antalet "hemmasittare” verkar öka, saknas forskning, kunskap och
samverkan kring barnen som under långa perioder är borta från
skolundervisningen.
Det finns inget i barnet själv som gör att hen stannar hemma från skolan.
Förklaringen står allt som oftast att finna i omgivningen. Det kan likagärna
vara en så kallad särbegåvad elev som blivit hemmasittare därför att skolan
inte fullt ut kan tillgodose elevens behov av stimulerande skolmiljö.
Beteenden hos särskilt begåvade elever som möter en oförstående omgivning
kan misstolkas som uttryck för uppmärksamhetssvårigheter, som svårigheter
med socialt samspel, eller som trots eller uppförandestörningar. Situationen
är komplex och det finns aldrig några ”enkla lösningar”. Därför är det så
viktigt med kraftfulla, tidiga och tvärsektoriella insatser.
Hemmasittare är vårt gemensamma ansvar och därför bör insatser alltid
samordnas och överlappa varandra.
Skola, socialtjänst och Barn och ungdomspsykiatrin, BUP, gör ofta bra
insatser men upplevelsen är ibland att samverkan dem emellan inte fungerar
optimalt. När problematiken är komplex behöver samverkan fungera som
bäst.
Kunskapen finns gällande metoder och strukturer för att arbeta med
hemmasittare. Dra nytta av den erfarenhet andra har gjort, det sparar tid,
pengar och lidande. Jag efterfrågar inte nya projektgrupper. Jag efterfrågar
ett strukturerat arbete med hemmasittare som permanentas och införlivas i
den dagliga verksamheten.
Jag uppmanar också till samarbete med aktörer utanför vår kommun.
Landstinget Blekinge är en självklar part men kanske kan ett samarbete med
andra kommuner möjliggöra ett eventuellt team med hög kompetens och
tydligt fokus på denna grupp ungdomar. Det finns redan idag en hel del
regionala och lokala överenskommelser som skulle kunna användas.
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Jag föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar
att - ge kommunstyrelsen i uppdrag att skapa en samverkansstruktur mellan
de aktörer som är involverade kring eleven med hemmarsittarproblematik.
att - arbetet bygger på utvärderade och rekommenderade metoder för
problematiken, i dagsläget innebär det metoder som grundar sig på kognitiv
beteendeterapi.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen
för vidare hantering.
________________
Exp:
Kommunstyrelsen
Förslagsställaren
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RONNEBY KOMMUN

2017

'Viøynøødnhöra

Ronneby kommun var den största utställaren på
näringslivsmässan Ronneby NU. 150 anställda var
på plats och visade upp kommunens verksamheter under namnet #StoltÖverRonneby.

# 8tolt‘(5veI’I3o1meby

Wiiringatiu på

‚v

"

Om-

Visste du att Ronneby kommun får högsta betyg
Blekinge när det gäller företagsklimatet enligt
Svensk Näringslivs undersökningTágArbetet med' att
öka antalet nyetableringar och skapa fler arbetstillfällen fortsätter att ge resultat. Under året
startade 137 nya företag. Genom* projektet SEFI
stöttades även nyanländaentreprenörer till att starta
företag som skapar både mångfald och tillväxt.

och nybyggnaden av Listerbyskolan fick ännu
en utmärkelse för sin miljö- och hållbarhetsprofil. Den här gången var det byggherren Skanskas
diplom för högsta hållbarhetsklassificering, På
nya Hulta förskola lades grönt tak med växter och
solceller. Även en kommunal bilpool startades där
allmänheten också kan hyra miljöbilar.

i

i

'

i

Succéfår aliiirqdrdatraflien
Efter många års uppehåll blev Ronneby äntligen med
skärgårdsbåt igen. Blekingetrafikens lvl/F Spättan tog med
passagerarna ut på en vacker tur längst Ronnebyån med

stopp vid Ronneby Brunn för att sedan fortsätta ut till
Aspan, Karön, Ekenäs och Harön. Att knyta ihop skärgården
med staden blev en succé - 3 600 resor gjordes sommar.
i

ﬂufallaoorterüzg

medfyrfachakiirl

Under året infördes

eller fritidsboende

ett nytt

har

insamlingssystem. Varje

numera två fyrfackskärl på

villa

tomten med plats för matavfall, brännbart, tidningar,
glas: pappers-, plast- och metallförpackningar. Ett enkel
och bekvämt sätt att lämna avfallet till återvinning utan att
behöva åka iväg till återvinningsstationen.

Sniickeparlsen klarför lek och bue
invigdes den nya lekplatsen på
Snäckebacken Ronneby. Barn och föräldrar fick vara med
och tycka tilli skapandet av lekplatsen som både är rolig

Lagom

till

sommaren
i

och

säker. Eller

vad sägs

om

klätternät, klättertorn,

snurrkarusell, rutschbana, gungor

och vattenlek?

Jobbmäaoaför unga

Sommarjobbsmässan som Navigatorcentrum

arrangerade tillsammans med Arbetsförmedlingen
lockade storpublik. Över tusen ungdomar kom för

på presentationer, mingla,
skapa kontakter, och söka de över 700 lediga

att visa sitt CV, lyssna

sommarjobben som Ronneby kommun,

lokala

företag eller andra privata aktörer hade att erbjuda.

~

~

‘v.

Smaklig måltid på 'lfalüngeokølan

Medoikte páframtidena olgolor

Kallingeskolans kök renoverades och fick ett
toppmodernt kök. Två tusen portioner lunch lagas
varje dag och skickas varm till flera skolor. Även
medicinsk specialkost lagas här eget kök.
Dessutom är det möjlig att återvinna energi från

med

speeddejting, mingel och
mikropresentationer lockar fler sökande till lärartjänster. Ett kreativt koncept som ger lärare,
studenter och pedagoger möjlighet till personliga
samtal med eventuella chefer och kollegor. år gick
också startskottet för Framtidens skolor - två nya
grundskolor och två nya förskolor ska växa fram de
Rekryteringskväll

i

i

närmsta

ventilationen.

åren.

'Integration och mångfald
är bäst länet med att få ut nyanlända arbete.
som extra resurser kommunens olika
anställdes
125 personer
gick till unga vuxna Ronneby.
platserna
av
25
verksamheter
Det arrangerades även speeddejting med näringslivet för
nyanlända för att få ut fler utbildade arbete. Ett annat exempel
på lyckad matchmaking är projektet "Integration på landsbygden"
som förde samman fastighetsägare med tomma bostäder med

Ronneby kommun

i

i

i

i

i

nyanlända familjer.
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Allmänt

Befolkning 31 dec
- varav 0-5 âr
- varav 6-15 år
- varav 16-18 âr
- varav 19-64 är
- varav 65-79
- varav 80 âr och äldre

Kommunalskatt

2013
27 871
1 764
2 887
911
15 425
5 041
1 843

2014

2017

2016

2015

15 747
5 206

847

901
15 582
5 188
1 891

927

29 568
2 047
3 531
992
15 784
5 269
1 945

22,36

22,36

22,36

22,36

22,36

20/13

2014

1

353,4

-1

%

Ekonomi

28 221
1 858

014
890
15 438
3

5 174
1

29 207
1 953

28 697
1

914

3 221

3

1

414
960

2017

2016

2015

464,3

1

589,1

446,5

-1

568,0

1

668,3

-1

646,9

391,4

1

330,6

-1383,1

-1

79,0

-4,0

-0,7

25,4

6,8

13,8

4,3

17,1

26,5

28,2

1,0%

0,3%

1,2%

1,7%

1,7%

Årets resultat i koncernen (mkr)

22,1

23,5

18,9

24,9

49,6

Nettoinvesteringar,

47,9

84,1

116,5

107,8

106,2

Tillsvidareanställda
Antal anställda
Andel kvinnor
Antal årsarbetare

20/13

skatteintäkter, gene-

1

rella statsbidrag, utjäm-

ning,

mm,

(mkr)

Verksamhetens nettokostnader (mkr)
Finansnetto (mkr) .‚
Årets resultat kommunen (mkr)
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter

_

och statsbidrag

kommunen (mkr)

%

2 193
83,5
2 009

2014

2 129
83,7
1

967

2015

2 153
83,7
2 O14

z

2016

2 236
84
2 102

2017

2 304
83
2 182

Förvaltningsberättelse

Omvärldsanalys
Samhällsekonomi
Den internationella utvecklingen blir något
bättre de närmaste åren. I de länder som har

svensk export beräknas
vilket är en svagare ut2
med
växa
%,
BNP
veckling än historiskt. Svensk export beräknas växa 3-4 % per år, importen något
mindreJ
störst betydelse för

A

MakroNytt i december 2017
"Svensk ekonomi har inte vuxit så snabbt
under 2017 som tidiga utfall och prognoser
indikerat. Men konjunkturen har ändå förstärks markant och även 2018 kommer att

SKL

skriver

i

präglas av högkonjunktur."

En stark utveckling för arbetade timmar för?"
väntas ge en fortsatt god utveckling av det
reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under
högkonjunkturen nå sin kulmen.
Prognoserna inför 2019 och framåt är osäkra
meni SKL:s skatteunderlagsprjognoser antas
en snabb återgång till neutralt konjunkturläge med en långsammare :skatteunderlagstillväxt. I MakroNytt förutspås en besvärlig
obalans mellan demografiska .växande behov och ett långsamt växande skatteun-

2,018 antas

j

derlag.

Riksbanken för en fortsatt' expansiv penningpolitikhmed negativt ränta. Inflationsmålet är fortsatt 2 °/o. Inte förrän 2019 förväntas reporäntan bli positiv igen (Riksbankens
penningpolitiska rapport 20 december
2017).

ett ökat barnafödande har påskyndat
den demografiska påverkan och behov av

och

omställning. Att lyckas med integrationen
och ge nyanlända förutsättningar att på
sikt bli självförsörjande är en viktig uppgift

under kommande

kommunerna handlar det om att
kunna ge en fortsatt god kommunal serFör

vice

Kommunsektorn

verksamutmaningar.
ekonomiska
hetsmässiga och
Kostnader drivna av den demografiska utvecklingen väntas öka i snabbare takt än instår inför stora

täkterna. Detta kräver fortsatt effektivise-

ring och prioritering i den kommunala verksamheten. Den stora flyktinginvandringen
1

SKL, Ekonomirapporten oktober 2017

till

sina kommuninvånare.

En annan viktig fråga är tillgång på perso-

nal. Fortfarande finns bristyrken där det är

svårt att rekrytera behörig personal.

Skatteunderlag och utjämning

kommunens budget används SKL:s höstprognos som grund för att beräkna skatI

_teintäkterna_ I tabellen

nedan redovisas de

antaganden som använts i kommunens
budget för 2018, samt SKL:s prognos i december 2017.
2017
4,4%
4,8%

'KF-budget2018

SKLdec2017

Av

tabellen

2018
3,4%
3,5%

ovan framgår

2019
3,5%
3,2%
att

2020
3,8%
3,4%

skatteun-

derlagets utveckling antas bli något bättre

2017 och 2018 medan åren 2019-2020 förväntas utvecklas sämre. Sett över hela perioden är skillnad

liten.

Ronneby har även under 2017

haft

den

Blekinge och

högsta kommunalskatten
inför 2018 är skatterna oförändrade i samti

liga

Kommunsektorn

år.

kommuner.

Befolkning
Ronnebys befolkning har under 2017 ökat

Utdebitering 2017 - kommunalskatterna:
Landsting
Kommun
Riket,

antalet invånare

35,15%
29,19%

högst

Riket, lägst

medel

*Anledningen

32‚12°/o*

till

att siffrorna inte

inflyttning från utlandet

1,36%
11,19%

20,75%
21,19%
33,38%
Blekinge
22,10%
Karlskrona
22,36%
Ronneby
22,16%
Olofström
22,21%
Karlshamn
22,27%
Sôlvesborg
Källa: SCB kommunalskatterna 2017
Riket,

1

29 500

29 OOO
28 500
28 000
27 500

27000

Rikets medelvärde för utclebitering är inte

kommuner och

mel-

lan landsting då det finns vissa skillnader
,r

|

l

Ronnebys skatteunderlag ger"e medelskattekraft som uppgår till 86 % år 017 av rikets
medelskattekraft. Ronneby blir intäktsmässedelskatteigt kompenserad 'för den lägre
'ska
utjämkommunalekono
kraften i den
J

‘

l

Utjämning fnéllan kommuner sker även på
kostnadssidan, där strukturella behovs- och
kostnadsskillnader mellan kommunerna utjämnas, den sk kostnadsutj ämningen. Därtill
finns strukturbidrag

som

är relalterat

till

be-

folkningsutveckling och sysselsättning. Nettot av inkomst, kostnadsutjäimning och
strukturbidrag jämförs mot statens anslag.
anslaget mindre måste kommunerna be-

Är

en regleringsavgift. Kommunerna kan
också få LSS-utjämningsbidrag. För detaljer
om de generella statsbidragens storlek, se
tala

2015

Befolkning i åldersgrupper
2016
Allmänt
207
29
Befolkning 31 dec
— varav 0-5 âr
1 953
3 414
-varav 6-15 år
- varav 16-18 âr
960
- varav 19-64 år
15 747
- varav 65-79
5 206
- varav 80 år och äldre
l 927
Tabell flyttnetto

2017

2017
29 568
2 047
3 531

991
l5 784
5
l

269
945

Ronneby
Utﬂyttzzde

Netto

1

398

348

978

1

409

569

929

1

442

487

1

672

1

325

347

1

439

1

341

98

inflyttade

2017

1

746

2016

1

2015

1

2014
2013

Födelsenettot blev positivt 2017, dvs det

föddes fler än det avled.
Tabell födelsenetto

Ronneby

Levande

Regionen och länet
Kommunerna i Blekinge, Region

2016

Diagram: Folkmängd 2012-2017

noterna.

Avlidna

Netto

födda

338

331

7

2016

296

357

-61

2015

304

316

-12

2014

305

307

-2

2013

270

284

—14

2017
Blekinge,

Länsstyrelsen och andra regionala aktörer
samarbetar med varandra i en rad olika sammanhang. Det kan handla om allt från biosfärområden till turismsatsningar. Flera projekt bedrivs

2014

2013

i

kommun

‘

ningen.

står för net-

30 OOO

summerar beror på

,fördelning ay verksamhet mellan
och landsting.

som

toökningen.

avrundning

helt jämförbar mellan

med 361 till 29 568. Det är

med finansiering från EU.

Nedanstående tabell visar de Senaste årens
förändring av befolkningen i Riket, Blekinge
och Ronneby (källa:SCB):
2017
2016
2015
2014
2013

Riket

Blekinge

1,25%

0,58%
1,41%
1,36%
0,92%
0,29%

1,46%
1,06%
1,06%
0,93%

'

Ronneby
1,24%
1,78%
1,69%
1,26%
0,30%

Befolkningsutvecklingen iRonneby har va-

i Blekinge som helhet
något starkare
och i stort sett i nivå med riket.,

rit

Näringsliv
I

Ronneby

kommun

‘a

finns enligt SCB:s sta-

2015 drygt 11 000 arbetstillfällen fördelade på 7 100 privata och 3‘9OO offentliga.
Antalet sysselsatta i tillverkande företag är
tistik

'

‘

/nästan dubbelt så hög som rikssnittet. Andra
branscher med högre antal sysselsatta än
rikssnittet är skogs- och jordbruk samt försvar och myndighet. Fördelningen kan förklaras av att Ronneby av tradition har haft
och har en stark tillverkningsindustri med
exportinriktning samt att Blekinge flygflotär stationerad i kommunen? .Flottiljen tillsammans med övrig verksamhet kring flyg-

tilj

000 personer och kommer de närmaste åren att utökas
stationen sysselsätter idag drygt

-_

med

1

stationering av! helikopterdivision och

nyrekrytering av soldater, vilket innebär att
ytterligare drygt 300 personer, kommer att
knytas till platsen. RonnebyVarisedan 2013 en

tillväxtkommun med starkt ökande befolkning vilket följer utveckling i övriga Blekinge.

till attraktiv mark och politiskt fokus på etableringsfrågor har inneburit ett
ökat intresse för nya verksamheter att etablera sig i kommunen. Dessa nya företag genererar nya arbetstillfällen främst inom handel, företagstjänster och vård/omsorg, vilket
är speciellt glädjande då dessa branscher
sysselsättningsmässigt varit svaga i kommu-

Tillgång

nen.

En bedömning

för 2018/2019 indikerar

kan generera närmare 400 nya
betstillfällen under perioden.
att

detta

ar-

En annan bransch i tillväxt är besöksnäringen, där Ronneby tillsammans med övriga Blekingekommuner har en mycket
stor utvecklingspotential.

Under 2018 och framåt kommer centrumutveckling i samverkan med det privata
näringslivet att vara ett prioriterat område.

Blekingeperspektivet är viktigt då länets
kommuner ligger i samma arbetsmarknadsområde. Kommunerna arbetar idag

tillsammans kring besöksnäring och infrastruktur, men det finns behov av utökad

samverkan för att attrahera större etablemöta näringslivets behov av fram-

ringar,

tida kompetensförsörjning och att stärka

länets konkurrenskraft

i

ett internationellt

perspektiv.

Arbetsmarknad
Iämförelsevis med andra kommuner

i

lä-

net är arbetslösheten generellt högre i Ron-

neby kommun, speciellt bland målgruppen unga 18-24 år. En av förklaringama till
den högre arbetslösheten i Ronneby kommun är det stora inflödet av nyanlända till
kommunen under de senaste åren och som
procentuellt är större än i övriga kommuner i länet.

Under 2017 har
sjunkit

neby.

arbetslöshetssiffrorna

en aning för alla målgrupper i Ron-

Kommunen

har skapat jobb inom

den egna verksamheten och därmed har
åtskilliga personer haft möjlighet att gå i
sysselsättning under de senaste två åren.
Kommunen driver genom enheten Arbetsmarknad och Integration, för tredje året,
projektet "l25-i-jobb". Där ges personer
med utländsk bakgrund som genomgår
etableringens två år och är aktuella för församt långtidsarbetslösa
sörjningsstöd,
ungdomar, möjligheten till ett jobb inom
kommunen. Navigatorcentrum, som också
är en del av enheten, jobbar med ungdo-

mar

16-29 år

som

inte är ute

i

arbete eller

studier av olika anledningar. Navigatorcentrum, som tidigare bedrivits som ett projekt

av europeiska socialfonden, har
under 2017 permanentats i verksamheten.
finansierat

Kommunen behöver fortsätta med åtgärder

som bidrar till att minska arbetslösheten. En

stor utmaning ligger i att ta hand om kommunens nya medborgare så att de integreras
i

i

samhället.

i

Bostadsmarknad

Det är av stort samhällsintresse att Ronneby
har 'en bostadsmarknad ,som ligger i fas med
efterfrågan då tillväxt är starkt kopplat till

Fram till halvårsskiftet år 2015 hade Ronneby överskott av bostä-

tillgången på bostäder.

der vilketgavspeglat sig

i

bostadsbeståndets

vakansgrad. Historiskt är detta starkt kopplat till den urbanisering och ;demografiska
utveckling som sker, både regionalt och nationellt. Förändring genomurlbanisering och
koncentrerade tillväxtregioner och arbets-

marknader påverkar naturligtvis möjligheterna för Ronnebys egenatillväxt. Att verka i
ett större omland innebär andra utmaningar
för att stärka den egna konkurrenskraften.
Ron-

Det kommunala bostadsbolaget
nebyhus ser fortsatt en kraftfull förändring
på bostadsmarknaden, om' än svårbedömt

på
bostäder är fortsatt stor, främst beroende på
asylsökande men också på att alltfler äldre
sannolikt ser ett förändrat boende som nödvändig. Det finns stora utmaningar i att baur

ett långsiktigt

perspektiv. Efterfrågan

lansera olika generationers efterfrågan och

behov mot bostadsbeståndets sammansättning, d.v.s. mellan hyresrätter, bostadsrätter,

egna hem etc.

för nyproduktion,

når nu

som alltjämt legat högt,

rådande högkonjunktur rekordhöga nivåer. Sverige har idag med rådande
konjunktur EU:s högsta byggkostnader
i

med 66 procentenheter över genomsnittet.

Drygt 10 procentenheter högre än Norge
och drygt 20 procentenheter över Danmark och Finland. l cirka 10 år har Sverige
legat i toppen av EU- ländernas byggkostnader samtidigt som kostnaderna sjunkit i
flertalet av EU- länderna under samma 10års period. Brist på konkurrens inom byggsektorn anses Vara

den största orsaken

till

denna prisutveckling.
rådande produktionskostnader ställs i relation till den lokala betalningsförmågan och betalningsviljan vilket innebär att utmaningen vid
nyproduktion av bostäder för den lokala
Fortfarande gäller

att

marknaden numera ökat dramatiskt.

Framgångsrik bostadsförsörjning stimuleras

I

AB

Högkonjunkturen inom byggnads- och bostadsproduktionen fortsätter. Kostnaderna

genom

strategisk bostadspolitik.

Med

väl genomarbetade och politiskt förankrade översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram kan planberedskapen intensifieras, markreserv upprätthållas och därmed kan ledtider i plan- och byggproces-

sen kortas ned betydligt.

Ôvergripande analys av uppfyllelsen av kommunfullmäktiges strategiska målområden
kommunstyrelsen har kommunens kvalitetsgrupp i uppdrag att, utifrän nämndernas och bolagsstyrelsemas uppföljningar och analyser, göra en översiktlig analys av kommunens måluppfyllelse. Fokus ska ligga på väsentliga avvikelser jämfört med uppställda mål.
Uppdraget kan inte fullföljas fullt ut eftersom det endast är kommunfullmäktiges indikatorer
som följs upp men de ger ändå en bra fingervisning.
Enligt beslut

i

Av kommunfullmäktiges totalt 24 indikatorer har
o

8 mâlvärden uppnåtts
12 mälvärden inte uppnåtts

o

4 mâlvärden inget

o

utfall

Orsaken till att det finns 'indikatorer som saknar
nomfört medborgarundersökningen 20 l 7.

utfall är

i

de flesta

fall att

kommunen inte ge-

Den totala uppfyllelsegraden (baserat på de indikatorer som har utfall) på 40 % måste anses
som låg; Den är dock bättrejän 2016 då siffran var 25 %. En orsak till förbättringen är troligen
2017 hunnit anpassa sig till de nya indikatorema. Förutom de 40 %
en gul markering d v s vi är pä god
indikatorer som uppfyllt sitt målvärde har ytterligare 50
väg att uppnå målvärdetfNär det gäller det strategiska målområdet ”En bra skola” är måluppatt

nämnderna i

sitt

arbete

%

fyllelsen låg.

l

Berörda nämnder och förvaltningar måste göra en ordentlig analys över de insatser som behöver sättas in. Där är verksamhetsplanerna ett viktigt hjälpmedel.

Överhuvudtaget håller analyserna olika kvalitét; i vissa fall påminner de mera om korta kommentarer, Tidsbrist för djupare analys kan vara en orsak. Mycket ska rapporteras vid årsskiftet
och det är bråttom då analys måste ske på flera olika nivåer i organisationen. En djupanalys
kan dessutom vara komplex då underlaget kan vara stort och varje individ eller fall unik. Kvalitetsgruppen kommer att kartlägga om det går att göra några tidsmässiga förändringar i rapporteringen. Det kan också vara viktigt att se över om det går att skapa tydligare strukturer för
föranalysarbetet. Bristande kunskap och förståelse för att analys faktiskt är grunden för ett
Här
är utmåluppfyllelsen.
låga
förhållandevis
den
bättringsarbete kan vara en annan orsak till
vilka
representanter,
kvalitetsgruppens
för
ansvar
bildning avgörande vilket är ett gemensamt
håller i utbildningen, likväl 'som förvaltningarna vilka måste prioritera deltagande för att tillgodogöra sig innehållet.

Andra orsaker till den låga måluppfyllelsen

är:

Många målvärden är mycket högt satta och därför, vissa fall, nästan omöjliga att uppnå.
”En bra
Detta gäller framför allt de målvärden som sorterar under det strategiska målområdet
i

l.

Dessa målvärden berör mobbning/utfrysning och behörighet där givetvis inget annat än
kan accepteras men då måste kommunen också godtaga att uppfyllandeO respektive 100
graden blir låg.

skola”.

%

Det finns indikatorer som kommunen inte styr över på egen hand utan andra faktorer påverkar t ex trender och attityder och utvecklingen i samhället i stort. Motivationen att arbeta med
2.

förbättringar för dessa indikatorer sjunker.

dock en starkare koppling till de beskrivande texterna till kommunens strategiska målområden. Tanken är
också då att kommunens verksamheter ökad utsträckning ska känna att de "äger" utfallet.

2018 har kommunen samma kf-indikatorer som 2017. 2019
i

lO

års indikatorer har

1

Uppfëljning av mâl

1.1

Fler jobb
Utfall

lndikatorer
kundindex, lnsikt

Fôretagsklimat

-

totalt (ln-

Helårsrapport 2017 publiceras aprii 2018Îsâ angiven
bygglovsärenden är den huvudsakliga förklaringen.
i

siffra

Andel självförsörjande hushåll sex månader efter
biståndsperioden

inletts

MÏËÎÉ/de

Utfall

2017

.

75

68

81

Kommentar

att

2016

är egentligen för 2016. Förkoitade ledtider för

.

79%

75%

76%

l

Kommentar

följd av att antalet persoMâlet uppfyllt. Andelen avslutade ärenden har minskat under andra halvåret som en
Glappetärenden
minskat.
Glappetärenden,
k
s
etableringsersättning,
på
väntan
ner som får försörjningsstöd
i

är oftast kortvariga 1-2 månader.

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

.

75%

85%

57%

i

förutsättningar

Kommentar

syssellån varigt bistándsbehov ár ¡nte sysselsättning. Något fler utan
sysselsatta delvis beroandelen
av
Minskningen
2017.
under
ingar
uppfölj
tidigare
vid
sättning
då ca 40 persäsongsvariation. Antalet personer utan sysselsättning har minskat från december 2016

Målet

ej nått.
i

ende på

29 personer av 117 med

i

december än

soner var utan sysselsättning.
Fortsattsamarbete med AF och arbetsma knadsenheten krävs
Andel som
från

får plats

anmälan

Kommentar

i

förskola inom två

Under 2013- 2017 har

plats

i

må tader

antalet nyanlända

till

för att

nå målet.

kommunen

ökat

kraftigt, vilket

.

82%

100%

75%

ger en större efterfrågan även på

förskola.

är hög Ronneby
Andelen barn som har en placering förskalan, sett till hela gruppen 1-5 åringäri kommunen
är 95 % och
förskola
går
som
3-5
åringarnaav
antal
totalt
av
mängden
dvs.
kommun. Placeringsgraden,
medfört ansträngda ar85 % av -1-2 åringar (att jämföra med år 2b11 - 60 %). Trycket på plats förskolan har
och intill Hulta förskola på
betssituationen men har mötts med start 31V temporära förskoleavdelningar Påtorp
förskoleplatser, särskilt
på
Trycket
2018.
Soft Center. Hultas nya förskola har försenats men öppnar januari
mot 2016 ärs
förbättring
En
2017.
tid
önskad
inom
plats
fick
alla
av
%
82
endast
tätorten och Kallinge, gör att
75 %, men attjämföra med 94 % under 2015.
i

i

i

i

i

i

i

1.2

Attraktivt

boende
Utfall

Indikatorer
Service och tillgänglighet gällande e-post och tele-

2016

81

mm

Må'“'ä'd°

2017

Utfall

80

2017

72

Kommentar

gäller:
Värdet är ett genomsnitt på mätningar gällande telefoni och email. Följande värden
två arbetsdagar: 93 %
1. Andel som får svar på en enkel fråga via e-post inom
erhölls inom 60 sek: 41 %
fråga/frågor
på
svar
där
telefon
via
2. Andel Iyckade kontaktfôrsôk
ställer en enkel fråga: 81
telefon
via
de
när
bemötande
3. Andel som uppfattar att de får ett gott

11

%

Q

Utfall

lndikatorer

Värde 2 som avser svar pä frägor via

telefoni är lågt.

Mâlvärde
2017

2016

Utfall

2017

undersökningsföretaget Proﬁtel skriver dock

att "tillgäng-

handläggare ligger oftast interIigheten hos kommuner med traditionell växel som kopplar samtalen vidare
åtgärder
vallet 40-50 %. Kommuner med kontaktcenter/kundtjänst har oftare en högre tillgänglighet". Enklare
till

kan vidtas

genom

att

internt

i

fonn av t ex översyn av telefontider på förvaltningarna och
med växelpersonalen

i

ta

reda på var flaskhalsarna finns

diskutera

Andel bygglovsärenden som tas på delegation där
handläggningstiden

inte överstiger

gar, räknat från det att

den

60 kalenderda-

exkluderat de ärenden

ningen inkom till
där förlängningsbehov meddelats
beslut

-

Kommentar

68%

92%

82%

fullständiga ansök-

I

Fortsatt hög arbetsbelastning, kompetensväxling och ny lagtar längre tid än 60 dgr. Snittiden under året ligger på 50 dgrlbygglovsä-

Av 319 ärenden* har 218 behandlats inom 60 dgr.

har gjort att vissa ärenden
rende (delegations samt nämndsärendenxoch 26 dgr/anmälningsärende.
*
antalet ingår både bygglovs- och anmälhingsärenden
stiftning

i

Orsaker till avvikelser:
L Kompetensväxling: nya medarbetare på både bygg- och planenheten.
- Otydlig ny ärendeprocess för bygglov och anmälan, vilken behöver ses över.
- sjukskrivningar: Administratör för bygglov var sjukskriven och fick även ändrade arbetsuppgifter under en
j

Åtgärder:
-

l

slutet

av året 2017 (november) infördesjen servicetelefon,

för

byggenheten,

vilket leder

tid.

och visar på mer till-

gänglighet för invånarna och ökad arbetsro gruppen.
- Strandskyddsärende handlades av planegnheten/förvaltningschefen under 2017.
i

en tjänsteman på miljö- och hälsoskyddsenheten.
- Under september 2017 infördes möjligheten att ansöka om byggärende digitalt.
Ny tillsynshandläggare kommer att arbeta med nedskräpade tomter och tillsynsobjekt samt fungera som en
mentor för de nya tillsynshandläggare.
- Àskade medel till en bygglovshandläggaﬁe och planarkitekt beviljades för 2018, och rekrytering kommer att
påbörjas inom kort.
-

Energirådgivning har

permanent

flyttats

till

Ê

Antal timmar per vecka som huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstation har öppet utöver 8-17

44

45

38

vardagar

Q

Kommentar

Ingen förändring mot föregående år. Det finns inga mål att öka öppettiderna dagsläget.
Miljöteknik: måndag +2, tisdag 0, onsdag +2, torsdag +2, fredag O, Iôrdag +4, söndag 0 (Stängt)
Fritid

och

kultur:

Kommunens

i

Kommentar
Webbundersökningen

85

83

65

webbinformation

är avslutad och inskickad (2017-09-19) och värdet blev

85

(jmf

.

med 65 2016).

Ny webb lanseras en beta—version under September månad och kommer därefter att testas av kommuninvånare och anställda inför planerad lansering november. Den fortsatta utvecklingen av webben förväntas pågå
i

i

även under våren 2018.

48

Nöjd regionindex

Kommentar
Undersökningen genomförs,

enligt beslut

i

kommunstyrelsen,

Kommentar
enligt beslut

i

kommunstyrelsen,

12

inte

0

I-

55

0

—

2017

50

Nójd medborgarindex

Undersökningen genomförs,

inte

55

2017

Utfall

Indikatorer

Mâlvärde
2017

2016

Kommentar
Undersökningen genomförs,

enligt beslut

kommunstyrelsen,

i

inte

2017

-i

0

40

35

Nôjd inﬂytandeindex

Utfall

2017.

En bra skola

1.3

Indikatorer

Utfall

i

Andelen elever årskurs 9 som känner siglmobskolan

i

Kommentar
Pga mycket

M5‘2'3’:";d°

0%

11%

i

bade/utfrysta

2016

Utfall

2017

.

14,7%

l

låg svarsfrekvens är inte resultatet analyserbart.Diskussi0n

kät under våren

skolan

125%

0%

10%

i

i

‘

f

Andelen elever årskurs 6 som känner sig,mobbade/utfrysta

pågår om man ska genomföra ny en-

l

l

Kommentar

l

j

Då det är nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling är siffran ändå alldeles för högskolornas
analys visar att det är främst på raster som kränkningar och mobbing sker. Också korridorer på väg till/från
elevråd
rast och köer (b|.a.) matkôer där många elever samlas på en gång år utsatta platser. Via klassråd och
i

‚

görs eleverna delaktiga detta arbeteldentifierat förbättringsområde från skolor är exempelvis, utanförskap och
känsla av ensamhet.
i

i

‘

Andelen elever som fullfôljer gymnasiestudierna
med slutbetyg inom 3 år

Kommentar

I

66%

100%

"

l
l

;

programmen når en stor andel av eleverna examen inom 3 år, 82,5%. Detta jämförelse med
på attjobba
rikets 76,2%.Gymnasieskolan Knut Hahn har en bra fungerande elevhälsa. Lärarna är duktiga
med extra anpassningar och eleverna får ¡ide fall det ﬁnns behov av det särskilt stôd. Navet är en väl fungerande stödverksamhet. Risken att lärarna sätter "snällbetyg" bedöms som liten då vi jobbat mycket med betyg,
bedömning och samplanering.

Pä de

nationella

Andel behöriga

i

till

gymnasieskolan ska vaia som

riket eller bättre

80%

ç

75%

i

Kommentar

Räknar vi samtliga elever som slutade åk vårterminen 2017 hade 74,7% behörighet till gymnasiet. Detta är
en låg siffra förhållande till riket, där 80,5% av eleverna var behöriga till yrkesprogram.
En del av förklaringen är att vi hade en stor andel nyanlända som kom under de senare åren av högstadiet,
behörighet till
vilket gör att de inte har haft den tid som krävts för att nå betyg så många ämnen att det gett
vilket ligger
behöriga
87,7%,
andelen
är
bakgrund
okänd
med
elever
och
nyinvandrade
gymnasiet.Exkluslve
paritet med rikets kommunala huvudmän.
Ser vi till Ronnebys resultat vad det gäller elever födda Sverige är bilden en annan.92,7% av dessa elever
Ronneby blev behöriga till yrkesprogram. Rikets uppnåendegrad var detta urval 90,1%.
Detta tyder på att av de elever som gått vàra skolor hela sin skoltid har en hög andel behörighet till gymnasiet,
men de elever som kommit in sent vàrt system har en betydlig lägre behörighetsgrad till gymnasiet.
i

i

i

i

i

i

i

i

Andelen elever årskurs 3 som känner sig mobi

0%

14%

i

bade/utfrysta

skolan

‘.

10%

Kommentar

Andel elever åk 3 som elevenkäten anger att de känt sig mobbad eller utfryst är 10,3%. För tredje året rad
besjunker denna andel. 2016: 11,8% 2015: 14,5%. Då det är nolltolerans mot trakasserier och kränkande
handling är siffran ändå alldeles för högskolornas analys visar att det är främst på raster som kränkningar och
mobbing sker. Också korridorer på väg till/från rast och köer (b|.a.) matkôer där många elever samlas på en
gång är utsatta platser. Via klassråd och elevråd görs eleverna delaktiga detta arbete.
i

i

i

i

i

i
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1.4

En bra omsorg

Indikatorer

Utfall

Andel brukare på särskilt boende som är
ganska/mycket nöjda med sitt särskilda bo ende

Kommentar

Resultat "Så tycker de äldre

om

2016

”ägde
88%

82%

Utfall

2017

85%

Q

äldreomsorgen (enkäten besvarades våren 2017)"

Ronneby övergripande redovisade totalt 85 %, Riket 82 %‚ Länet 86
97 %).
Ronnebys resultat de senaste åren:

% (vid resultatet 85 % blir måluppfyllelsen

%
2016: 83 %
2015: 85 %
Om måluppfyllelsen räknas på resultat 85 % istället för 83 % blir måluppfyllelsen 97 %.
2017: 85

de olika enheterna ligger mellan 70-88 %. Tre enheter klarar målvärdet. Under 2017 har flera
genomförts på enhetsnivå med syfte att förbättra målvärdet. Positivt att Ronneby får mycket bra resultat gällande bemötande från personaler Vid närmare granskning av underfrågorna visar det sig att Ronneby får sämre resultat på frågor som han :llar om "vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål",
"möjlighet attkomma utomhus", "besväras av ensamhet" och information om tillfälliga förändringar".
Resultatet vid

aktiviteter

.

Åtgärder för förbättring: Samtliga enheter :ehöver arbeta med att förbättra sitt resultat för att Ronneby som helhet ska nå målvärdet.* Övergripande aktivit eter kommer att skapas med fokus på de områden som visar sämre
resultat. Genomförandeplan för varje indiv d och brukarmedverkan år viktiga fokusområden.
l

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

95%

92%

90%

Kommentar

Resultat från "Så tycker de äldre om äldre Jmsorgen (enkäten besvardes våren 201 7) Ronneby övergripande
blir måluppfyllelsen 95 %).
redovisade totalt 90 ‘V; Riket 89 %, Länet 91% (vid resultatet 90

%

Ronnebys resultat de senaste

åren:

201 7: 90%,
201 6: 91 %
201 5.‘ 91 %

Svarsfrekvensen är något högre i Ronnebj (68,8%) i förhållande till riket (63,4 %). Ronneby har legat stabilt de
senaste tre åren och ligger även ungefäri samma nivå som länet och riket 2017. Resultatet inom de olika enheterna ligger mellan 84-98 %. En enhet k arar målvärdet. Under 2017 har flera olika aktiviteter genomförts på
enhetsnivå med syfte att förbättra målvärd et. Positivt är att Ronneby får ett mycket bra resultat gällande bemötande från personalen. Vid närmare grans ning av underfrågorna visar det sig att Ronneby får sämre resultat
pà fràgor som handlar om ”vet man van‘ m an vänder sig med synpunkter och klagomål", "information om tillfälliga förändringar' och "besväras av ensamhet". Dessa blir utgångspunkt för åtgärdspunkter 2018.

Åtgärder för förbättring_ Samtliga enheter behöver arbeta med att förbättra sitt resultat för att Ronneby som helhet ska nå målvärdet. Övergripande aktiviteter kommer skapas med fokus på de områden som visar sämre
resultat. Genomförandeplan för varje individ och brukarmedverkan är viktiga fokusområden.

1.5

En bta socialtjänst

Indikatorer

Andel ungdomar som

Utfall
inte

kommit

tillbaka

inom

2016

“ggf?”
75%

ett

år efter avslutad insats/utredning

Kommentar

Utfall

2017

85%

0

Målet år uppfyllt. Av 40 helt avslutade ung domar har 6 st. återaktualiserats. En ungdom har återaktualiserats
en avslutad insats. Övriga fem har varit föremål för en utredning som avslutats utan insats.

efter

14

Utfall

Indikatorer
i

Irir/Eilsgigar

snitt fôr att fà

ekonomiskt bistånd

vid

Màlvärde
2017

2016

15 dagar

Utfall

2017

mdagar

12 dagar

.

86%

95%

D

Kommentar
Målet är

uppfyllt. Ett

något förändrat arbetssätt har påverkat

90%

LSS grupp- och serviceboenden.

Kvalitén inom

resultatet.

Kommentar

Målet är uppfyllt. KKiK. Redovisning av 10,delmål för verksamhet för personer med funktionsnedsättning. Ett
delmål där hot och våld mot brukare inte förekommit under de senaste 6 månaderna har det lägsta nyckeltalet
på 67%. Åtgärder för att förhindra hot och våld år att personal har gjort riskbedömningar, upprättat handlingsÅtplaner, arbetat med den fysiska miljön etc: för att förebygga och minimera riskerna för sådana händelser.
gärderna är pågående och man kan se enlpositiv utveckling av antalet inträffade händelser. Personalen har
även haft handledning, och utbildningar lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation
(AKK) har genomförts under hösten.
i

1.6

En bra miljô

1.7

Bta kultur- och fritidsutbud

Indikatorer
Tillgång
kultur

till

‘

Utfall

_

kultur

och NRl

och

fritid.

NMI

Snitt

idrott;

2016

NMl

Utfall

2017

_

65

fritid

Kommentar
.Undersökningen genomförs, enligt beslut kommunstyrelsen,
i;

inte

2017

Ekonomi i balans

1.8

Indikatorer

“"5;';ff,“°

‘

V

V

Utfall

:

Det planeringsmässiga överskottet av skatteintäkoch generella statsbidrag (inklusive fastighetsavgift) per àr. Överskottet kan fördelas på resultat

2%

ter

och/eller prognosreserv.

2016

Mïáïde

Utfall

2017

2%

2%

.

,

Kommentar

Mälvärdet för överskott förhållande till skatteintäkter och statsbidrag var 1 ,7%. Utfallet för helåret enligt resultaträkningen blev 1,7% (28 mnkr), dvs att målet uppnåtts. Målet kunde uppnås genom att 14 mnkr av centrala
bidrog 5 mnkr. Nämnreserver inte behövde användas. Högre skatteintäkter, lägre finansiella kostnader
derna stod för 8 mnkr överskott, varav 5 mnkr är redovisningseffekten av övergång till komponentavskrivning.
Det positiva resultatet stärker kommunen finansiella förmåga att hantera framtida utmaningar. Av överskottet
reserveras 8 487 tkr till resultatutjämningsreserven, att användas för utjämning av konjunktursvängningar.
i

mm

i

Kommunkoncernens åtagande
Kommuninvests

kommunkoncern

limit för

Kommentar
Målet är uppnått. Syftet

i

förhållande

till

89%

åtagande för Ronneby

med

målet är

att säkerställa att

ringar.

15

högst

90%

88%

D

det ñnns tillgängligt utrymme för prioriterade investe-

Finansiell analys
Kommunen,

2017

2016

Resultat

exklusive bolag och

skatteintäkter, generella

kom-

statsbidrag, utjämning,

munalförbund, redovisar ett ,resultat på
+28,2 (+26,5) mkr. Budgeterati resultat för
2017 var efter tilläggsanslag och justeringar
1,0 mkr, dvs en positiv avvikelse med 27,2
mkr. 2017 års överskott motsvarar ca 1,7 %
av skatteintäkter och den kommunalekonomiska utj ämningen. Omsättningen uppgick
till 2 148 (2 013) mkr: En stor del av omsättningsökningenkommer från gienerella och

589,1

mkr

-1 568,0

mkr

1

mm

Verksamhetens nettokostnader
Personalkostnader

98,7
-1 195,9

mkr

75,3

Avskrivningar

-75,6
5,4

kommunen

Ârets resultat

107,8

Självfinansieringsgrad

riktade statsbidrag.

%

mkr

1,7

Nettoinvesteringar

%

mkr

0,3

26,5

%

mkr

4,8

Finansnetto

%

%

mkr

100

%

668,3

mkr

-1 646,9

mkr

1

98,7
-1

306,9

78,3
-75,1

%

mkr

1,7

106,2

%

mkr

0,4

28,2

%

mkr

4,5
6,8

%

mkr

%

mkr

100

%

De statliga integrationsmedel som erhållits
ingår
30
V

î

20

,lös

V

som andel av skatteintäkter
och statsbidrag. Bl a arbetskraftbrist inom

2013

'

t_

g

.

_

2014

2015

En oroande

sonalkostnader

›

V

"generella statsbidrag".

förändring är den snabba ökningen av per-

|»<14‘

.

i

2016

~

vissa yrken och statliga lönesatsningar

inom pedagogiska sidan har bidragit till att

2017

andelen har ökat.

Diagram: Resultat /l/ (mkr).

Resultatet 2017 når det planeringsmässiga

l

Utdebiteringen av kommunalskatt har
y

målet

varit 22,36 (22,36) %.

statsbidrag,

och
Sammantaget
statsbidrag en_ positiv avvikelse mot budget
på 5,1 mkr. I statsbidragen inkluderas här
även kommunal fastighetsavgift och LSS.

gav

'skatteintäkter

finansiella

i

förhållande

rella statsbidrag,

till

mm,

mm. Detta stärker kommunens

förmåga och ökar förmågan

att

Nettokostnadens andel av skatteintäkter

och statsbidrag är ett viktigt nyckeltal i den
kommunala verksamheten som långsiktigt
inte får överstiga 100%. Ett relationstal som
är lägre än 100% ger internt tillförda medel

skatteintäkter, gene-

utjämning,

generella

självfinansiera investeringar.

Procenttalen i tabellen nedan anger nyckeltalet

om 1,7 % av skatteintäkter,

förutom

självfinansieringsgraden.

investeringsverksamheten, utöver det

till

utrymme som de
ger.
till

årliga avskrivningarna

2017 uppgick nettokostnadens andel

98,7 (98,7) %.

Soliditet
Soliditet är ett

mått på den långsiktiga

fi-

nansiella styrkan, och anger hur stor andel
av tillgångarna som är finansierat med eget

16

kapital. Nyckeltalet visar det
i

förhållande

Kommunens

egna kapitalet

de totala tillgångarna.

till

gick

40
30

i

v

i

72°

37

10

V

V’

4

37

36

o

‚

V

V

2013

2015

2014

Kommunens

2016

‘

medan de

räntebä-

der året var 0,2 (O,6)%.

V

V

N

620 (640) mkr,

till

rande fordringarna uppgick till 220 (225)
mkr. Saldot på koncernkontot var positivt
med 134 mkr. Vid utgången av året fanns
ett "skuldnetto" om 266 (338) mkr.
Den genomsnittliga kostnadsräntan un-

50
'

räntebärande skulder upp-

lånestocks fördelning på

ränteregleringstidpunkter fördelas enligt

2017

följande:
Diagram:
i

.

Soliditet (%),

“

kommunen

Kommunen

1

Av diagrammetiframgår att Soliditeten ökat
något från föregående år till 37 %. Om man
lägger in pensioiisförpliktelser

‘

'sas

-1

2-3 år

34 år

under ansvarsförbindelser vid beräk-

4-5 år

%

5-‘

(1,2 %). Fôrningen, så är Soliditeten 3,9
bättringen i Soliditet inklusive pensionsför-

pliktelser beror :dels

på

Ökningen beror på ökad upplåning hos Ronneby Miljöteknik AB. Övriga

Kommunen har finansierat investerings-

Investeringstakten

i
'

«

i

kommunen och övriga

kommunkoncernen» förväntas under de
kommande åren öka då man ser Ökade be»hov av

kommunal

473) mkr.

borgensåtaganden uppgick till 0,7 (0,7)
mkr. I december 2009 ingick Ronneby kommun en solidarisk borgen såsom för egen
skuld för Kommuninvest Sverige AB. Ron-

genom iverksamhetI’

i

huvudsak den del av verksamheten som

(1

ens kassaflöde.

avser

bedrivs i aktiebolagsform. Dessa åtaganden
uppgick vid utgången av året till 1 573 mkr

Finansiering

på 106,2

år

i

Kommunens borgensåtaganden

att föipliktelserna

minskat med 21 mkr, dels att det egna kapitalet ökat med 28 mkr (årets resultat).

utgifter

27

1-2 år

som redovi-

%
%
37 %
9%
0%
O%
27

år

nebys andel av totala förpliktelser vid slutet
av 2017 anges i not 21b om Borgensförbin-

service, bredbandsut-

delser.

byggnad, VA-nät, bostäder, osv. För att finansiellt kunna hantera investeringsvolymerna kan externa parter tillåtas bygga och
äga exempelvis verksamhetslokaler och
kommunen blir hyresgäst. Försäljning av

kan också komma i fråga. Syftet
är dels att tillgodose de behov av investeringar som finns inom det låneutrymme
som kommunkoncernen har tillgång till,
dels att inte markant öka känsligheten för
stigande räntenivåer som kan förväntas
inom några år.

tillgångar

l7

för oförutsedda kostnadsökningar och re-

sultatmässiga underskott i framtiden.

Med tanke på de investeringbehov iinfrastruktur, verksamhetslokaler

Kéinslighetsanulys

Nedanstående diagram visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi.

6-7 åren så hade koncernen behövt ett

utrymme för att låna externa medel.
För att klara finansieringen av kommande
större

kan en mix av åtgärder bli
försäljning av tillexempelvis
aktuell,
gångar, nyupplåning och att privata aktörer gör investeringar i verksamhetslokaler
som hyrs ut till Verksamheten.

investeringar

Utdebitering

kommunalskatt 50 öre
Skatteunderlagets
utveckling

1%

Befolkningsutveckling
100 invånare

Konsekvensen av att över tid investera
mer än som skrivs av, är att kommunen
ökar sina finansiella åtaganden för kommande generationer då investeringarna
huvudsakligen finansieras genom extern
upplåning. Med ökad låneskuld ökar

I

Persona|kostnader.l%
Pris

varor otjänster

1%

Ränta

'-1

1%

Diagram) Résáultaktpåverkan

också känsligheten för förändringari räntenivå. När en allt större andel av kommunens intäkter går till att finansiera investe-

irrikr.

ringar, riskerar

_

sikt trängas

v

Avstiimning mot kommunfullmäktiges
nansiella
1.’

mål

l

Överskottet ska vara minst 1,7
av skatteintäkter och generella

fi-

bokslutet har kommunens nettolåneskuld
minskat mot föregående år med 72 mkr till
266 mkr.

%

% (+1,7 %).

statsbidrag. Utfall +1,7

2017.

annan verksamhet att på

undan.

I

Avstümning mot Balanskravet
Balanskravet regleras i kommunallagen 8
kap 5§ innebärande att ett negativt resultat

Resultatmålet är realiserat för
2.

och bostäder

som bedöms finnas under de kommande

i

’

Kommunens åtagandei förhål-

ska regleras och det redovisade egna kapi-

lande till Kommuninvests limit för
åtagande för Ronneby kommunkoncern ska inte överstiga 90%.
Utfall 88% (89%). Målet är uppnått
för 2017. Med detta sätt att räkna

jande tre åren.

finns ett teoretiskt

kapitalet har under 2000-talet stärkts

talet

ska återställas

Årets resultat

kommunens

låneutrymme

om ca 430 mkr för kommunkon-

om

inom de närmast
+28,2

mkr

Överskottet medför att kommunen kan finansiera en högre andel av investeringarna
med egna medel, vilket verkar återhållande på kommunens skuldsättning och
därmed exponering för ränteförändringar.
Det positiva resultatet ger en beredskap

18

ligger över

resultatmål för 2017. Det egna

mkr inklusive årets utfall,
kommunens finansiella styrka.
214,1

cemen.

föl-

med

vilket ökat

Kommunens

resultat

i

förhållande

ba-

till

lanskravet:
Årets resultat enl resultaträkning

28,2

samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter

balanskravsjusteringar

medel
medel

resultatutjämningsreserv
från resultatutjämningsreserv
till

Balanskravsresultat

mkr

-3,0

mkr

25,2

mkr

-8,5

mkr

0 mkr
16,7 mkr

Utbildnings, äldre- och Socialnämnd står

Éalanskravstesultatet är +16,7-mkr, vilket

tillsammans för

motsvarar 1,0

kostnader.

statsbidrag,

% av skatteintäkter och

mm.

till

get.

i

Övergång

till

årsredo-

komponentavskriv-

ningar ger en redovisningseffekt

mkr. Eftersläpningar

‘

i

med

+5

investeringsverk-

samheten ger ett överskott i kapitalkostnaderna på +4,6 mkr mot budget. Det innebär
att driftkostnaderna i övrigt var 1,3 högre
än budget.
Utbildningsnämnden redovisar en negativ budgetavvikelse på -10,7 mkr (-1,6%).
Det finns ingen enskild orsak till avvikelsen
utan det är många faktorer som spelat in.

Pågående tvister
Förnärvarande pågår tvåtvister. En avseende en ridanläggning och en avseende en
isarena. Kostnaderna har av försiktighets’

.'

med i 2017 års résultat.

Driftredovisning;

annat avsnitt

i

Nämnderna redovisar +8,3 mkr mot bud-

reservering med 8 487 tkr uppgår reserven
‚A
till 13 867 tkr.
t

redovisningar

visningen.

från tidigare år att reglera. Befintlig resultatutjämningsreserv specificeras i balansräkningen under eget kapital/Efter årets

skäl räknats

För detaljerade beskrivningar

av nämndernas ekonomiska utfall hänvisas

Kommunen har inget balanskravsresultat
i

77% av kommunens netto-

v

Den enskilt största avvikelsen som beskrivs

Finansiering/centrala konton
Centrala konton uppvisar en positiv budgetavvikelse med ,+18,9 mkr. skatteintäkter
och statsbidrag blev +5,1 mkr bättre, personal- och pensionskostnader —4,9 mkr dyrare, finansnettot +1,7 mkr, medel för oförutsedda händelser +14,4 mkr, fastighetsaffärer och exploatering netto +3,1 mkr.

är att kostnaderna

blev -9

till

mkr högre än

fristående aktörer

budgeterat.

Även

kostnader för barn i behov av särskilt stöd

en post som lyfts fram, -4 mkr dyrare än
budget. Avvikelsen är störst inom verksamär

het Grundskola.

Äldrenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på +3,6

Nämnderna

mkr (+1,0%). Främst är

det högre intäkter, lägre hyres- och övriga

kostnader

Nämndernas nettokosmadsfördelning

som ger överskottet.

Socialnämnden redovisar en negativ
budgetavvikelse på -2,9 mkr (-1,2%). Köp
av huvudverksamhet uppvisar störst nega-

2017 enligt utfallet:

mot budget.
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar
en negativ budgetavvikelse om -0,7 mkr
tiv avvikelse

19

(-4,4%). Ôverskridandet beror

pâ ôkade

kostnader för bostadsanpassning.
Fritid- och kulturnämnden redovisade
+1,2
ras

mkr (+1,9%) mot budget, vilket förkla-

med överskott i kapitalkostnader.

Kommunstyrelsens tekniska förvaltning
redovisar en budgetavvikelse på +11,1 mkr
(+8,1%). Övergång till komponentavskrivningar ger +5 mkr och eftersläpningar i investeringsverksamheten +2,8
skott

i

mkr

i

över-

kapitalkostnaderna. Lägre personal-

kostnad

om -2,9 mkr bidrar till överskottet.

Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning och Näringslivsenhet redovisar
+6,6

mkr (+3,8%). Ej förbrukat anslag för ar-

betsmarknadsåtgärder,
täkter,

ej

budgeterade

in-

Vakanser och sjukskrivningar är

främsta orsaken

till

överskottet.

Överförmyndarnämnden redovisar +0,1
mkr (+3,3%) beroende på att bemanningen
inte varit fulltalig.
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matiseras och

Investeringsredovisning
Kommunens

106 (108) mkr. Kommunens investeringar understeg budget inklusive
kompletteringsbudget med 69 mkr.

uppgick

det införs beslutsstödsy-

stem som underlättar och tydliggör kvalitativa och ekonomiska uppföljningar.

investeringar

materiella

att

till

Under hösten 2017 genomfördes SKLs
kommunundersökning "Kommunkompassen"

120

i

80

verksamheter inför
stora utmaningar med anledning av ett
stort antal nyanlända flyktingar. Redan
2014 samlokaliserades stora delar av det
kommunala mottagandet av flyktingar vil-

Under 2017 stod

p

60

i

g

40
,,./.

,20

2013

..

i).

2015

2014

‚

2016

2017

duktionen

de kommunala investeringar om 106
mkr som gjordes.under 2017 stod nybyggnation av Hulta förskola 'följt av tillag-

Av

till

i

behov

tegrationsarbete vilket
fieras

den första intro-

det svenska samhället.

steg finns stora

I

nästa

av systematiskt in-

kommer

att intensi-

inom många verksamhetsområden.
tjänst som integrations-

Inför 2018 har en

ningskök för de största posterna. För mer
detaljerad information hänvisas

flera

ket stärkt mottagandet och

Diagram: lnvesteringsvolyrher (mkr) i kbmmunen.

ringsredovisningen.

underlag för

i

i

i

blir ytterligare ett

förändrings- och förbättringsarbete.

'

'

100

som

och kommunstrateg inrättats i syfte att bl a
systematisera och utveckla integrationsar-

investe-

J

betet.

Självfinansieringsgraden för investering-

arna ligger på 100% (100%).

Kommunens

'.2/

kommunens

utveckling

Under 2015 ladesen preliminär plan

kommunens

arbete

med

att

Denna

En

förändringsarbete

fortsatt urbanisering,

i

det lokala per-

spektivet från landsbygd och mindre tätor-

derlag för framtida beslut arbetar kommunen också med att stärka sitt systematiska
kvalitetsarbete. Med utgångspunkt från påett

uppmärk-

som viktiga beståndsdelar. Målsättningen är att kommunen ska
bli landets mest hållbara kommun.

plan har under 2016 börjat förverkligas och
under 2017 verkställas. Kopplat till bra un-

visade brister har

alltmer

ekologiskt byggande

för

förtydliga och

stärka mål- och resultatstyrningen.

cradle to cradle-

sammat. I arbetet med byggandet av varumärket "Ronneby - den moderna kurorten"
ingår hållbar livsstil, cirkulär ekonomi och

Viktiga frågor och händelser
för

med

byggande blir

inspirerat

.

arbete

huvudorten riskerar att minska
möjligheterna till god samhällsservice i
kommunens ytterområden. Arbete pågår
och ska fortsätta för att stärka, stödja och ge
möjlighet till både boende och arbete, alternativa goda pendlingsmöjligheter, som en
nödvändighet för att behålla en levande och
ter in

ini-

tierats och genomförandet har påbörjats.
Grunderna i detta förändringsarbete är att

processkartläggningar görs och utvecklas,

synpunkts- och klagomålshantering syste-

till

varierad

21

kommun.

Näringslivets utveckling

i

kommunen och

Arbetsmarknadsutvecklingen kräver fokus
för att tillsammans med andra myndigheter
och aktörer arbeta för att sänka både ung-

regionen är av stor betydelse, liksom goda
möjligheter till kommunikationer. För kom-

domsarbetslöshet och övrig arbetslöshet.
Möjligheten till egenförsörjning och att
snabbt komma i eget arbete är en avgö-

munens del är det en viktig fråga att arbeta

med

både boende och
företagsetableringar. De goda omdömen
och de tydligt förbättrade rankingplaceattraktiva lägen för

ringarna

som kommunen

påbörjade arbetet leder

fått*

rande faktor för en lyckad integrering för

Som ett led i arbetet med arbetsmarknadsfrågor måste kommunen fortsätta att prioritera arbetet med företagseta-

nyanlända.

visar att det

åt rätt håll.

Under

2017 har också initiativ tagits på kommunövergripande nivå med samarbete inom nä-

med

en

varumärke

kommungränstärkakommunens

att

attraktiv

kommun

bete

inte hjälpas

‚

‘Den kommunala ekonomin

z“

kommer

att

ha

utmaningar i och med ett ökande anbarn i grundskoleålder och ett ökande

antal äldre.

För

att

möta en

j

möjliggöra

Ronneby.

och
och ex-

för nyinflyttningar

företagsetableringar

pansion behöver kommunen intensifiera
och snabbt öka bostadsbyggandet. Blan-

Framtidsbed}6mnin;g~

Om man ser tillbaka på 2O171års händelser

dade upplåtelseformer möjliggör bostadsbyten, bostadskarriär och nyinflyttning. Ett

en framtidsbedömning som näst intill omöjlig att göra. Några :trender eller
händelser skymtar ändå som angelägna att
ter sig

aktivt planarbete möjliggör också för pri-

vata aktörer

synliggöra.

att intressera sig för

byggnat-

ion i kommunen.

Även under 2017 var flyktingmottagandet i

en framtidsbedömning måste också frågan
om kommunorganisationens utveckling
finnas med. invånarnas krav på effektivitet
och kvalitet i både efterfrågade och utförda
I

vad man
kunnat förutse och förvänta sig. Utmaningarna kom framför allt inom utbildnings-

kommunen

i

befintlig bostadsbrist, be-

hov av bostäder

‘x

‘

en etablering

verkan samt genom projekt kring företagsetableringar på bred front.

stora
tal

till

Dels ska också arbetet bedrivas regionalt
inom ramen för kommun- och regionsam-

är ett prioriterat utveckl-

ingsområde.

ett aktivt

tressenter. Inget företag är för litet för att

för

boende, arbete, företagsetåblermgar och

som besöksmål

med

med

på två plan.

och nära samarsåväl lokala företag som andra in-

Dels lokalt

'över

ringslivsutveckling
serna. Arbetet

bleringar. Arbetet bör bedrivas

betydligt större än

och socialområdet. Frågor kring skolgång
och bostäder/uppehälle tog fortsatt stora resurser i anspråk. Nya regelverk och gränskontroller har kraftigt bromsat flyktingströmmarna men kommunen har inför 2018

måste kunna mötas. Ett allt viktigare utvecklingsområde är att utveckla etjänster där invånare enkelt och via nätet
tjänster

kan nå samhällsservice.

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

Det blir allt viktigare att organisationen möter krav genom att tydliggöra och kommunicera tydlighet i mål och visioner i en organisation där samverkan och rollfördel-

22

ning mellan politiker och tjänstemän fungerar optimalt. Det påbörjade arbetet med inriktning på mål- och resultatstyrning kom-

mer att fördjupas och utvecklas.
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Personalbokslut
Personalstruktur

Den

31/12 2017 var 2 304 personer

Antal medarbetare

Förvaltning

tillsvi-

dareanställda i kommunen, en ökning med

68 personer jämfört

med vid utgången

år 2016. Antaletärsarbetare var 2 182
12

var 83

Lägst

av
(jfr

% kvinnor.

Personalens fördelning per förvaltning

framgår av
anställda

i

Då några personer är
förvaltningar blir summan

tabell

två

av siffrorna

1.

tabellen något högre

i

än det

J

ella vakanta tjänster ingår inte;

med

sä-

Kommunledning

«

*)

.

Kvirinor

118 (113)

77:_(75)

41 (38)

176 (172):

1(iJ6

(101)

70 (71)

Utbildning

929 (885)

738 (718)

191 (167)

325 (306)

268 (253)

57

700 (704)

672 (682)

28 (22)

*Soc/_ialförvaltning

Äldreförvaltning
Fritids-

och

kultur-

35 (35)

'

25

fôrv
Miljô-

(27)

(8)

7

(8)

›

I.

och bygg-

21 (22)

nadsfôrvaltning

14 (14)
’

Tabell 1. Tillsyidareanställdá ‘perﬁamizmmg den 31 dec
201 7 fördelat på 1mn. Szﬂrarna inomjaarentes avser den
31 dec 2016, *) Kommunledning z'nkl’Ndringsliv (4 pers).

Utbildning

6

32

56

Socialförvaltning

5

21

37

Äldreförvaltning

8

31

49

4

10

18

och

kultur-

och bygg-
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gjord utifrån förutsättningen att man avgår med pension det år man fyller 65 år
samt att de anställda som idag är äldre än
65 år slutar under år 2018. Man har rätt att

kvarstå i anställning till dess att man fyller
67 år. 34 tillsvidareanställda fyller 66 år el-

Medarbetare per chef
Av följande tabell framgår antalet månadsavlönade medarbetare per chef i respektive förvaltning i december 2017, dels

ler

mer under året.

80

genomsnitt.
Alla chefer i respektive förvaltning ingår
och uppgifterna gäller hur många direkt
underställda cheferna har.

lägst respektive högst, dels

28

Pensionsavgångar
Pensionsavgångarna beräknas utifrån de
medarbetare som är tillsvidareanställda
den 1 januari 2018. Av dessa blir 13 % 61 âr
eller äldre under året och kommer att avgå
med pension t.0.m. år 2022. Beräkningen är

(53)

10

28

15

Medelåldern för kommunens tillsvidare
anställda personal har sjunkit något under
året och är 46,9 år (jfr 2016: 47,1 år) och den
är samma för kvinnor och män. Av kornmunens tillsvidareanställda är 27 % yngre
än 40 år, medan 44 % är 50 âr eller äldre.

Män

Tekniska

15

6

Äldersstruktur

201742-31
'Totalt

3

Miljö-

_.

'

Kommunledning

nadsförvaltning

kerhet utvecklingen mellan åren.
Förvaltning

Högst

förv

jämförelsen

'mellan två år speglar därför inte

.

Medel

Tekniska

Fritids-

totala antalet tillsvidareanställda. Eventu-

j

per

8

Näringsliv

Av de tillsvidareanställda

102 år 2016).

m månlön

chef

i

60

40
20

Diagram
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1.

Beräknat antal pensionsavgângar per år.

I

följande tabell specificeras pensionsav-

gångarna t.0.m. år 2022 respektive år 2027
grupper av personalkategorier, med
gruppering enligt de statistikkoder som
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

sysselsättningsgrad
Sett

för

använder.

Chefer
Handläggare
Administrativ pers.

Sjuksköterskor

V"

d—/

.

5r‘é%3‘2'

art'2‘:)"2"7'

%
%
15 %
18 %
12°/

29 %
30 %
33 %
32 %
24°/

90,;

160,;

20
22

83
80
50
828
99

I’

S§;,a,f'§:uE:[fj;”a‘:b’

Mare

3%

228

.

14%

105

Barnskôtare

Hantverkare m.ﬂ.

66

Köks-/mältidspers

101

j

14

.›

23

lingen över tid fördelat på

27
38

0/0

%

kön framgår av

tabell 3_
.

Ar
Kv

26%
21%
25%

131%

367_

Förskollär,fritidsped

%

(jfr 10,1 %). Den genomsnittliga
personalens
i
sysselsättningsgraden
Utveckgrundt] anster har okat nagot.

10,3

anstanda
1-12

som arbetar

en minskning sedan förra
året (jfr 26,9 % år 2016). För kvinnorna är
andelen 27,6 % (jfr 30,2 %) och för männen

DälaVlpenslon

Antal

den faktiska sysselsättningsgraden,

deltid 24,6 %,

^

Kalegoll

till

är andelen tillsvidareanställda

M

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2003

94,1

93,5

92,9

92,0

90,9

90,9

86,3

97:4

96:3

97:0

94:4

94:9

94:3

95:9

Tot

37.5
91,4
91,5
92.4
94:0
93:5
94:7
Tabell 3. Genomsnittlig sysselsáttningsgradi procent för

0/0

"”""’“”""S‘“”d“-

%

V

sysselsättnjngsGrundanstéllningamas
med fordel'
Ohka
for
yrkesgrupper'
gïad
ning på kön, framgår av tabell 4.

'Tabell 2. Vissa yrkesgruppers beräknade pensionsavgängar 0.m.år 2022 resp år 202 andelen av
tillsvidareanställd personal den 1 janziari 2018.
ÿ Inkl_ personliga assistenter, som tidigare har redovisats som egen grupp.

..

t.

l

î

55 (54)

Ledning skola, förskola

35 (32)

Ledning omsorg

Snittssgrad

Antal

Socialsekreterare

i

43

(38)

i

l

Män

Kvinnor

¿Totalt

_

..

.

%

Antal

Snittssgrad

%

Antal

Snittssgrad

%

100,0 (100,0)

52

(50)

100,0 (100,0)

3

(4)

100,0 (100,0)

98,0 (98,0)

26

(23)

97,3 (97,2)

9

(9)

100,0 (100,0)

100,0 (100,0)

7

(6)

100,0 (100,0)

100,0 (100,0)

36

(32)

Lärare

367 (348)

98,7 (98,3)

262 (258)

99,0 (98,5)

Fórskollárare

188 (192)

99,1 (98,2)

182 (187)

99,1 (98,1)

105 (90)
6

(5)

98,0 (97,9)
100,0 (100,0)

Fritidspedagoger

38

(37)

97,1 (95,7)

28 (25)

97,0 (94,6)

10 (12)

97,5 (97,7)

Hantverkare, vaktmästare m.ﬂ.

66

(63)

96,3 (94,5)

13 (14)

87,9 (88,7)

53

(49)

98,3 (96,1)

Elevassistent

55

(37)

93,1 (93,7)

38

90,7 (92,3)

17 (10)

98,5 (97,5)

92,8 (91,8)

4(4)

100,0 (95,0)

8 (10)

100,0 (100,0)

(27)

105 (108)

93,1 (91,9)

Administrativ personal *1)

80 (74)

90,2 (91,8)

72

(64)

89,1 (90,6)

Sjuksköterskor

50 (49)

94,3 (93,5)

48 (48)

94,0 (93,4)

2

undersköterskor, äldreomsorg

534 (526)

91,3 (90,8)

514 (512)

91,1 (90,6)

20

(14)

96,2 (99,6)

Vårdare, socialförvaltningen

178 (165)

93,4 (92,6)

146 (135)

92,7 (92,3)

32

(30)

96,6 (94,3)

Köks-lmältidspersonal

101 (98)

86,3 (83,4)

87

(86)

85,4 (83,4)

14 (12)

91,8 (83,0)

Personlig assistent *2)

45

(45)

91,9 (94,5)

31 (34)

91,9 (94,7)

14 (11)

91,9 (93,9)

vårdbiträden, äldreomsorg

71 (83)

84,9 (87,1)

68

84,6 (86,8)

Barnskôtare

101 (104)

(80)

3

(1)

(3)

100,0 (100,0)

91,7 (96,7)

Tabell 4. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal i större personalkategorier den 31 dec 201 7. Siffrorna inom
parentes anger motsvarande uppgifter den 31 dec 2016.
*1) l denna grupp ingår samhâllskømmunilratörerna, Blekinge lntegrations- och Utbildningscenter
*2) Personlig assistent med månadslön
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Sjukfrånvaro
I

10,2

redovisningen av sjukfrånvaron ingår

% med ett genomsnitt på 7,2 %. Som

framgår av tabell 5 var Ronneby kommuns

all

med

månadslöneanställning,
både tillsvidare- och visstidsanställda. Re-

sjukfrånvaro då 6,58 %.

dovisningen avser dels den totala sjukfrångänglig arbetstid, dels långtidssjukfrånva-

Redovisningen av långtidssjukfrånvaron
(tabell 6) visar hur stor andel av den totala
sjukfrånvaron som är 60 dagar eller längre.

rons omfattning av

Jämfört

personal

varons omfattning

i

all

förhållande

till

till-

sjukfrånvaro.

minskade kontinuerligt under en rad år i början på 2000talet, en utveckling som sedan har vänt.
Den ökande sjukfrånvaron syns i hela landet. Kommunen har under året intensifieSjukfrånvaron (tabell

rat

samarbetet

strävan

att

med

vända

mot sänkta sjuktal.
Sveriges

mätdatum,

5)

Försäkringskassan

i

tala sjukfrånvaron.

2017

Kv

SKL,

Totalt

529 år
3049âr
z50âr
Totalt âr

2017

2016
2015
Totalt âr 2014
Totalt år 2012
Totalt år 2010
Totalt år 2008
Totalt år 2006
Totalt âr 2004
Totalt âr
Totalt år

Tabell

Totalt
Sjukfrv

personer

6,67 (6,59)
6,94 (6,77)

1

7,06 (6,36)

1

6,96

%

%
6,51 %
5,70 %
5,34 %
6,29 %
8,32 %
9,26 %
10,22 %
6,58

295
307
078

1

44,7%

43,5

°/o

47,7

47,9

%

2015

2013

50,9

41,1

%
%
41,1 %

%
37,5 %
49,6 %

%

41,4

%

6.

Kvinnor
Antal

Sjukfrv

personer

7,62 (7,26)
7,79 (7,40)
7,53 (6,97)
7,66

ï

%

%

Sjulghinvaro 60 dagar och mer i förhållande
till all sjukfrånvaro
Tabell

De senast tillgängliga uppgifterna avser år
2016. Den totala sjukfrånvaron i landets
kommuner varierade då mellan 4,4 och
Antal

2016
48,4

48,1

M

gatoriska redovisningen av sjukfrånvaron.

%

då långtidssjukfrånva-

någon tydlig tendens som visar att på ökad eller minskad
långtidssjukfrånvaro i relation till den to-

gör en årlig sammanställmnä av den obli-

Sjukfrv

år 2004,

aste åren finns det inte

Z

Laridsting,

vårt tidigaste tillgängliga

ron var 76,1 %, har andelen långtidssjukfrånvaro sänkts kraftigt. Sett över de sen-

tillbaka utvecklingen

Kommuner och

Àlder

med

%

%
%
6,17 %
5,70 %
6,93 %
8,93 %
10,16 %
11,11 %

1

%

Män

223

3,62 (4,29)

041

3,48 (3,97)

878

5,13 (3,93)

4,16

Antal

personer

%

%
%
3,57 %
3,69 %
3,35 %
5,76 %
5,64 %
6,22 %

7,20

3,99

7,14

3,78

.Sju/frånvaron år 2017 för resp åldersgrupp i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid.
inom parentes avser 2016. Antalet personer är de som är anställda med månadslön 31 december 201 7.

5.

26

72
266
200

Siffran

År

Sjukfränvaron varierar mellan de olika förvaltningarna. I de små och mellanstora förvaltningarna påverkar enstaka längre sjukfall

i

2017
2016
2015
2014
2013
2011
2009
2007

hög grad.

Förvaltning

2017

2016

2015

och kulturförvaltning
Kommunledningsfôrvaltning

9,97

6,40

6,56

5,86

5,45

5,13

3,30

3,07

4,74

Näringsliv

0,43

0,68

5,61

Socialfôrvaltning

8,48

7,64

7,99

Teknisk förvaltning

5,64

5,34

6,35

tlltbildningsförvaltning

5,29

4,76

4,47

Fritid-

Miljö-

och byggnadsförvaltning

7.

Lënestruktur

årj2017 gjordes särskilda satsningar
löneöversynen på chefer inom utbild-

ningsverksamhet, äldreomsorg och funktionsstöd, handläggare inompkonomi och
personal, socialsekreterare, _ sjuksköterskor, lärare, förskollärare och fritidspedagoger, arkitekter och fysisk planerare. Där-

_

omsorgen samt motsvarande befattningar
inom socialförvaltrüngen.
I december 2017 var medellönen för tillsvidareanställd personal

'i

i

91,97
90,73

90,56
89'54
90/62

92,26
92,05
89'89

semesterdagar och från året då man fyller
50 år har man 32 dagar. Dagar som inte tas
ut under arbetsåret kan sparas. Man har
hittills kunnat ha upp till 40 sparade semesterdagar per anställd. Från det kommande årsskiftet sänks detta till högst 30
dagar, med en övergångsperiod för de som
idag har mer än 30 sparade dagar. De dagar som inte tagits ut som ledighet bildar
en semesterlöneskuld för kommunen. Vid
utgången av år 2017 fanns det knappt
31 100 outtagna semesterdagar för kommunens anställda. Siffran varierar något år
från år, i genomsnitt har det under åren
2008-2017 funnits drygt 31 200 outtagna
dagar vid respektive årsskifte.
Den totala semesterlöneskulden var i december 2017 cirka 82 miljoner kronor.
Detta innefattar även ersättning för okompenserad övertid samt den ferielön som

utöver gjordes en *satsning det centrala
avtalet för undersköterskor inom äldre-

i

%

bestämmelser". Enligt avtalet har man
lägst 25 betalda semesterdagar per år om
man är anställd hela kalenderåret. Från
och med det år man fyller 40 år har man 31

ä

Under
i

i

semesterlöneskulden
För merparten av kommunens anställda
regleras semestern av avtalet "Allmänna

9,15
9,49
9,48
Sjukfrﬁnvaron totalt per ﬂirvqlming och är.

Aldreförvaltning

Tabell

Kvinnors medellön
av mäns medellön

‚

kommunen

28 963 kronor (heltidslön). Medellönen för
kvinnor var 28 527 kronor och för män
31 019 kronor (motsvarande för år 2016:
27 902, 27 443 resp 30 247’ kronor).
I nedanstående tabell syns kvinnors medellön i procent av mäns medellön sett
över tid.

betalas ut

ne.
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till

lärare

kommande sommarfe-

Sammanställd redovisning

fôr

kommunkoncernen

Kommunen inklusive de helägda bolagen
AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ron-

Koncernbidrag 2017:
RMT

nebyhus och Ronneby Miljö- och teknik AB,
samt kommunalförbundet Räddningstjänsp
A

V

ten Östra Blekinge (38‚5%), utgör det

ABRH

FrånI'I'iIl

226

Villkorade aktieägartillskott och utdel-

som

ning 2017;

här kallas kommunkoncernen.

ABRH

Kommun

FránIT ¡II

ABRH

7 076

tkr

ABRI

I

I
I

Kommunens

AB Ronneby

"°'.T"“”.“3"".'..b""“"*‘
«Û

Helsobrunn

förvaltning

5'.

|
I

.

I

Ronneby

AB Ronneby
lndustrifastlgheter
(inkl

i

-

dotterbolag)

(inkl

nen

““‘f"‘“"‘g5“‘?"“‘*"

Ostra Blekinge

av

I

och

Miljö

Teknik

V

AB

L‘

dotterbolag)

AB Ronnebyhus

I

30

22

2o

.

A‘

‚

n

i

kommunkoncernen

(exkl

Kommunalför-

bundet Räddningstjänsten Östra Blekinge)
uppgick lånestocken vid årsskiftet till 2 123
(2 O73) mkr.
Lânestockens (exkl swapaffärer) fördelning på ränteregleringstidpunkter för kon-

‚

cernen fördelas enligt följande:

19

‚
r

‚

kommu-

finansiering

de helägda bolagens och
räddningstjänstens måluppfyllnad hänvisas till avsnittet om "Uppföljning av över-

uppgick till 2 601 (2 436) mkr. skatteintäkter
och generella statsbidrag ,utgjorde 64%
(65%) av kommunkoncernens omsättning.

‚

till

gäller

gripande mål".

‚

till

CEFURs verksamhet.

Ko/mmunkoncernen redovisar fôr 2017 ett
resultat på 49,6 (24,9) mkr. Omsättningen

50

tkr

7 076 tkr

var 4 576 tkr dedikerat

När det

J

1

2 500

Av utdelningen om

I

-

tkr

i

Kommunkoncernen
-1

2013
Diágrarr’):

2014

2015

Ãrets resultat (mkr)

i

2016

55%
30%
13%

år

1-2 år

2017

2-3 âr

2%
0%
0%

34 àr

kommunkoncemen.

4-5 år
5- år

Kommunkoncernens resultat har till drygt
hälften uppkommit i den kommunala förvaltningen.

Av bolagen står Miljöteknik

Kommunkoncernens totala tillgångar uppgick Vid utgången av 2017 till 3 650 mkr
med Soliditeten 22%. I de soliditetstal som

för

merparten av resultatet följt av Ronnebyhus.

Inom kommunkoncernen har

gjorts

här anges ingår inte

några

upptagna

transaktioner enligt kommunfullmäktiges
direktiv.

28

i

ansvarsförbindelsen

pensionsförpliktelser.

50

Kommunkoncernens

40

uppgick under räkenskapsåret

30

till

306

(271)mkr.

20

Miljöteknik har investerat 150 mkr,

O

2013

2014

2015

2016

30

2017

totalt 7 mkr varav

AB Ronneby Industrifastigheter visar ett resultat om 3,9 (4,0) mkr före bokslutsdisposit-

i

mer information om bolagens
ringar hänvisas

årsredovis-

om 14,7 (-7,2) mkr före bokslutsdispositmkr.

Räddningstjänsten
ett positivt resultat

om 0,2 mkr (—0,4 mkr) för 2017, varav Ronnebys andel är knappt

0,1

till

kapitlet

investe-

Kommunens

verksamhetslokaler,
bandsutbyggnad,
VA-nät och bostäder.

ioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner

Östra Blekinge visar på

100%

Under den kommande 10-årsperioden förväntas fortsatt hög investeringstakt i bred-

Ronneby 'Milj ö och Teknik AB visar ett resul-

Kommunalförbundet

till

företag.

l

-0,1 (-3,9)

mkr

från verksamhetens kassaflödesnetto. För

ningen ett resultat på 11,9 (7,3) mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner och skatt är resultatet 8,9 (6,1)
mkr.

och skatt är resultatet

mkr under

finansierat netto-

investeringsvolymen på 306

och skatt är resultatet 3,0 (3,6)lmkr.
redovisar

13

Ronnebys andel är 3 mkr

Kommunkoncernen har

ioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner

AB Ronnebyhus

mkr och Ronnebyhus

ABRI

2017. Räddningstjänsten har investerat för

DÏaÿrar/n: Soliditet (%),l kommüniltohcelrrieñ

tat

investeringsutgifter

mkr (-0,2 mkr).
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Ekonomisk redovisning
Leverantörsfakturor

Redovisningsprinciper
Anläggningstillgångar

har

i

balansräkningen tagits

upp

till

av väsentligt belopp inkomna

anskaff-

ningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Avskrivningar av materiella anläggningstillför

ningsvärdet. Avskrivningen påbörjas när

till-

kostnad

i

fôrbinclelse

med hu-

inom

som

ansvars-

Ârets nyintjänade

linjen.

pensioner samt tidigare intjänade garantipensioner bokförs som skuld/avsättning i balansräk-

2017 varit 0,75%.
Kommunen har ännu ej fullt ut gått över till
komponentavskrivningar. Under 2017 har huvuddelen av byggnaderna delats upp i komponenter. Under 2018 kommer Gatuenhetens an-

ningen samt kostnadsförs i resultaträkningen.
Den del av pensionskostnaden som kan hänföras

till

avgiftsbestämd del enligt KAP-KL redo-

visas som upplupen kostnad

upp i komponen-

i

ter.

(kortfristig skuld)

balansräkningen samt kostnadsförs i resultat-

räkningen.

Intäktsräntor

som

sammanställd redovisning

inflyter åefter årsskiftet ;har fordringsförts

vill

säga

företag

beräknat på objektens
anskaffningsvärden, dels av intern ränta på

bokförda värdet med 1,75 %.

hänförliga

till

olika

redovisningsåret

men

All leasing klassificeras

hand

att

visa

m m) saknar betydelse för information-

kommuner.

Den kommunala koncernen omfattar den
kommunala förvaltningsorganisationen samt
kommunens koncernföretag, där kommunen
själv eller med stöd av andra koncernföretag

förfallna

betalning under 2018 har skuldbokförts.

Leasing

första

totala

ens omfattning på koncernnivå, förbättras möjlighetema att göra meningsfulla jämförelser såväl i tiden för en specifik kommun som mellan

år_

Kostnadsräntor

i

ekonomiska åtagande. Eftersom valet av verksamhetsform (förvaltning,

Kapitalkostnader

belopp varje

sammanställd redovisning (kon-

cernredovisningen) är

kommunens

består dels av linjär avskrivninig, det
lika stora

med

Syftet

och tillgodogjorts redovisningsåret.

till

enlighet

intjänade före år 1998 redovisas

resultaträk-

för

'

i

m

ningen. Genomsnittlig aktiverad räntesats har

läggningstillgångar att delas

årets redovisning.

Pensionsredovisning
1998 redovisas pensionsförpliktelser enFr o
ligt den blandade modellen. Pensionsförmåner

ginvesteringar (> 6 mkr) aktiveras (avser dock
ej gatuinvestermgar). Aktiveringen bokförs
finansiell

och belastats

efter årsskiftet,

redovisningsåret har bok-

vudmetoden
för den period de hänför sig till.

Den finansiella kostnaden avseende större bygsom minskad

förts

till

och belastar följaktligen resultatet

gången tas i bruk.

_

hänförliga

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas

den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffgångar görs

men

har

som operationell.

ett

bestämmande eller betydande
Bestämmande inflytande uppnås

varaktigt

inflytande.

mer än 50% röstinnehav i företagens beslutande organ. Ett sådant företag kallas dotterfö-

vid

Betydande inflytande uppnås vid mer än
20% och upp till 50% röstinnehav i företagets
retag.

beslutande organ. Ett sådant företag kallas intresseföretag. Ett samägt företag anses ingå i

koncernen motsvarande ägd andel.
30

Definitionen överensstämmer med motsvarande definition i Rådet för kommunal redovis-

Semesterlöneskuld

på kommunen i form av
sparade semesterdagar och okompenserad tid

De

nings rekommendation nr 8.2.
I

den sammanställda redovisningen ingår där-

anställdas fordran

har bokförts

med kommunen och följande koncernföretag:

som skuld.

skatteintäkter
Företag/förbund

Fr o

Ägarförhållande

m 2001 tillämpas Rådets för kommunal re-

dovisnings rekommendation för redovisning

Ronneby kommun
Kommunalförbundet

Ronneby kommun

Räddningstjänsten Östra

% av förbundets kostnader.

av kommunalskatt. Enligt rekommendation har
följande kommunalskatteintäkter resultatredo-

bestrider 38,5

visats:

Blekinge

AB Ronneby

Ronneby kommun 100 %.

o

AB Ronneby

o

De

talningarna.

Helsobrunn

AB Ronnebyhus

Helsobrunn

En prognos

(SKL:s uppräkningstal)

100 %.

över slutavräkningen för år 2017

AB Ronneby

AB Ronneby Helsobrunn

ställd

Industrifastigheter

100 %.

Ronneby

AB Ronneby Helsobrunn

Miljö

och Teknik

AB
Ronneby

Ronneby

Miljöteknik

2016. Mellanskillnaden mellan pro-

gnos och

'

10o %.

Miljö

100

Ronneby Brunn AB

AB Ronneby

och Teknik AB

Har

o

0

andel' Förjvärvsmetoden

i

dotterbolagen eliminerats
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m 2009 betraktas 73,7%

kommunens

i

mot centralt konto.

mot dotterbola-

gens egna kapital vid förvärvstillfället. Koncerninterna fordringar och skulder. samt intäkter
och kostnader har eliminerats enligt väsentlighetsprincipen. Metoden för hantering av obe-

kuld. Fr o

för
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konsolidering, d v s till så storydel som motsva-
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pensioner och liknande förplikteltill rubriken "Kortfristiga

till

ser" dels
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Not 13 Förråd, lager och exploateringsfastigheter
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Not 16 Eget kapital
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Redovisat värde vid
71,0

6,9

0,6

1,7

Kommunen

tillg

årets slut

2016

6,3

26,7

Not 14 Kortfristiga fordringar

Avyttringaro utrange-

AB Ronneby

0,7

2017

o skogs-

bruksdrifi

ningar och justeringar

Årets avskrivningar

2016

Råvaror o förnödenheter

Kom-

munkonc.

Kommunen

Kommunkonc.

2017

2016

2017

2016

Årets resultat

19,7

26,5

41,1

24,9

Resultatutjämningsreserv

13,9

5,4

13,9
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739,0

674,0

645,8

818,9

769,3

2017

2016

47,3

61,8

AB, revers

50,0

50,0

Under 2017 föreslås Kommunfullmäktige besluta att avsätta
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Not 19 Långfristiga skulder

Not 17 Avsättning för pensioner

Kommunen
Avsättning för pensioner

Kommunen

Kommunkonc.

2017

2016

2017

2016

48,2

41,6

72,1

64,4

0,4

0,7

0,4

0,7

48,6

42,3

72,5

65,1

‚

banker o
Izani

Avsättning för Särskild

avwspensiony

tig

ingående avsättning

(inkl särskild Iöneskatt)

inkl

särsk Iöneskatt

Pensionsutbetalningar

pension
:

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

550,0

550,0

122,8

022,8

0,6

0,6

10,6

10,6

0,0

50,0

0,0

50,0

Nya efterlevandepensionet
Övrigt'

Utgående avsättning
Akfualiséringsgrad:

inkl

särsk Iöneskatt

2016

52,6

46,8

-2,1

-2,2

aß

6,3

2017

2016

1,4

0,6

0

0

0,1

0,9

_02

0,2

60,4

52,6

11 8
’

10 3
’

8

103

’

0'0

0'0

0'0

6&6

3M

0'0

8'6

AB, koncernkonto

1,8

0,5

Kfr del av

0,0

0,0

0,0

0,0

57,2

52,7

102,6

90,2

42,3

37,8

43,2

38,7

10,1

9,9

10,9

10,4

avgifter

24,4

41,5

27,3

44,4

Semesterskuld

82,0

80,5

89,8

87,9

Personalens skatteskuld

20,4

20,2

20,3

20,6

213,6

186,6

253,4

232,1

150 mkr)

koncernkonto

koncernkonto

Ronneby

Miljöteknik Energi

Ifr

skulder

Upplupen pensionskostn
avgiftsbestämd del

Upplupen SäŒkHd 'öne'

’

skatt avgiftsbestämd del

,

Upplupna arbetsgivar-

Avsättning för pensioner

Räddmi

»

18 5
’

17 6
’

*i

AB

49
'

1

'

2

Övriga interimsskulder

i

.

Obesk

22 2

19 o

Óvriga kortfristiga skulder

Äterställande av tipp

RMT

Ôvriga avsättningar

0'0

koncernkonto (out-

Leverantörsskulder

2016

11

‘

2016

AB Ronneby Helsqbrunn,

Kommunkonc‘
2017

Kommunkonc.
2017

AB Ronnebyhus'

lö_

neskatt

083,4

2016

“mad de‘:

i'

Avsättning för Särskild

2

133,4

2017

kredit

J
Kommunen

2

utnyttjad Checkrâknings'

få

J

600,6

Kommunen

99%

Not 18 Övriga avsättningar

2

Not 2o Kmﬁrisﬁga skulder

2017

Sänkning av diskonteringsränta

:JeF;F:\'i'r‘;"M5T"a“

2016

del (outnyttjad del:

300 mkr)

l

,

2017
2

550,6

utveckling för "kommunen

NyintJ-“änad

2016

långfris-

s k àter/àning.

Analys av pensionsavsättningens

i

kreditinstitut

Kommunceitifikat

Pensionsmedlens användning: Medel använda iverksamhe-

1;'

,

Ovriga Iångfr skulder

Visstids_

pension

ten,

_

__

Kommunkonc.

2017

21,6

23,1

4,2

4,5

4,2

6,8

34,5

32,4

64,7

60,4

39

5,7

5,9

13,0

10,4

526,1

475,6

561,0

534,7

Not 21b Borgensförbindelser

Not 21a Ställda panter och ansvarsfôrbindelser

Kommunen

Kommunkonc.

Kommunen

2017

2017

2017

2016

AB Ronnebyhus

600,0

600,0

Borgensåtagande, ABRI

400,0

400,0

480,0

380,0

92,8

92,8

0,5

2016

Fastighetsinteckningar

0,5

0,5

0,5

0,5

neby

Ansvarsförbindelse,
Fastigo

0,4

0,3

0,7

0,7

inte

1.473,5

1.573,5
‚

Pensionsforpliktelser

Kommunalt
501,8

..

485,1

501,8

Sarskild Ioneskatt

som

121,8

117,7

121,8

.

Miljö o

‘

02

0,7

0,7

pa pen-

‚

upptagna
117,7

r;

Pensionsâtagande RonTeknik AB

—

0,1

,

Penslonsatagande ABRI
‚

02

’

'

'

ansvarsförb.

neby

02
1.473,5

__

forlustansvar

eg n a h e m

a

485,1

i

sionsförplikt

o2
1.573,5

den

som

har upptagits bland

.

0,5

W93 b°'9e“55ta9a"-

.

skulder och avsättningar
..

0,5

AB
AB

o Teknik

Ronneby Helsobrunn

Not 21 b
'.

Miljö

Borgensåtagande,

Borgensförbindelser
„

0,5

Borgensâtagande, Ron-

‚Ansvarsförbindelser

i

2016

Borgensàtagande,

Ställda panter

‚

Kommunkonc.
2017

2016

,

5'3

,

'

0,2

2102,8

604,4

625,1

förbindelser för kommunen

2017

2016

lng ansvarsförbindelse inkl sårsk löneskatt

623,6

649,9

Gamla

-37,3

-37,5

18,4

9,3

.

utbetalningar

Ränte- och basbeloppsuppräkningar

Sänkning av diskonteringsränta

'

Aktualisering

Bromsen
Övrigt

,

Utg ansvarsförbindelse
Aktualiseringsgrad:

inkl

särsk löneska

Samtliga

i

medlemmar Kommuninvest ekonomisk förett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspráktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressi

ening har ingåtts

l

,

Sverige

i

gått Iikalydande borgensförbindelser.

Mellan samtliga

Analys av pensionsförpliktelser redovisade under ansvars-

förpliktelser.

solidarisk

288 kommuner och Iandsting/regioner som per 2017-12-31
medlemmar Kommuninvest ekonomisk förening har in-

var

.

2182,2

i

AB:s samtliga nuvarande och framtida

5'0

l

Ronneby kommun har december 2009 ingått en
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest

0,0

0,0

~0,6

-0‚1

ska ansvaret fördelas dels förhållande till storleken
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest
avtalet

í

i

Sverige AB, dels

i

förhållande

till

storleken på

medlemmar-

nas respektive insatskapital Kommuninvest ekonomisk förei

ning.

0,0

0,0

Vid en uppskattning av den ñnansiella effekten av

-1 ,3

2,0

kommuns

602,8

623,6

totala förpliktelser

del

till

Ronneby

borgensförbindelse, kan
i

Sverige

342 483 929 484 kronor och

totala

349 243 746 321 kronor. Ronneby kommuns anav de totala förpllktelserna uppgick till 2 220 505 113 kro-

tillgångar

till

nor och andelen

av de

2 271 398 564 kronor.

40

nämnd

noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest

AB:s

99%

ansvarenligt ovan

totala

tillgångarna

uppgick

till

Driftredovisning per

nämnd (tkr)

Nettokostnader

Utfall

2016 Budget2017 Därav

Utfall

2017 Awikelse

tilläggsanslag

och Byggnadsnäm nden
och Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Fritids-

Âldrenäm nden
Socialnämnden
Överförmyndarnämnden

Nämndernas nettokostnader

-1

Finansiering

1

,-

Resultat

„

Driftredovisning per

verksamhet

2 Infrasturktur, skydd

Utfall

mm

Fritid

6 Särskilt riktade insatser

Verksam heternas nettokostnader

Resultat

1

976

808

667 922
696 166

18 948

28 244

27 268

1

-10

8 320

-1

i

1

Utfall

2017
582

Avvikelse

159

088

-22 741

-90 519

—101 280

-96 190

-67 812

-69 402

-68 052

-534 391

-581 934

-590 350

-481 358

-505 061

-508 427

-30 933

-39 800

-35 913

753

334
-316 074

8 197

667 922
696 166

18 948

28 244

27 268

798
-300 958

gem adm verksam het

Finansiering

1

-1

-746

230
689
3 616
—2 918
128

-3

936

676 242
677 218

-31

-31

7 Affärsverksamhet
8 Fördelad

-1

176
-7 179
-2

2016 Budget 2017

-21

och kultur
4 Pedagogisk verksamhet
5 Vârd och omsorg
3

-256 156

30

-1

huvudverksamhet (tkr)

Nettokostnader
Politisk

-253 238
-3

558 857
585 307

17 669

-291 661

-365 211

26 450

‘

658

244
-17 589
-63 146
-672 723
-361 595

274
-16 843
-64 376
-662 034

142
-16 560
-64 948
-613 779
—346 275
-241 392
-3 664

Miljö-

-4

-1

-1

Revisionen

1

-309 330

-271 097

Kommunstyrelsen

558 857
585 307
26 450

41

-21

-31

-324 271
-1
1

676 242
677 218
976

-1
1

1

5 090

350
416
-3 366
3 887
1

-8

419

8 320

Koppling mellan driftredovisning och resultaträkning 2017
Driftredovisnlngens nettokostnader

-1

21 137

8531

Internränta, kontoklass

-42 149

Pensionskostnaderinkl särskild Iëneskatt
Semesterskuld
Sänkning arb.givaravgift ungdomar och äldre
statsbidrag maxtaxa
lntäktfrân balanskonto

-1

6 915
29 715
1 816
-563

Blekingetraﬁken

samt exploatering

Övrigt

i

lnvesteringsredovisning

-1

i

sammandrag

Nettoin-

Budget
142 564
175
16 105
11 710

l

och Byggnadsnämnden
Fritids- och Kulturnämnden
Utbildningsnämnden

Miljó-

2

Àldrenämnden
Socialnämnden

TOTALT

(tkr)

'

.l
Kommunstyrelsen

820
575
646 895
1

r

Resultaträkningens nettokostnader

'

575

3 336

Áterbetalning várdfórb
Fastighetsaffärer

667 922

s

›'

42

87 940
O

423

4 555
11 158
2 250
243

175118

106146

4141

“r

vesteringar

TKR

Totalt

Ackumulerat

2017

Anslag

Utfall

500
29 226
10 000
3 170
1 250
2 862
6 442
19 439

500
27 902
1 472

40 700
10 000

39 376
1 472

Âtgärder centrum utredning*

2 701

55 234
23 000

47 181
20 482

Kockum hallen utemiljö*
Gång och cykelvägar*

3 158

183
2 639
1 846
2 014
527

Stôrre nettoinvesteringar 2017,
(*

= pågående investeringar)

Kommunstyrelsen
Central IT-utrustning

1

Hulta förskola

Till-/ombyggnad Snäckebacksskolan*
Paviljonger Backarydsskolan

PaviljongerHa|labr0
Ventilationsarbeten*

Energiätgärder*
Tillagningskök*

Budget2017

'

Maskiner och utrustning

Utfall

1

3 031

823
2 394
3 313
11 386
1

2 955

2 000

Storköksutrustning*

3 972

och Kulturnämnden
Renovering Brunnsbadet*

2 532

Utrustning Bibliotek

1

Fritids-

Inventarier Kulturcentrum*

Utveckling skärgård*
Badplatser, bryggor

Ekenäs Camping*

Utbildningsnämnden
Anpassning av lokaler
Trådlöst nätverk

Övriga verksam hetsinventarier

,Ä/drenämnden
Övriga verksam hetsinventarier*
Datauppkopplingar (WiFi)*

540
000
500
300
4 300

.

050
900
6 740

002
898
6 623

3 374

1

1

1

300

888
159

251

242

Socialnämnden
Övriga verksam hetsinventarier

1

1

226
432
230
249
232
914

43

Ord- och begreppsfórklaringar
Komponentavskrivning

Anläggningskapital

Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör

naden

En materiell

skill-

anläggningstillgång kan vara upp-

delad olika komponenter

mellan anläggningstillgångar och lång-

i

som har

fristiga skulder.

som är av värde och

väsentliga skillnader

i

nyttjandeperi-

komponenkomponent för

oder. Dessa anläggningstillgångars

'Anläggningstillgångar
Fast och lös

egendom avsedda

rande innehas
tier

ter skrivs

(t

att

med

av

olika tider

komponent.

stadigva-

ex fastigheter, inventarier, akKortfristiga skulder

och långfristiga fordringar).

Skulder

som

förfaller

till

betalning inom ett år

från balansdagen.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättrting av anläggnings-

Likviditet

tillgångar.

Betalningsberedskap på kort sikt.

Balansräkning
Visar vilka tillgångar och skulder

kommunen

Långfristiga skulder

Man kan också säga att
den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och

j

med löptid längre än ett år.

har på bokslutsdagen.

Skulder

hur"det har anskaffats (skulder och eget kapi-

tal). Genom att jämföra två balansräkningar kan
man se hur tillgångar, skulderoch eget kapital

Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång (t
ex likvida medel, statsbidragsfordringar, för-

har förändrats under

råd).

året.

Eget kapital

Periodisering

Skillnaden mellan tillgångar och skulder och
avsättningar. Det" egna kapitalet har två beståndsdelar; rörelsekapital och anläggnings-

Fördelning av kostnader och intäkter på de
dovisningsperioder

till

re-

vilka de hör.

Resultaträkningen

"kapital

Visar årets resultat och hur det uppkommit.

Finansieringsanalysen

Den visar även förändringen av eget kapital,
något som också kan utläsas genom att jämföra
balansräkningen för de två senaste åren.

í

Beskriver hur kommunen harfått in pengar och

hur de har använts under året. Här behandlas
in- och utbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller intäkter och kostna-

Rörelsekapital
Skillnaden mellan omsättningstillgångar och

der.

kortfristiga skulder. Rörelsekapitalet avspeglar

kommunens finansiella styrka på kort sikt.

Internränta

Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet
anläggningar)

i

som utnyttjas inom en viss verk-

Soliditet

Andelen eget kapital av de totala tillgångarna.
Anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med egna medel.

samhet.

Kapitalkostnader

Benämning för internränta och avskrivning.
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Kommunstyrelsen
Utfall

Av-

2017

vikelse

-223 395 -218 499 -224 115

5 616

198 781 192 591

6 190

Utfall

2016
lntäkter

Budget
2017

Personalkostnader

172 608

Övriga kostnader

232414 241 070 243 144

-2

62 284

67 907

60 638

7 269

lnternränta

27 186

20 071

19 403

668

309 330 291 661

17 669

271 O97

mun har under året skrivit på ett nytt borg-

mästaravtal där kommunen åtar sig att
minska utsläppen av växthusgaser med
40% till 2030 jämfört med 1990. Ett nytt
miljöprogram med tillhörande handlings-

074

Avskrivningar

Resultat

Inom miljöområdet har bl a vatten- och avloppsplanen reviderats och Ronneby kom-

plan har också fastställts under

Inom området barn och unga har flera insatser inom folkhälsoomrâdet genomförts,

Verksamhet
Kommunstyrelsen har det högsta politiska
ansvaret för verkställighet av kommuni

t,

ex utbildning i FNrs Barnkonvention,
våldsförebyggande arbete på kommunens
högstadieskolor, tobaksprevention och genomförande av Lupp-enkäten.
t

fullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen - Kom-

Inom det brottsförebyggande och

munledningsförvaltningen
Utfall

2016,

Budget”
20172

Utfall

Av-

2017

vikelse

‚45517 "47768 48939

1171

Personalkostnader

99 553 116 850 112 932

3918

Övriga kostnader

87772

94 7657 93 742

1023

2490

2650‘ 2532

118

Intäkter

Avskrivningar

143

18

144 523 166 650*160 410

6 24s

225

lnternränta

Resultat

‘1613

trygg-

hetsskapande arbetet har bl a trygghetsvandringar genomförts liksom utbildning
gentemot skolan i vad väldsbejakande
extremism och radikalisering innebär.
Arbetet med landsbygdsutveckling har
haft fokus på Blekinge Arkipelag och Arkipelagrutten men har också haft s k Café pâ

med tema Bo

och bygga på
och upplecykelfram
landsbygden,
m.
velsekartan Tusenårsresan

landet, bl a

tagit

kommunledningsförvaltningen ingår
funktioner för samordning, utveckling,
sekretariat, personal, löner/ekonomi, arkommunibetsmarknad, integration,
kation, turism och evenemang, växel, medI

borgarservice, hållbar utveckling,

âret.

m

Förvaltningen har i samarbete med en lokal Samhällsförening arbetat med att hitta
bostäder på landsbygden till nyanlända i
"Bosättningsprojektet", vilket föll väl ut.

mm.

Även under 2017 har kommunen anställt

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och

personer i utanförskap på nystarts-jobb,
100 nyanlända plus 25 ungdomar. Dessa
resurspersoner har arbetat i kommunens
verksamheter under 9-11 månader. Ca
50 % av resurspersonerna har inte gått till-

ekonomiskt utfall
Under 2017 har Ronneby genomfört en

Kommunkompassen
som SKL använder för att belysa kommunen utifrån ett
Kommunkompass.

är ett utvärderingsverktyg

medborgar- och brukarperspektiv. Rap-

baka till arbetslöshet efter anställningen
utan kan lösa sin försörjning på annat sätt.

kommunen. Tanken är att,
inom ca två år, göra en ny undersökning.

På Navigatorcentrum i Ronneby kan ungdomar i åldern 20-29 år (utökad målgrupp
2017) få hjälp att finna en väg ut ur arbets-

porten har gett kommunen goda förutsättningar att inleda ett förbättringsarbete på

bred front

i

45

lôshet. Arbete, studier eller praktik är
let

och olika

aktiviteter

ska stärka den unge

att

mâ-

För kommentarer kring måluppfyllnad
hänvisas till kapitlet med uppföljningen

som genomförs

av kommunfullmäktiges målområden och

nå detta mål.

indikatorer.

Arbetet med att bli en alltmer "Attraktiv
arbetsgivare" har varit viktigt. Några insatser var en t ex Inspirationsföreläsning
med Christina Stielli pâ temat "Arbetsglädje -ja tack!" och en hälsoutmaning,

Framtidsutsikter
Både 2018 och 2019 är det valår vilket innebär ett stort arbete för förvaltningen. Flera
lagändringar träder i kraft under 2018 bl a

ny kommunallag och EU:s nya

där personal utmanade varandra att göra
små eller stora förändringar till en mer

skyddsförordning vilket medför specifika
under 2018 men även kom-

hälsosam livsstil.

arbetsinsatser

mande

stärkning av säkerhet och nätverksut-

betet med att involvera privata aktörer i ar-

i

betet

2017 bildades en helt ny kommunikationsenhet omfattande funktionerna information, medborgarservice; växel samt
turism och evenemang. Året har till stor
del präglats av uppbyggnad av enheten
samt av två större projekt: arbetet med att

kommer att intensifieras.

Även under 2018 ska projektet ”125-i-jobb”

genomföras. Av dessa resurspersoner ska
100 vara nyanlända och 25 ungdomar.
Ett nytt

införaRonnebys nya grafiska profil samt
arbetet med en ny webbplats. Dessutom
har för arrangerats en kommunmässa i

FINSAM-projekt

ska löpa över tre

Arbetet

med

och med september fanns två verksamheter inom enheten Cefur. Vattenskärning och 3D-labb flyttades då till Näringslivsenheten. Det kvarvarande Cefur

och

att

förverkliga

kommunens
De viktig-

aste

områdena

och

att

är att minska sjukfrånvaro
öka andelen nöjda medarbetare.

Fria surfzoner kommer att sättas upp i
Ronneby på ett flertal platser. En E-tjänstportal där medborgarna får tillgång till E-

kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen i strafortsätter att stötta

tjänster börjar byggas under

och praktiskt arbete kring hållbar-

seras

Fortsatt arbete

En stor del av förvaltningen överskott be-

våren och lan-

under hösten 2018.

het.

ror

är beviljat

år.

personalpolitiska mål fortsätter.

;-

Till

tegiskt

kommer
Kommun-

utvecklingsarbete

Navigatorcentrum ska fortsätta att utvecklas för målgrupperna unga och nyanlända,
i samverkan med arbetsförmedling, socialförvaltningen och utbildningsaktörer. Ar-

Inom lT-området har fokus legat på för-

samband med RonnebyNU.

år. Ett

pågå med bl a resultatet från
kompassen som utgångspunkt.

För chefer finns nu en digital chefshandbok och ett antal interna utbildningar riktade mot chefer har genomförts under
året i syfte att stärka kompetensen.

byggnad.

data-

med

implementering av

den nya grafiska profilen och en ny webbplats sker under 2018. Kommunen är me-

på att kostnaderna för projekt ”125—i-

jobb" blev lägre genom kortare anställningsperioder och samordningseffekter.
Andra väsentliga orsaker är vakanser och

darrangör till flera stora idrottsevenemang

under året, t ex VM i

sjukskrivningar.
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Casting.

Kommunstyrelsens Tekniska

Förvaltningsledning, exploatering,
markförvaltning och myndighetsut-

förvaltning

övning
Utfall

Av-

2017

vikelse

Utfall

-176 876 -169 891 -173 641

3 750

2016

76 569

2 623

Utfall

2016
Intäkter

Personalkostnader
Óvriga kostnader

70 616

Budget
2017

79 192

59 762

65 225

58 074

7 151

Internränta

26 958

19 9081

19 259

649

886

-8 854

-32

5 331

355

Övriga kostnader

3 054

3 782

2 773

102

442

1

Resultat

k’

819

-8

277

602

1

817

2 301

1

1

1

326

16

87

190

556

009

1

745

2017 inkl reserv

Tekniska förvaltningen omfattar Gatuoch Parkenheten, Kostenheten och Lokalförsörjningsenheten. Utöver dessa driftverksamheter finns direkt under förvaltningsledningen en verksamhetsöverskridande enhet som ansvarar över Viss myndighetsutövning (trafik), markförvaltning,
projektledning samt intern samordning.
Förvaltningens verksamheter arbetar för
att skapa ett så attra1<tivt'Rormeby som
môjlîgt. Koncernnyttan beaktas vid samtliga uppdrag. En väl fungerande Teknisk
förvaltning bidrar till att skapa attraktiva
miljöer för boende, rekreation och upplevelser. Samtidigt ger detta ert/bra förutsättning för ett livskraftigt, näringsliv. Ändamålsenliga lokaler samt goda och närings-

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och

ekonomiskt utfall
Förvaltningens centrala kvalitetsfunktion har under året arbetat med ledningsstöd i respektive verksamhet, samt med
förvaltningens satsning på service- och bemötandefrågor.
Inom myndighetsutövning trafik så har

under 2017 arbete påbörjats med att öka
ordningen på offentliga platser. Byggprojektverksamheten har under året färdigställt Hulta förskola samt tillagningsköket
på Kallingeskolan. Dessutom pågår
mycket arbete inom "Framtidens skolor"
där de stora förskole- och köksprojekten
ryms.

Under våren 2017

riktiga måltider är viktiga funktioner för

väl fungerande

Av-

2017 vikelse

5 686

Internränta

Verksamhet

'

Utfall

4 878

-8

Avskrivningar

121651 136 561 125 506 11055

Budget
2017

Personalkostnader

Intäkter

141 191 142127 145 245 -3118

Avskrivningar

Resultat

trafik

kommunal service och om-

sorg.

försäljning av

flyttades inköp

och

kommunal mark till exploa-

teringschefen. Detta har möjliggjort fort-

'

Ï

,

fokus på att korta ner handläggningstiderna gällande markförvaltningsverksamheterna. Nya kompletta ärenden ligger
idag på målsatt handläggningstid (10

Tekniska förvaltningens* värdeord är
professionell, stolt och serviceinriktad.
Samtlig personal genomgår en omfattande
utbildning med fokus på service och bemötande. Utbildningen ska vara färdig våren 2018.
Tekniska förvaltningen visar ett positivt
ekonomiskt resultat om drygt ll mkr
varav 7,8 mkr härleds till outnyttjade kapi-

satt

veckor).

Verksamheten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om drygt 1,7 mkr varav
drygt 0,4 mkr härrörs

till

outnyttj ade kapi-

taltjänstkostnader och 0,8 mkr till avsatt reserv. I övrigt redovisas endast mindre av-

taltjänstkostnader.

vikelser

mot budget.

Framtidsutsikter
Under äret fokuserar ledningen pâ att få
nyckelkompetenser på plats, där rekrytering är en stor utmaning. Arbetet med att
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skapa ôkad ordning

genom

i

stärka uppföljning och återkoppling av

offentliga miljöer

på gator

gjorda åtgärder.

och platser. "Framtidens skolor" är det
projekt som dominerar avdelningens ar-

fastställda

fortsätter

bete

olika åtgärder

De

genomföras, bl a nya omklädningsrum på
Brunnsvallen och upprustning av Soft ceni

Lokalförsörjningsenheten
Utfall

Av-

2017

vikelse

-119 896 -115165 -117126

1961

Utfall

2016
intäkter

Budget
2017_

7 618

9 505

Ôvriga kostnader

58 738

57450

Avskrivningar

48 217

52 288

46 327

5 961

Intern ränta

20 657

14 977, 14 674

303

Resultat

15 334

19 055

Personalkostnader

.

v

.

8 803

Verksamheten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om drygt 5,6 mkr. Knappt

702

60 788 -3 338

13 466

6,3

ekonomiskt utfall

gången

till

lt

tillhandahålla ändamålsenliga lokaler

främstkommunens kärnverksamheter,

men hanterar även uthyrning

till

härrörs

till

out-nyttjade kapital-

som främst beror på över-

komponentavskrivning. Resterande avvikelser beror främst på höga
driftskostnader något som tvingats kompenseras Via ytterligare lägre nivå på det
planerade underhållet. Energikostnaderna
ger ett överskott tack vare en kall sommar
men varm vår och höst.

5 589

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för
att

mkr

tjänstkostnader

2017 ârs verksamhet, måluppfyllelse och
’

för Lokalförsörj-

ningsenheten har direkt koppling till kommunens övergripande mål om fler jobb och
en bra skola. Målen, gällande upplevelsen
av att hyra lokal, har utvärderats via enkätundersökningar och visar på ett bättre resultat än 2016. Resultatet avseende utbildningsförvaltningens hyresupplevelse gav
3,4 (mâlnivâ 3,4) på en femgradig skala,
och resultatet från näringsidkares hyresupplevelse gav 4,1 (mâlnivâ 3,9), vilka
båda är ökningar sen förgående år.

men ett antal andra projekt ska också

ter arena.

målen

till

viss nä-

Framtidsutsikter
Lokalförsörjningsenheten genomgår just
nu ett förändringsarbete som ska bedrivas

ringsverksamhet.
Under 2017 har 60 underhålls- eller investeringsprojekt genomförts. :Exempel på

sådana är insatser som gjorts på Karön och
Karoline samt ombyggnad av teatern. Som
en del i satsningar på energibesparingar
har fokus lagts på byte av värme-, ventilation- och styrsystem. insatserna omfattar
även tillgänglighetsanpassningar och
brandskyddsarbeten.
Under år 2017 har hyresavtalen setts över
för att ge en större enhetlighet i avtal och

och sätta sig under 2018.
Verksamheten saknar just nu en permanent fastighetschef samtidigt som det är
flera vakanser på driftsidan. Det finns även
önskemål om en funktion som lokalstrateg. Detta innebär att verksamheten drabbas av personalbrist, men är samtidigt en
möjlighet att optimera organisationen.
Ekonomiskt måste Lokalförsörjningen
hantera en minskad budget, vilket ska göras genom optimering av resurser samtidigt som det utmanar verksamheten i form
av driftspåverkande besparingar. Fortsatt
ligger fokus på att säkra kvalitén på de fastigheter som förs över till Tekniska förvaltningen från Fritid- och Kulturförvalt-

hyresvillkor.

På grund av uppkomna vakanser i slutet
av året har Lokalförsörjningsenheten organiserats om för att täcka för de kompetensoch ledningsbehov som finns. En del av
dessa åtgärder är tillfälliga medan andra
planeras bli permanenta.
Arbete pågår kontinuerligt med att utveckla systemet med felanmälningar och
arbetsorder. Detta är även viktigt för att

ningen.
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Verksamhetsmâtt
2014

2015

2016

2017

Planerat underhåll

40,05

31,66

36,88

35,11

108,11

114,91

105,49

96,43

87,97

88,23

92,03

98,26

Energikostnad
Övrig driftskostnad

upprensning av Ronnebyån samt nybyggnation av bryggor för åtrafiken,
vägar i Viggenområdet och GC-vägar vid
Utmarksvägen, Brunnen och Hultaleden.
Ytterligare exempel är ny parkering vid
ishallen Kallinge, utbyte av ca 200 gatlampor till ledteknik och ny belysning i Bergsbl a

Kostnadkrpermî

lagen.

Gatu- och Parkenheten

Intäkter

Målen för Gatu- och Parkenheten har

Utfall

Budget

Utfall

Av-

2016

2017

2017

vikelse

-29 362 -27 081 -29 677

2 596

Personalkostnader

18 895

Övriga kostnader

48 505 48 360 50 392

Avskrivningar

11086 11728 11155

'

4 565

Intern ränta

23 039

3 453

704

pande mål

O32
573
184

1

656

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och

ekonomiskt utfall

Gatu- och Parkenhetens verksamhet om-

mer

fattar huvudsakligen drift och underhåll

av

I

ning av farleder och fyrar ärlockså en del
av verksamheten. Driftbidrag och förbättringsbidrag avseende enskilda vägar betatill

vägsamfälligheter, vägföreningar

ett stort antal

att

genomföras för

att

nå upp

till

re-

gativt.

och utfartsvägar. Drift och skötsel av våra
lekplatser, fritidsanläggningar och kommunens vaktmästare är också en Viktig del
av uppdraget. En viktig och betydande del
av verksamheten är förvaltningen av Ronneby brunnspark.
Under 2017 har arbete med lekplatsutvecklingen fortsatt med invigning av
Snäckeparken (lekplatsen i Snäckebacken). Sex lekplatser har totalrenoverats
för att möta kraven att lekplatserna ska
vara säkra, hålla hög kvalité och vara
trevliga och inspirerande för barnen. Under år 2017 har antalet besiktningsanmärkningar minskat betydligt.
Gatu- och Parkenheten har drivit/medverkat i

övergri-

attraktivt

Verksamheten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om ca 1,7 mkr där knappt
0,8 mkr kan härledas till outnyttjade kapitaltjänstkostnader. Drift och underhåll avseende gatubelysning redovisar ett överskott, så gör även avkastningen på skogsinnehavet. Vinterväghållnirtgen och verksamheten i hamnen påverkar resultatet ne-

verksamheten, ingår 'även förvaltning av kommunens skogsinnehav och
skötsel av tätortsnära skog. Hamnverksamhet i Ronneby och Gö samt utmärk-

las ut

kommunens

till

spektive målnivå.

kommunens gator, parker och grönom-

råden.

om

boende. Första
målet, allmänhetens upplevelse av kommunens allmänna anläggningar, genomförs Via SCB:s undersökning som beställs
jämna år. På en tiogradig skala var resultatet år 2017 6,4 (målnivå 6,5). Andra målet,
upplevelsen av kommunens allmänna lekplatser, mäts via ett frågeformulär som
skickats ut till alla hushåll med barn i förskolan. På en femgradig skala var resultatet 2,8 (målnivå 3,2). Riktade insatser kom-

335
-2

3 269

53 689 59 499 57 843

Resultat

rekt koppling

di-

Framtidsutsikter
Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet fortsätter och är ett led i den långsiktiga
satsningen på oskyddade trafikanter.
Dessutom möjliggör det minskningen av
andelen korta bilresor. Under 2018 planeras bl.a. nya gång- och cykelvägar i Ron-

neby och Kallinge

ordnas med kommunens
Fortsatta

Arbetet samfiberutbyggnad.

tätorter.

reinvesteringar

kommer att ske under 2018.

i

lekplatser

Utveckling av Östra piren/hamnområdet
som inleds år 2018
med gång- och cykelvägar, fler ställplatser,
är ett flerårigt projekt

terminalplats

investeringsprojekt

skärgårdstrafik.
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samt

angöringsplats

för

som levereras till kunder inom
äldreomsorgen och till skolelever utvärderats via enkäter. Äldreomsorgsenkäten redovisar det något förbättrade resultatet 4,1

Minskade budgetanslag och minskad investeringsvolym leder till att organisationen behöver ses över.

måltider

Verksamhetsmått

(målnivå

2014

2015

3,01

3,26

2016

2017

3,62

4,02

6,0

17,0

Aterinveste-

ringsgrad be-

%

läggning
Aterinveste-

%

17,0

19,0

% (2016: 29,2 %). Andelen mat som
lagas från grunden är 79 % inom utbildtill

Utfall,

Budget‘

2017

2016

2017vike|se
-775

Personalkostnader

39 225 40 962 39 732

1230

Övriga kostnader

30 895 32 535

‘

Avskrivningar'

356

767

Internränta

136

201

‘51 8112

56506

mkr kan härledas till outnyttjade
kapitaltjänstkostnader. Bidragande orsadrygt 0,4

Av-

Utfall

-18 800 -18 759 417 984

Resultat

31,1

ningsverksamheten och 85 % inom omsorgsverksamheten.
Kostenheten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om knappt 2,1 mkr där

Kostenheten

intäkter

Skolelevsenkäten redovisar

dig skala.
De ekologiska inköpen ökade under 2017

v

ringsgrad lekplatser

3,9).

en bibehållen nivå kring 3,2 (målnivå 3,4).
Båda målvärdena beräknas på en femgra-

031 291

1

244

477

290

125

76

353 641

2065

"

-

det positiva resultatet är att projekt
senarelagts genom Framtidens skolor vilket bl a påverkar personal och transporter.
Nystartjobbare har bidragit positivt till att
minska vikariekostnader. Livsmedelskost-

ker

nader inom skolverksamheten lämnar ett
överskott. Kostnadseffektiva och näringsberäknade Skolmatsedlar påverkar positivt och så även introducerandet av mellanmåls-kassen i äldreomsorgen. Intäkterna från äldreomsorgen lämnar ett un-

2017 ârs Verksamhet, måluppfyllelse och

ekonomiskt utfall

till

i

Kostenheten ansvarar överkommunens
samlade måltidsverksamhet; såväl inom
utbildningsverksamheten som inom om-

derskott.

sorgsverksamheten.
Ombyggnaden av Kallingeköket har färdigställts och invigdes i september. Samtidigt avvecklades köket på Vidablick som
flyttadetill gymnasieskolan Knut Hahn.
Alternativrätt har införts på särskilt bo-

Framtidsutsikter

En samlad upphandling av storköksutrustning kommer göras 2018-2019 för att
höja standarden i köken.
Backens kök kommer byggas om för att
kunna förse Backaryds och Hallabros skolor och förskolor med lunch. Byggstart beräknas till sommaren 2018 och kommer

ende och trygghetsboende utanför Ronneby centrum. Satsningen fortsätter på särskilt boende i centrala Ronneby under 2018
samt på ordinärt boende. En grupp tjänstemän har också tagit fram förslag på porslin, glas och äthjälpmedel till äldreomsorgen för att förbättra måltidsupplevelsen.

pågå under hela hösten.
Alternativrätt

inom

kommer

att

erbjudas

till

kockar under

boende, trygghetsboende och daglig verksamhet. Tillsammans
med Äldreförvaltningen fortsätter arbetet
att erbjuda alternativrätt till boende i ordinärt boende.

De fastställda målen för Kostenheten har
direkt koppling till kommunens övergripande mål inom skola och omsorg. De

heten ska redovisa klimatbelastningen för
sina matsedlar, ansvarig personal i tillagningskök kommer utbildas i köksekonomi

alla

Projektet Validering Blekinge har startat.

I

Ronneby kommer totalt 10 av Kostenhet-

ens personal valideras

till

Andra

2017-2018.
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särskilt

större aktiviteter är att kosten-

och kostnadsandelen ekologiska inköp ska
öka till 40 %.

Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

28,3

28,6

29,2

31,1

Máltidstíllag-

ning frán grun-

den skola

%

Mâltidstillag-

ning fràn grun-

%

den omsorg
Andel ekolivs-

medel

%

Kr/port utbild-

ningsverksamhet
Kr/port

om-

sorgsverksamhet
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Näringslivsenheten
Utfall

Insikts

Budget

2017

2016

Utfall

Av-

2017

vikelse

-984

-840

529

689

Personalkostnader

2 440

2 739

3 O90

-351

Ôvriga kostnader

3 432

4 178

4 151

27

Intäkter

32

32

0

Antal nystartade företag.
Målsättning 2017, 170 nystartade företag.

3

2

2

0

Resultat, 133 nystartade företag.

4 923

6 111

5 745

366

32

Avskrivningar
lnternränta

«

‘Resultat

-1

mätning av nöjdkund index.

Målsättning 2017, index 75.
Mätresultat publiceras i april 2018.
Resultat av 2016 års mätning var 75.

‘

Mål ej uppnått.

Antal nya arbetstillfällen

2017 ârs verksamhet, måluppfyllelse och

genom nya eta-

ekonomiskt utfall

bleringar.

Övergripande mål

Resultat nya etableringar på plats 2017, 100
nya arbetstillfällen. Mål uppnått.

Ronneby

Målsättning 2017, 50 nya

kommun uppnår

ringslivsutveckling

en positiv nä-

genom att:

Framtidsutsikter 2018-2019.

Erbjuda en hög och Väl utvecklad

-

företagsservice.

Verksamheterna knutna till Ronneby Bu-

î
’

‘

siness Center, vattenskärning 3D-printing

Verka för en årlig ökning av såväl

—
i

antal företags

ligt näringsliv vilket

med befint-

'är

rer fortsätter att utvecklas. Etableringsar-

betet

en grund-

v

samhet 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 kommer också
att vara ett fokusområde för Näringslivs-

utsättningar för ett ökat nyföretagande, nya etableringar och till-

växt i det befintliga näringslivet.
Prioriterat område 2017 har varit

nya etableringar.

kommer även framåt att vara en pri-

oriterad del av Näringslivskontorets verk-

läggande förutsättning för ett bra
näringslivsklimat som skapar för-

7

-

och accelerator fër nyanlända entreprenö-

som arbetstillfällen.

Arbeta i nära samspel

-

arbetstillfällen.

3-

Styrtal

kontoret.

Ranking Svenskt Näringslivs årliga
undersökning av näringslivsklimatet.
Målsättning 2017, placering bland de 100

kommuner av 290 med högst ranking.
Resultat, placering 143.

Mål ej uppnått,
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Revisionen
Granskningen av räkenskaperna och för-

Utfall

2016

Budget
2017

Utfall

valtningen har fortlöpande skötts med biträde av revisionsförtaget Ernst & Young.
Granskningen har följt en för år 2017 upp-

Av-

2017 vikelse

Intäkter

i

Personalkostnader

428

569

468

101

Övriga kostnader

714

705

776

-71

rättad revisionsplan.

Kommunfullmäktiges presidium och

lnternränta

Resultat

re-

visorerna träffas regelbundet, oftast i ansluming till revisorernas sammanträden,

Avskrivningar

1

142

1274

/1244

för informationsutbyte

30

revisionsfrågor

i

och beredning av

kommunen.

2017 ârs verksamhet, måluppfyllelse och

ekonomiskt utfall

Revisorerna granskar årligen

i

Särskilda granskningar utförda år 2017:

den om-

som följer av god revísionssed all
verksamhet som bedrivs inom nämnder-

o

samma

o

fattning

o
o

nas verksamhetsområden. (De granskar på

genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt

i

sätt,

o

3 kap. 17 och 18 gg, även verksamheten i de
företagen. För dessa kommunägda bolag
har Vlekrnannarevisorerna upprättat särskilda granskningsrapporter. Särskilda
granskningar, som gjorts av de av fullmäk-

o

Granskning av fastighetsunderhåll
Granskning av intern kontroll
Granskning av krisberedskapen
Granskning av resursfördelnjng till grundskolorna
Uppföljning av 2015 och 2016 års granskningar
Granskning av årsredovisning

samt delårsrapport

utsedda revisorerna, gällande kommunalförbunden Räddningstjänsten Östra
Blekinge och Cura Individ-utveckling har
tige

också genomförts.
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Miljô-

och byggnadsnämnden
Budget
2017

Utfall

2016
689

379

Utfall

Av-

2017

vikelse

692

313

Intäkter

-6

Personalkostnader

12 681

14 015 13 206

Ôvriga kostnader

10 293

9 019 10 909

Avskrivningar

-6

180

159

8

7

1

16 843 17 589

-746

arbetet

med detalj-

utökas och nya projekt har påbörjats för att möta kommunens behov av
bostäder nya etableringar av verksamheter
i Ronneby.
Arbetet med de strategiska planerna fortsätter och utställning av föreslagen Över-

890

13

16 560

Under 2018 kommer

planer

809
-1

262

lnternränta

Resultat

-6

Framtidsutsikter

21

att

siktsplan pågår. Bostadsförsörjningspro-

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och

ekonomiskt utfall

Samtliga verksamheter, exklusive bostadsanpassning, följer eller ger ett
mindre överskott mot det prognosticerade
och budgeterade utfalletgällande intäkter
och kostnader för 2017. Det ekonomiska
utfallet för hela miljö- och byggnads-

nämnden 2017, visardärmed på ett underskott på 746

tkr.

Uppföljningen gällande kommunfullmäktiges mål för bygglovsärenden/anmälan beslutade på delegation, har 220
stycken av 320 ärenden behandlats inom
60 dagar. Måluppfyllelsen ligger dock på

\

låga 68

% vid årets slut. Fortsatt hög ar-

Ï

b

L

tar längre tid

hösten fokuserats på kompetensöverföring
och uppbyggnad, för att möjliggöra utökat
behov och efterfrågan av tillsyn under
2018.

Under 2018 kommer även

än 60 dagar.

Under senare delen av året har en kost-

nadsökning för bidrag gällande bostadsanpassning och habilitering skett. Kostnaderna för bostadsanpassning är händelsestyrd och överstiger även prognosen som
gjordes för T2 i september.
Utfall

Budget

Utfall

Av-

samhet

2013

2017

2017

vikelse

782

846

807

39

1197

Nämnden
Bygglov
Plan

68

3873

1434

-237

4018 3787

231

MBK

1421

1735

1351

384

Miljô-ohälsoskydd

3164

3045 2881

164

Livsmedelstillsyn

617

768

669

Àtgärdernyanlända

832

0

0

Bostadsanpassning

5803

Resultat

5234 6659

16 560 16 843 17 589

99
0
-1

425
-745

nytt verk-

Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

708

767

858

998

689

678

601

625

78

87,5

82

68

278

310

370

340

15

16

16

15

4

5

7

6

Ärendestatistik

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

Planverksamhet
Påbörjade/pågående

med

prioritering

Antagna

(o.

1

upphävda)

Bostadsanpassning*
Antal bidrag

Nettokostnad per verk-

ett

samhetssystem att upphandlas och implementeras för miljöenheten, under 2019.

Miljö- och hälsoskyddsenheten
Plan- och byggenheten

betsbelastning, otydlig ärendeprocess, ny
lagstiftning och teknik har gjort att vissa

ärenden

grammet och Grönstrukturplanen kornmer förhoppningsvis att kunna antas av
kommunfullmäktige redan under februari
månad 2018. Inom byggenheten har under

Total

bidragssumma

tkr

*Avser beviljade bidrag

287

327

230

250

3756

9816

5390

5957

Fritids-

och kulturnámnden
ordinarie verksamheten och kvalitetssäkBudget
2016
2017

Utfall

Utfall

67

19286 18 982
46 201 45 503 45 906

304
4103

-6

770

-6

20 974

Óvriga kostnader
Avskrivningar

3742

5193

4095

1098

Internränta

1428

1164

1000

164

64 948 64 376 63146

1230

Resultat

ras

2017 vikelse
837

397

-7

Intäkter

Personalkostnader

Av-

sommaren. Detta har möjligstatliga medel och har fallit
väl ut. Lovverksamheten har enligt den
statliga myndigheten MUCF erbjudits
kostnadsfritt för barn och ungdomar mellan 6 och 15 år. 2017 nyttjades 919 tkr av
gjorts

2014

2015

2016

87

Antal besökare

97

110

2017

platser, ridhus,

114

12173 10452

Brunnsbadet

68285 74 738 55864*66161*
598

Sålda Fiskekort

kommunen

600

som

Antal aktivitetsdeltaqare 7-25 år iföreninqar

67 737 79 840 (78906 85910

*gratis badbiljetter

till

alla skolbarn, vilket inte

genom MUCF.

syns

i

bidrag på sammanlagt 9 632 422kr
av en budget på 10 090 000kr samt integ-

statistiken sub-

rationsprojekt för

E61

71385 kr

igångsatt. Alla bokningar av våra anlägg-

ningar sköts av den centrala administrationen på stadshuset med undantag av istider på Soft Center Arena och Lugnevi isarena. Fritid- och kulturförvaltningen an-

svarar för verksamheten på anläggningarna medan Tekniska förvaltningen an-

svarar för drift och underhåll. Endast två

kombineras en biblioteksfilial med fritidsgårdverksamhet. Detta ska ses ôver under
2018 eftersom kombinationen inte är helt

En ny

fritidsgård är etablerad

anläggningar ligger kvar på
kultur:

startat

Fritid- och
Brunnsbadet samt Soft Center

arena, den senare övergår till tekniska förvaltningen årsskiftet 2017-18. Brunnsbadet hade 2017 cza 66000 besökare vilket är
relativt högt med tanke på vädret under
sommaren. Blekingeleden är iordningställd vad gäller markeringar och framkomlighet. En hållbar underhållsplan för
leden ska arbetas fram i samråd med Region Blekinge.

i

Kallinge i en fristående central byggnad.
Detta har fallit mycket väl ut med många
besökare. Även här är könsfördehiingen
jämn. I Bräkne Hoby sporthall har fritids-

gårdsverksamhet

lmkr till 11 projekt.

Upphandling av nytt bokningssystem är

Fritidsgårdsverksamhet
För fritidsgårdsverksamheten har en ny
enhetschef anställts. Det finns fyra fritidsgårdar som ligger direkt under förvaltningens ansvar varav Bruket är den
största. Besöksantalet har ökat väsentligt
gällande barn i mellanstadieålder. Könsfördelningen har jämnats ut genom målmedvetna satsningar. På Hjorthöjden

optimal.

före-

beviljat

r

ventionerat

med

typer av bidrag inom kommunen till
föreningar och studieförbund. Verksamhetsåret 2017 var det 113
föreningar och 8 studieförbund som fick

får

45138 53 401 061390 69586

avtal

alla

verksamhetsbidrag

Pojkar

genom

kommunens

746

Flickor

eller

ningar. Förvaltningen handlägger i princip

12807 14200

545

kommunala badplatser, le-

der samt fiskesjöar. Dessa drivs direkt av

'

Fritidsgårdar

tkr.

Ungdomsverksamhet i föreninzsdrift
Verksamhet för ungdomar omfattar förutom fritidsgårdar även aktiviteter i sportoch simhallar, ishall, bandybana, idrotts-

‚

Antal deltagare

genom

möjliga 931

Fritidsgärds- och föreningsverksamhet
för ungdomar samt fritid:

Sommarsimskolor

genom avtal. 2017 har fritidsaktiviteter

erbjudits hela

upp i kommunal

Afterschoolverksamhet
erbjuds på de flesta av fritidsgårdarna. Det
finns även en handfull föreningsdrivna fritidsgårdar, vilka ska knytas närmare den
regi, vilket är nytt.
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Utökad bemanning genom budgetförstärkning samt tillgång till kulturtolkar genom nystartsjobb ger goda förutsättningar
för 2018 bemanningsmässigt. Verksam-

Kulturcentrum

Massmanska

Huvudbibl.

Huvudbibl.

29 595

25992

2 637

2 301

2428

108 464

28 467*

98 700

100452

38 051

32 387**

34 350

34334

131 323

100 661

119 851

114936

55 221

65 293
2 923

52 165
3 405

52 623
3916

Bibliotek

Biblioteksverksamheten omfattar huvud-

Stora in-

bibliotek,

fem filialbibliotek,

två utlånings-

stationen, ett antal mediadepositioner

olika platser

branden i
omklädningsrummen. Saxemara är ytterligare en elvamannaplan iordningställd av
Saxemara IF, delfinansierad av kommuåterställas efter

i

kommunen samt

på

talboks-

och Boken kommer-service. Från och med
slutet av 2017 genomförs även produktion
av kommunens taltidning i egen regi.

Biblioteksplan 2017-19 är beslutad i fullmäktige. Innehållet ger en tydlig bild av

En plan för 4 spontanidrottsplatser är

under hantering men försenad

nuläge och framtida utvecklingsområden.
Utlåningen minskar något över lag. Be-

Kommunens

campingplatser på Ekenäs
och i Iärnavik kommer att hanteras genom

sökssiffrorna ligger

Ekenäs camping och ett
längre arrendeavtal med en förening samt
försäljning av Iärnaviks camping.

på en

stabil nivå

med

en viss ökning. Målet är att med ökade pro-

i

regionalt projekt

28 995

Utlån e-medier

I

Genom

34 293

Biblioteksﬁlialer

vesteringar är planerade för Soft Center
Arena. Brunnsvallen, som upprustades en-

investeringar

2017

Antal utlån

och kulturförvaltningen kommer att
i samråd Tekniska förvaltningen arbeta vidare med upprustning av våra anläggningar för att skapa ökad trygghet samt en
bättre mer välkomnande miljö. Fokus
kommer att ligga på Ronneby Sporthall,
där det varit oroligt på grund av besökare

nen.

2016

Filialerna

(mätveckor)

Fritid

måste

2015

kvarnen

il

som inte varit föreningsartlmuma.

2014
Antal besök

heten behöver utvecklas och anpassas till
ökat besökstal. En strategisk utvecklingsplan är beslutad i fritid och kulturnämnden vilken ska gälla för 2018-2020.

ligt plan,

och Kulturcentrum:

Bibliotek

Framtidsutsikter 2018-2019
Fritidsgårdsverksamhet

gramaktiviteter locka fler besökare. Antaprogramaktiviteter för barn har redan
ökat. Exempel är Pyttepoesi, Baby på bibb-

let

lArkipelagrutt

samt framtagande av en skärgårdsplan i
kommunen kommer utveckling av kust
och skärgård att intensifieras. Bryggor till

lan, språkutvecklingsarbetet

Språkstegen

m.m. Utveckling av utställningsverksamhet och skylming med fokus på olika teman samt boktips genom bloggen Kvarteret Ängeln är exempel på områden riktade

kajakled har irtköpts. Kartläggningsarbete
pågår gällande placering av dessa.
En ökning av antalet sålda fiskekort kan
märkas bl.a. för att många nyanlända kö-

till

En

vuxna.

på ny inredning, belysning, informationsdiskar och akustik är genomförd delvis på filialer och mest i hu-

per fiskekort. Brunnsbadet fortsätter att
vara kommunens stora turistmål. Här
kommer under 2018 investeras i en ny attraktion med byggstart i höst.

stor satsning

vudbiblioteket.
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Då
får brukarna tillgång till biblioteket genom

Kulturcentrum
Kulturverksamheten omfattar Kulturcent-

rum med

konsthallar, verkstäder,

ett

museer

teknisk lösning när det är obemannat. Utveckling av Hj orthöjdens bibliotek, som inriktar sig mot barn och ungdomar, sker i
samverkan med fritidgårdsverksamheten.

och ett flertal aktiva kulturföreningar.
14 utställningar med tillhörande workshops, kurser samt föreläsningar har genomförts. 5 musikcaféer med mângkulturellt tema har arrangerats och 7 Maker
space för unga i samarbete med Slöjd i Blekinge har arrangerats. Kulturföreningarna
har arrangerat 11 konserter på Kulturcentrum. Verkstäderna har marknadsförts
både i och utanför länet med ett antal ge-

Översyn av orienteringskyltar, ny medieplan samt översyn av Eringsboda bokstation sker enligt uppdrag.
Kulturcentrum
I samarbete med Region Blekinge pågår arbetet 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 länet, bland annat genom en långsiktig strategi och hand-

nomförda kurser somiresultat.

Utställningen Vång, Fotokonst, Arkeologi,

möte mellan vetenskap och
konstnärliga uttryck Visades under sommaren med stöd från Region Blekinge.
Under året påbörjades Konst Blekinge; en
Landskap,

ett

lingsplan för konsten. Detta är inskrivet i
den regionala kulturplanen. Förvaltningen

har uppdraget arbeta fram en strategisk
kulturplan för Ronneby Kommun.
Vidare pågår ett projekt att skapa ett modernt museum för Ronneby kopplat till

.i

regional plattform för utveckling av bild-

och konstområdet
residens

med

i

meröppetbibliotek i början av 2018.

länet. Ett konstnärligt

5 internationella konstnärer

genomfördes under hösten. Samtliga EU-

fynden i Vång, fartyget Gripshunden samt
Ronnebys historia. Under 2018 arbetas en

finansierade projekt är avslutade.

vision fram.

Framtidsutsikter 2018-2019
Bibliotek

De mål som är uppsatta i biblioteksplanen
kommer att verkställas. I Listerby invigs
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Utbildningsnämnden

Utfall

Budget

Utfall

Av-

2016

2017

2017

vikelse

Intäkter

131 689

4521767 -168860 16 093

Personalkostnader

451 722

518 590 :528 713 ~10 123

Övriga kostnader

285 983 287 557 304 354 -16 797

Avskrivningar

7 052

8 063

7 957

106

711

591

559

32

lnternränta

613 779 662 034 672 723 .10 689

Resultat

Nettokostnad per

Utfall

Budget

verksamhet

2016

2017

Nämnds- och styrelseverksamhet

Hoby

Iantdrift

'i

2191

Nattis

.

Utfall

_

2016

*

Budget
2017

Utfall

Av-

2017

vikelse

Ï

-125965 _—14721Q-162789 15 579

Intäkter

Personalkostnader

448 825 515 540 525 460

Övriga kostnader

282 209 284

Avskrivningar
y

101,;

-9

920

300 611 -16 510

6 612

7 722

7 600

122

667

557;

522

35

Intern ränta

612 348 660 695 671 404 -10 694

Resultat

I

28
10

Vårdnadsbidrag

129

24

24

0

27 453

Intäkter

-5

724

Utfall

Av-

2017

vikelse

557

-6 071

514

-5

28 232 29 237 -1005

375

375

375

0

17 046

18 565

18 454

111

204 706 220 068 236 071 -16 003

587 13820

Grundsärskola

12064

11

Gymnasiesärskola
Gem adm inom RO

12 208

14 020

28 019

FOG

vuxna
Centralt resurs- 0
stödteam

-2

233

12 461

1

559

26 787 27 942

-1

155

426

446

-20

Särskild utb för

331
9 239

5 078

4 263

815

Gymnasieskola

81 147

81 376

81 693

-317

4 208

2 704

2 638

66

9 231

7 750

8189

-439

14712 12527

2185

Gymn

Flygteknisk utb

Naturbruksgymnasium

7645

486

563

-77

3 061

5 456

5 535

-79

byggnadsutb

5 422

9 350

5 488

3 862

2 045

1

294

330

512
-3

flyktingbarn

Budget
2017

219

407

Ensamkommande

2016

2 355

355

lnformationsansvaret

Utfall

2 432

2 574

383

met

Iantdrift

459

10 354

417

lntroduktionsprogram-

‘Hoby

224 96

321

Grundskola

i

10 813

1

346

förskola

Förskoleklass

l

320

Pedagogisk omsorg

Skolfam

‘exkl.

1

2017 Vikelse

141 387 152 883 150 451

Förskola

Fritids

Utbildningsnämnden

259

10 760

Kulturskola

Öppen

1

Av-

Utfall

Grundvux

Gymn vuxenutb o på-

654

Personalkostnader

2 897

3 050

3 253

-203

START RONNEBY

Övriga kostnader

3 774

3 456

3 743

-287

Modersmål

3 815

4 083

4 010

73

440

341

357

-16

SFI

2 401

4 839

3957

882

44

34

37

-3

Samhällsorientering

1

616

587

425

162

319

5

4 824

4 361

463

Avskrivningar
Intern ränta

Resultat

1

431

1

320

1

CELA Ronneby

624

1

kun-

skapskälla
Central administration

FOG/GYV

22 894

26 517 29 015

-2

498

Vaktmästare/Tekniker

Gymnasiet
Resultat

4 171

2 850

3 470

-620

612 348 660 710 671404 -10 694

grundskola resp. gymnasieskolan Knut
Hahn (GKH).
Förskola - grundskola/grundsärskola år
organiserad i två geografiska skolområden; 1/Ronneby tätort, Saxemara samt
Bräkne-Hoby. 2/ Kallinge med norra och

2017 ârs verksamhet, måluppfyllelse och

ekonomiskt utfall

ett minus på
året har
Under
10 694 tkr exkl. Hoby lant.
prognoserna visat på ett underskott på ca

Bokslutet för 2017 visar

5 miljoner kronor jämfört med budget. Förvaltningschef och Utbildningsnämnd har
uppmanat samtliga chefer med budgetansvar att anpassa organisation utifrån lokala
förutsättningar för att nå en budget i balans. Under senare delen av 2017 har be-

sked

‚

östra

kommundelarna.

GKH omfattar ungdomsgymnasiet med

nationella program, individuella programmen (INI), vuxenutbildningen, svenska för

invandrare SFI, uppdragsutbildning och
Aktivitetsansvar (tidigare kallat Informat-

erhållits från migrationsverket (de-

ionsansvaret). Gymnasiesärskolan bildar

cember 2017) gällande intäkter för vårens
ansökningar. Dessa visar påminskade intäkter från migrationsverket på ca 1,6 miljoner på grund av snabbare hantering hos
migrationsverket gällande kommunplaceringar. De behov som nu 'identifieras hos
nyanlända barn och elever, vilka vi med
stor framgång kunnat erbjuda plats inom
våra verksamheter, ökar och 'ställer oss inför stora utmaningar i form av organisation och resurser. Detta har bidragit till att
posten för barn i behov av särskilt stöd har

i

Sjöarp under egen rektor,

Flygtekniska

utbildningsprogrammet

en skolenhet

men tillhör GKH organisatoriskt.
startade hösten 2014.

Programmet

är

nu

utbyggt med tre årskurser och internatboende.
Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är
det enda i Blekinge. Rektor för Naturbruk
fullt

är direkt underställd förvaltningschefen.

Det kommunövergripande ansvaret för
barn/elever i behov av stöd ligger i en egen
enhet Råd-och Stödteamet (RoS), vars chef

överskridits med ca 4 miljoner jämfört med
budget. Under året har det inte budgeterats för de ökade kostnaderhsom det inneburit att flytta elever från Start Soft till Hal-

är direkt underställd förvaltningschefen.

är att utreda behov och ge
kompetensstöd i alla kommunens skolor,
dvs. även de fristående. De olika skolornas

RoS uppdrag

Backaryd och Eringsboda. Det är bl
a personalkostnader på ca 2 miljoner kronor som ej budgeterats. Kostnaderna till
fristående aktörer, har ökat även under
2017 med 9 miljoner mer än budgeterat.
labro,

elevhälsa utgör basresurs för eleverna. Personalresurserna till förstärkningar finns
ute i skolområdena och inte hos RoS.
Ronneby Kulturskola bedriver en omfat-

tande kulturpedagogisk verksamhet

Skolverket har i skrivande stund avslagit
vår rekvirering av statsbidraget för Lärarlönelyftet. Vi inväntar slutligt besked i frågan. Den rekvirerade summan uppgår till
ca 3 miljoner kronor.

med

musikskola och andra skapande utryck,
främst genom ordinarie skolverksamhet,
men också riktad till allmänheten.
Förskolan

Under 2013- 2017 har

Utbildningsnämndens ansvar och ledningsor-

kommunen

nyanlända
vilket ger en

antalet

ökat kraftigt,

ganiszztionen

till

Utbildningsnämnden svarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i

större efterfrågan,

även på plats i förskola.
Andelen barn som har en placering i förskolan, sett till hela gruppen l-5 åringar i
kommunen är hög i Ronneby kommun.

enlighet

Placeringsgraden, dvs.
antal av 3-5 åringarna-

med kommunala mål.

Förvaltningschefen leder arbetet, med
stöd av det centrala utbildningskansliet,

genom områdeschefer

är 95

för förskola -

59

mängden av totalt
som går i förskola

% och 85 % av -l-2 åringar. Trycket

pâ

plats

i

förskolan har medfört an-

stort enl.

den antagit tidigare. Detta kommer att leda

men har môtts
av temporära förskoleavdelningar i Påtorp och vid Fridhems förskola
på Soft Center. Hultas nya förskola har försenats men öppnar i januari 2018. Trycket
på förskoleplatser, särskilt i tätorten och
Kallinge, gör att endast 82 % av alla fick
plats inom önskad tid 2017. En förbättring
mot 2016 års 75 %, men att jämföra med 94
strängda arbetssituationer,

med

bra långsiktiga lösningar.
Antalet elever i grundskolan som väljer
friskola utanför kommunen har ökat mer
än beräknat ht 2017. Det medför ökade
kostnader.
De statliga skolreformerna har varit

start

till

många de

i

2017-12-31 är det totala elevantalet

Gymnasieskolan

Gymnasieskolornas elevtal har Ökat kraftigt sedan 2016. Konkurrensen om eleverna är hård, men GKH har lockat en stor
andel av kommunens egna elever att välja
program i den egna verksamheten.
utbildningsprogrammet
Flygtekniska
startade hösten 2014. 2017 är skolan fullt
utbyggd och har en positiv sökbild. Ca 80
% av eleverna kommer från andra kommuner och de flesta bor i skolans internat.
Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är
det enda i Blekinge. Ca 70 % av de 100 eleverna kommer från andra kommuner.
Även här bor de flesta av eleverna i skolans

;säg

även asylsökande elever. Ökningen över denna tid utgör 28 °/o.
Genom en mottagningsenhet, Start Ronneby, får de nyanlända eleverna en pedagogisk kartläggning och intensivträning i

som

ska möjliggöra inplacering
den enskilde eleven i den
svenska grundskolan. Detta ger en bättre
introduktion för mottagande i grundskolan, där syftet är att de nyanlända eleverna
så snart det är möjligt ska kunna följa den

svenska

"rätt nivå" för

ordinarie undervisningen i olika ämnen. I
det fortsatta arbetet för _ett gott mottagande
har under hösten 2017 en utbildningsinsats

internat.

Gymnasieskolan har överlag en positiv
sökbild till flera program. Den lokala utvecklingen av programstrukturerna har
gett resultat. Ronneby har en högre andel
(ca 75 %) av eleverna i egna gymnasiesko-

pedagoger på grundskolorna
att samtliga pedagoger
gemensamt genomför en webbutbildning

för samtliga
påbörjats.

ämnen kombinerat med

finns sedan 2015.

14 skolenheter,

'mått Ronneby kommun har de senaste
åren tagit emot många nyanlända barn.
2012-12-31 var elevantalet i F-9 totalt 2_76_1.

till

alla

ring av lärare ständigt behöver ske. En
strategisk plan för rekryteringsarbetet

många av dessa är små, sett med nationella

siffran ingår

i

Kraven på behö-

stor lärarbrist i hela landet, gör att rekryte-

.

Grundskolan bedrivs

senaste åren.

riga lärare

% under 2015.
Grundskolan

de förslag som utbildningsnämn-

Genom

kring kartläggning ser vi större möjligheter att man gemensamt på skolorna kan
ta tillvara våra nya elevers kunskaper och
ge dessa rätt utmaningar i undervisningen.

lor,

jämfört

med genomsnitt

i

riket (54 %).

GKH har det senaste året satsat på special-

pedagogiskt stöd i syfte
för alla elever.

Den

höja resultaten
särskilda undervisatt

För att klara skolplaceringar till alla nyanlända har elever under senaste två åren, erbjudits skolskjuts till skolor utanför tätorten. Fortfarande skjutsas ca 200 elever från
Ronneby tätort till andra grundskolor i

ningsgruppen Crea Diem erbjuder en bra
undervisningsmiljö för elever med neu-

om

SFI har gått från 100 elever år 2012 till ca
500 elever ht 2017. Övrig vuxenutbildning,

kommunen.

Kommunfullmäktige beslutade 2016

byggnation av två åk 4-9 skolor i tätorten,

ropsykiatriska funktionsvariationer (AST).

Det stora antalet nyanlända till kommunen syns även i vuxenutbildningen och SFI
som vuxit kraftigt under senaste åren.

i
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olika kurser under året. Scenkonst har un-

grundläggande och kommunal har tredubblats de senaste tre åren, från 175 studerande (ht 2014) till 550 studerande ht
2017. Verksamheterna bedrivs i lokaler på
Soft Center. Efter offentlig upphandling lades delar av den kommunala utbildningen
i svenska för invandrare (SFI) ut på entreprenad hösten 2017. Utbildningen har där
två inriktningar: ett snabbspår för akademiker och en yrkesförberedande del. I december 2017 var totalt 71 elever inskrivna
på dessa två spår.
BIU (Blekinge lntegrations- och Utbildningscentrum) bildades under 2015, som
en gemensam enhet på Soft Center, med
SFI, Start Ronneby, samhällskommunikatörer och modersmålslärare samlade. EU-

der 2017 haft 209 föreställningar (teater,
dans, musik och skolbio) för ca 10 760 barn

och ungdomar.
Skolscen Sydost - teater och dansfestival
2017 presenterade 18 teater- och dansgrupper med 38 föreställningar och en
publik/besökare på 1 663 personer.
Ronneby kunskapskälla och Cela
Kunskapskällan har under året erbjudit
utbildning på eftergymnasial nivå - hög-

'

«

yrkeshögskoleutbildskoleutbildningar,
ningar och uppdragsutbildningar. Utbildningarna har erbjudits i samverkan med
olika utbildningsanordnare, ingen utbildning anordnas i egen regi. Målet för Verksamheten har varit att utöka antalet registrerade studerande, vilket också skett.
Läsåret 2016/2017 var 735 personer registrerade i utbildning på Kunskapskällan.
Cela har under året arbetat med det regionala projektet Kaoskompaniet, ett pro-

projekt är beviljat med "Studiehandledning on- line" i samverkan med 14 kom-

muner i sydöstra Sverige.

Notabelt är även att IlVl-programmet (tidigare individuella programmet) på
vuxit starkt, med framför allt nyanlända
elever. Ht 2015 fanns 166 elever på IM (ca

GKH

18

jektkontor för arbetslösa ungdomar mellan
16-24 år. Projektet har varit framgångsrikt

% av totala elevantalet). Ht 2016 ökade

elevantalet

till

programmet (35

och vid en avstämning i slutet av året konstateras att 92 % av deltagarna i projektet
är i jobb eller studier 3 månader efter att de
slutat i Kaoskompaniet. Då ungdomsarbetslösheten minskat i Blekinge har projektet ändrat målet för antal deltagare till
125 deltagare (69 män och 56 kvinnor)
fram n11 2018-12-31. Ändringen är godkänd av ESF som är extern finansiär. Kaoskompaniet är till 47 % finansierat av ESF

drygt 300 elever på IM%).

Ht 2,017 är elevtalet pâ

IM ca 250 vilket utgör knappt 30 % av elevantalet totalt på GKH.
Ronneby Kulturskola
Kulturpedagogerna har

träffat

barn och

samtliga förskolor, grundskolor
och särskolan i olika program där fokus
elever

i

har varit på bild, drama, film, dans och
slöjd. De har också hållit i projekt där
dessa kulturuttryck varit verktyg för att
öka måluppfyllelsen i skolans teoretiska
ämnen samt i arbetet med värdegrunden. En del av detta arbete under vårterminen har varit finansierat genom Skap-

(Europeiska socialfonden),

kommer även

I

Kulturskolans

frivilliga

det före-

extern finansiering via Ar-

betsförmedlingen.

Måluppfyllelse

Kommunfullmäktige har beslutat vilka
mål som ska vara prioriterade i kommande
redovisningar. Utbildningsnämnden har

ande Skola-bidrag från Kulturrådet. Musiklärarnätverket som leds av våra skolmusikpedagoger fortsätter att höja kvaliteten i grundskolans musikundervisning.

med

en mål- och uppföljningsplan antagen
2016. De nämndspecifika målen är färre än
Uppföljningsplanen omfattar
tidigare.
framför allt de statliga målen gällande
skolresultat på nationella ämnesprov, be-

kurser har

ca 375 elever deltagit. Många elever deltar
i mer än en kurs - ca 515 elevplatser i 34

tyg, meritvärde.
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% som uppnått kunskapskraven i
ämnen jämfört med rikets kommunala

på 80
Nationella prov åk 3,6 och 9
I

alla

svenska Visar eleverna i åk 3 i Ronneby

kommun

resultat

i

paritet

med

riket.

skolor 79 %.

De

två delprov som mäter läsning, visar en
markant förbättring jämfört med föregående år. 96 av eleverna klarade år 2017

Meritvärdet

Meritvärdet räknas from. 2015 på elevens 17 bästa betygspoäng.
Räknar vi samtliga elever som slutade åk
9 vârterminen 2017 hade 74,7% behörighet
till gymnasiet. Detta är en låg siffra i förhållande till riket, där 80,5% av eleverna
var behöriga till yrkesprogram.
En del av förklaringen är att vi hade en
stor andel nyanlända som kom under de
senare åren av högstadiet, vilket gör att de
inte har haft den tid som krävs för att nå
betyg i så många ämnen att det ger behö-

%

delprovet Läsa berättande text, jämfört med
87
2016. Läsa faktatext ökade andelen

%

klarade delprovet från 89 % 2016
% 2017. Vi ser detta som ett resultat av

som
95

till

den utbildningsinsats som genomfördes i
Ronneby_ht 2015 - vt 2017 dâ- kommunens
samtliga lärare i svenska F-3, genomfört en
kurs på 7,5 hp "Läs- och skrivutveckling ur
ett specialpedagogiskt perspektiv". På de
nationella proven i ,Svenska som andraspråk ser vi en nergång i resultat, men en
uppgång i antalet eleverjsom genomför
proven. I matematik ligger Ronneby
aningen högre i samtliga delprov utom ett.
I åk 6 är andelen elever som når kravnivån
på ämnesproven i/Ronneby i paritet med
,riket i svenska, engelska och matematik.

righet

Ser

Andel elever
sieskolan

med

kommunala

ämnen har

skolor

i

paritet

med

gäl-

med examen

inom 3

från

gymna-

år är 65,5% jämfört

med

(2016)

till

14,4 (2017) för elever vid nation-

program.
Grundskolans resultat är bra i förhållande till den kommunala kostnaden för
grundskolan. Gymnasiets resultat är i paella

med tidigare års -dvs. bra prisjämförelse, men här är den kommunala kostna-

som

ritet

når 80 % vid samma urval.
Betygsresultaten i åk 9 för Ronnebys
elever är även de lägre än riket, 68 %
måluppfyllelse jämfört med rikets 72 %.
jämför man däremot exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd bak-

grund ligger Ronneby

vad det

de elever som började
64,8%
gymnasieskolan 2014 och gick ut 2017. För
de högskoleförberedande programmen är
motsvarande siffra 87,5% för Ronneby
jämfört med 77,6% för riket. Den genomsnittliga betygspoängen har ökat från 13,8

man till andelen elever som upp-

Rikets

resultat

för

rikets

Ronnebys kommunala skolor (64 %), ett
lägre resultat än rikets kommunala skolor
(76 %) när man jämför samtliga elever. Räknas nyanlända elever bort, har 77 % av
eleverna i Ronnebys kommunala skolor
uppnått kunskapskraven i alla ämnen jämfört

Ronnebys

Gymnasieskolan

Ronnebys resultat i paritet med rikets snitt.
I matematik ser vi ett lägre resultat både
Ronneby och i riket 2017.,

nått kunskapskraven i samtliga

till

födda i Sverige är bilden en annan. 92,7% av dessa elever i Ronneby blev
behöriga till yrkesprogram. Rikets uppnåendegrad var i detta urval 90,1%.
Vi ser idag stora skillnader mellan elever
som är födda i Sverige och de med utländsk bakgrund.

Av andel elever som deltagit ligger vi i
nivå med riket i alla ämnen utom SVA där
en färre andel av Ronnebys elever har deltagit i jämförelse med riket. I åk 9 ligger

Betyg

gymnasiet.

ler elever

j

j

till

Ser vi

i

den högre, beroende på specifika yrkesprogram i Ronneby kommun.

riket
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förutsättningar för en större stabilitet.

Framtidsutsikter 2018 -2019

Dock kvarstår utmaningar, genom de tem-

Kzmskapskiillan och Cela

porära lösningar vi tvingats arbeta med
och den anpassning som krävs när elevernas behov blir tydliga. Behovet av fler pe-

Kunskapskällan agerar fôr att kunna
fortsätta växa i antalet registrerade studerande. Arbetet för ett utökat samarbete
med lärosäten fortsätter och i januari 2018
startar de första studenterna på snabbspår
för lärare i Ronneby, 'i samarbete med
Malmö Högskola och Arbetsförmedlingen. När det gäller yrkeshögskoleutbildningar, väntas besked från Myndigheten för Yrkeshögskolan om två inlämnade ansökningar - Programutvecklare
Java och Apotekstekniker. Medicinsk sekreterare är beviljad att start även 2018 och
2019. Arbetet med uppdragsutbildningar
har ökat för varje år och väntas vara fortsatt stort även 2018.
Cela kpmrner att fokusera? på projektet
Kaoskompartiet, som pågår till slutet av
2018. Under året kommer ett förslag på hur
erfarenheterna och resultaten från Kaoskompaniet ska_ tas tillvara i verksamheten
och spridas till andra aktören'

dagoger och andra kompetenser är stort i
Ronneby, men också i hela landet. Konkurrensen är hård. Vi måste tänka i nya banor
och utmana invanda tankesätt samtidigt
som vi skapar resurser för att möta beho-

'v

y

ven.

ökande behov av insatser för
elever i behov av stöd. Organisationen av
förskolor och skolor påverkar även inkluderingsarbetet för alla barn - oavsett behov
av stöd. Vi behöver se över organisationen
av de resurser vi sätter in till barn/elever i
behov av stöd för bättre måluppfyllelse.
Kommunfullmäktige beslutade 2017 att
satsa på ombyggnad/utbyggnad av två åk
4-9 skolor i tätorten samt byggnation av
två större förskolor i Ronneby och Kallinge. Vi står inför utmaningen att klara volymökningar med temporära lösningar
fram tills att lokalerna står färdiga om
Vi ser

‚

Skolinspektionen genomförde kommuninspektion i Ronneby under hösten 2017.
De beslut som väntas, kan komma att på-

några

Sedan 2013 har andelen nyanlända

riga lärare

till

ökat kraftigt” vilket ger en

efterfrågan

KomVux.

lnsatserna

bart tillgång

till

som krävs

som

kommande

Kraven på behöatt översynen
fortsätta.
måste
av skolorganisationen
Lärarbristen och svårigheter att rekrytera
är ett faktum. Fortsatta ökade satsningar
på att attrahera lärare till kommunens skolor är nödvändiga kommande år.
förstärkas

på plats i förskola,
grundskola, gymnasium, SFI och övriga
större

-

lednings- och elevhälsoresurser behöver

v

kommunen

för eleverna är ett

ständigt prioriterat mål. Såväl lärar

:

bildning.

år.

Högre måluppfyllelse

verka såväl organisation som: resurser i de
förskolalagbundna verksamheterna
grundskola/grundsärskola- gymnasieutbildning/gymnasiesärskola samt vuxenutA

ett

i

alla

år.

ämnen gör

Flera stora statliga utredningar

är inte en-

nya lokaler - personal med

att

utbildning och stöd i modersmål är
grundinsatser. En god organisation för ett
bra mottagande, är en grundbult för

ell

rätt

kommer

påverka verksamheterna -bl. a NationIT- strategi, där krav på IT-verktyg

ökad omfattning. Digitaliseringen i
skolan slår igenom från 2018 i hela utbildningsverksamheten. Personalens kompeläggs

lyckad integration och alla elevers positiva
utveckling i utbildningssystemet. Mottagandet av nyanlända elever, inklusive
kartläggningsfasen i mottagningsskedet,
kräver fortsatt organisation för att ge en
bra start in i utbildningssystemet. Vi ser i
nuläget en minskning av antalet nyanlända till kommunen, vilket i sig skapar

i

tens blir en nyckelfaktor för framgång.

Utökad timplan

fler

för grundskolan kräver
undervisningstimmar. Mycket kraft

har lagts från utbildningsförvaltningen på
statsbidragsansökningar.

ning har i uppdrag
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att

En

statlig utred-

göra en översyn och

Verksamhetsmâtt

lägga fôrslag till skolmyndigheternas organisation i juni 2018. Denna kan påverka
bl. a statsbidragskonstruktionerna.
Kärnprocessen i utbildningsverksamhet-

ema - d V

s

Elever F-9 skola
i

(genomsnitt per år)

mötet mellan pedagogen och

R-by kommuns

barnet/eleven är det allra viktigaste om vi
ska nå framgång med vårt uppdrag.
Vi behöver stödprocesser som personal,

Fristéendhee 1/erksam-

Antal elever totalt

ekonomi på plats för att stötta.
Vi kan inte fokusera på stödprocessema

2017

2753

2896

29

37

38

31

446

464

506

559

2949

3081

3297

3486

i

(budget) och släppa kärnan. I det arbetet är
det viktigt att vi får möjlighet att skapa
strukturer och tid för Våra pedagoger och
skolledare att träffas kollegialt och skapa
en "delakultur"- en lärande organisation.

2017

2014

2015

915

1005

1088

1111

11

10

11

10

Fr|staendhee;/erksam-

171

193

225

226

Antal elever totalt

1097

1208

1324

1347

R-by kommuns

regi

Annan kommun

2016

Placeringar förskola
i

(oktober månad)

R-by kommuns

regi

ekonomi. Vi ser att de utmaningar
som Ronneby och Utbildningsförvaltningen ställts inför gällande antalet nyanlända har man hanterat på ett mycket bra
en' stabil

Fristéenc11ee1/erksam-

Antal barn totalt

2015

1115

1172

1198

1236

8

14

9

15

219

213

227

226

1342

1399

1434

1477

2

3

3

5

2 441

2610

2761

2829

Famdh /ped.oms0rg

Dock ser vi nu att utmaningen på intet
sätt är över. Det är nu barnenoch eleverna

2016

Antal placeringar totalt

finns i Våra verksamheter och behoven gällande framförallt särskilt stöd blir allt mer

2017

2014

Annan kommun

sätt.
'

2016

2580

Placeringar skolbarnomsorg
(Oktober månad)

För att kunna skapa goda förutsättningar
för kunna ge våra barn och elever de bästa
möjligheterna och därmed också leva upp
till vad styrdokumenten kräver så behövs

i

2015

2474

2014

Annan kommun

lokaler och

.

regi

annan kommun och fristående verksamhet är fram tom
är 2016 hämtade frán Skolverkets statistik (procentangivelse) Övrig sta-

Antalet elever
tistik

tydliga. För att kunna hantera detta krävs
det att vi tänker i nya banor och Vågar ut-

mana

oss själva och rådande strukturer
samtidigt som vi ser ett ökat behov av resurser för att klara av det uppdraget. Vi ser
också att de intäkter som tidigare år inkommit från statsmakten med största sannolikhet kommer att minska vilket sätter
större press på kommunerna att ta hand
om våra barn och elever på bästa sätt med

kommunala budgetmedel.
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i

från eget verksamhetssystem.

i

(genomsnitt per år)

ungdomar

Antal

2014

2015

2016

2017

901

896

931

959

716

749

866

961

107

113

139

167

215

210

215

213

101

89

68

60

91,7

96,7

97,5

92,3

82,6

89,0

93,1

86,7

71,4

72,1

71,5

70,9

57,7

48,3

40,4

42,5

14,2

13,9

14,1

14,4

13,3

14,3

13,1

14,3

i

gymnasieàlder

(SCB)
Antal elever vid

kommunens gymnasieskolor

Varav externa

ele-

ver

fr Ronnebyi annan kom-

Antal elever

muns

skolor

Antal elever

fr

Ron-

neby fristående
verksamhet
Andel (%) med exi

amen från högskoleförberedande

program
Andel (%) med ex-

amen från yrkes-

förberedande pro-

gram

Andel (%) med
grundläggande behörighet

Andel (%) med
utökat program
Genomsnittligt be-

tygspoäng, (KH)
Genomsnittligt be-

tygspoäng, (NB)
1)

2)

Betygsuppgifter fràn skolverket, läsársvis dvs 2016=lä 2015/16
l

resultaten för

Genomsnittligt

KH

är ej elever vid IM-programmet

med

bemgspoäng har ersatt jämförelsetalen.
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Àldrenämnden
Avlösning kan vara enstaka

tillfällen eller

regelbundet.
Budget
2017

Utfall

2016
Intäkter

Utfall

Av-

2017

vikelse

V

Personalkostnader

314 083 316 505 328 272

Övriga kostnader

158 910

Avskrivningar
Internränta

Resultat

Dagverksamhet
Dagverksamhet

-128 628 -122 206 -133 614 11 408
-11

168 746 164 989

3 757

813

192

135

26

346 275 365 211 361 595

3 616

1

730

2 005

180

161

1

finns

dömd verksamhet med

767

som

biståndsbeinriktning mot de-

mens och som öppen verksamhet där
finns möjligheter att delta

i

aktiviteter

det

och

även inta dagens huvudmål.
Vård- och omsorgsboende
För den som inte kan uppnå trygga förhållanden i ordinärt boende finns vårdoch omsorgsboende. Drygt hälften av platserna har inriktning mot demens. Specialistteamet Trygg lnflytt stödjer den enskilde och dennes anhöriga i att underlätta
övergången i samband med flyttning från
ordinärt boende till vård- och omsorgsboende. Trygg Resurs finns som stöd till brukare och medarbetare då särskilda vårdbe-

2017 ärs verksamhet, måluppfyllelse och

ekonomiskt utfall
Äldreomsorgen i Ronneby ska medverka
till att de äldre ges förutsättningar till att
leva och bo självständigt under trygga förhållanden samt ha en meningsfull tillvaro
i gemenskap med andra; Verksamheten
,grundas på Socialtjänstlagen (SoL) och
Hälso- och sjukvårdslagen-(HSL). Verksamheten drivs genom vård- och om-

hov föreligger.

sorgsboende, hemtjänst, nattpatrull, hemsjukvård, hemrehabilitering och dagverksamhet. Personal med olika kompetenser
finns för att kunna tillmötesgå brukarnas
behov av omvårdnad, hälso: och sjukvård

Hälso- och sjukvård
Kommunen ansvarar för hälso- och sjukVård i hemmet upp till och med sjuksköterskenivå, arbetsterapeut och fysiotera-

samt service.

peut.

Hemtjänst
Hemtjänsten medverkar till att kommunens invånare ska kunna bokkvar i sitt ordinära boende under trygga förhållanden
trots ett behov av stöd och hjälp i den dag-

Väsentliga händelser
o

liga livsföringen. Insatserna är individan-

o

passade och kan ges i form av service i
hemmet och personlig omvårdnad. Specialistteamet Trygg Hemgång har som särskilt uppgift att underlätta vid hemgång

Lag om valfrihet, LOV, har fortsatt
inom hemtjänsten under året. Tre
företag har hittills etablerat sig och
har ett fåtal ärenden vardera.
Arbetet med att installera digitala
lås inom hemtjänsten har fortsatt

under året och är till stor del klart.
o

efter sjukhusvistelse.

Avlösning
Avlösning kan underlätta vardagen för
den som vårdar en anhörig hemma. Avlösningen kan ges i from av avlösning i hem-

o

met, genom hemtjänst eller genom avlastningsplats på kommunens korttidsboende.
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Teater fôr äldre har bedrivit aktivi-

teter både i hemtjänst samt inom
vård- och omsorgsboende vilket
har varit mycket uppskattat av
både de äldre och personalen.
Upphandling av trygghetslarm till
vård- och omsorgsboende genomfördes under 2016 och byte av
larm sker allt eftersom gamla avtal
löper ut.

larmföretaget haft
stora problem att klara funktional-

Aktivitetslokal vid trygghetsboendet i Kallinge kommer att färdig-

iteten av

ställas

Tyvärr

har

larmen vilket tidvis medfört negativa konsekvenser för
verksamheten. I samband med
byte av larmen installeras WiFi.
Mötesplatser

med

månatliga

Ekonomiskt utfall 2017
Äldrenämnden i sin helhet redovisar ett positivt resultat.

träf-

särskilt
Verksamhetsområdena
boende och rehabilitering redovi-

far för äldre finns sedan våren
2016 i varje kommundel. Aktivi-

O

sar ett underskott

tetssamordnare på trygghetsboendena ansvarar tillsammans med
övrig berörd personal för att aktiviteter Ekan genomföras även på
övriga mötesplatser i kommunen.
Särskilda utbildningar har genomförts till utvalda målgrupper på
måltidsområdet och i dokumentation.
En stor del av året var flera chefsLtjänster vakanta vilket försvårade

r

.

under 2018.

till

följd

höga personalkostnader

i

av för

förhål-

budget. Vidare har kostnaderna för hjälpmedel varit
högre än budgeterat.
Årets samlade överskott beror hu-

lande

till

vudsakligen på att köp av hemtjänsttimmar har varit färre än
budgeterat. svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor har med-

personalkostnader än

fört lägre

budgeterat.

lednings- och utvecklingsarbete.
Vid årets slut var majoriteten av

Vidare erhöll äldrenämnden me-

chefstjänsterna besatta.

del från Skolverket för utbild-

Förberedelser, utbildningsinsatser
och särskild testperiod genomför-

ningsinsatser
rats

des i olika verksamheter inom
tillsammans
äldreförvalmingen
med olika enheter i landstinget in-

av Lagen

verkan, LOS, den

1

om

varje individ.
Installation av

kommer

i

återstå-

ende boende allt eftersom de nuvarande avtalen löper ut.
Biståndsbedömning ska succesivt
övergå till att utgå från modellen
individens behov i centrum, IBIC.
Implementering av digitala stödsystem för ruttplanering samt tidoch insatsregistrering inom hemtjänst

kommer att ske.

till

det posi-

stora skillnaden mellan budgeterade intäkter och utfallet kan
härledas till statliga stimulansme-

sam-

nya larm och WiFi

att installeras

och som bidrog

Den

januari 2018.

Framtidsutsikter 2018-2019
Särskilt fokus kommer att läggas
på att öka delaktigheten för brukare, bl. a genom intensifierat arbete med genomförandeplan för

inte budgete-

tiva resultatet.

r

för införandet

som

del.
Nettokostnad per

verksamhet

Nämndsverksamhet
Särskilt

boende äo

Hemtjänst äldre-

Utfall

2016
935

Budget
2017

Utfall

031

940

1

181 050 183 464 184 909

22 493

28 762 27 862

munsjuksköt

24 087

26 198 24 923

Rehabilíteringsenhet

17 096

18 062 18 505

omsorg
Hälso- 0 sjukv kom-

Ätgärder nyanlända
Utbildning

USK,

bättring

Resultat

445
900

1

275
-443

347

881

95 103 92 982

2 121

1

90 837

228

VoIym/KvaIitet/För-

Äldreförvaltning

91
-1

710

ÄN

ÄO myndighetsutövn

Av-

2017 vikelse

471

29

10 863 10 656

207

346 275 365 211 361 595

3 616

290
8 777

500

verksamhetsmått
2017

2012

2013

2014

2015

2016

6 718

6 884

7 021

7 079

7 133

877

921

937

984

320

319

332

325

325

319

25

25

30

30

29

29

2

1

1

1

1

725 837

803 165

799 273

824 127

898 183

680 426

703 O08

724 419

727 528

795 075

109

89

99

Antal vårdtagare

567

617

659

664

662

675

—därav 85

234

272

305

312

304

308

47

47

49

45

41

46

hemtjänsten (C-100)

91

93

91

91

90

boende (0-100)

86

86

85

83

85

20

16

12

11

13

17

Trygghetslarm

748

767

775

832

818

833

Matdistribution

386

396

418

430

397

391

273 433

292 003

306 818

308 765

281 982

264 311

Äldreomsorg
Befolkn/ngsstatisti/<(SCB):

Ä

Antal àlderspensonärer

-därav 85

Särskilda

år

och däröver

boenden

Antal lgh/rum

J

1

O00

för äldre:
>

inkl korttid

o

tryggfîwet

varav platser fër korttidsvistelseä
varav trygghetsplatser

1

Kostnad/pIats/boende/SCB/Riket

Kostnad/pIats/boende/SCB/Ronneby
Kostnad särskilt boende kr/brukare/Kolada/alla

kommuner

Kostnad särskilt boende,
kare/KoIada/Ronneby
Omsättning

särskilt

kr/bru-

boende
1

Hemtjänst:

àr

och ciéréver

—därav icke ålderseensionärer
r

Uppleva

kvalitet

Upplevd

kvalitet

i

i

Anhôrigvàrd

Hemtjänsttimmar
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Socialnämnden
Utfall

Av-

2017

vikelse

-129 890 -113 712 -121 726

8 O14

Budget
2017

Utfall

2016
Intäkter

179 614

187 O58 183 642

Övriga kostnader

191091

179 398 193 793 -14 395

529

47

Internränta

.

416

41

37

31

6

918

-2

Budget
2017

Utfall

Av-

2017

vikelse

113

1082

31

9076 9b32

9123

-91

118 058 122 521 120 446

2075

Nettokostnad per

Utfall;

verksamhet

2016

Nämndsverksamhet

1056

Adm SociaIförvalt-

1

barn och familjer samt förebyggande insatser.
Ensamkommande burn
Mottagandet av ensamkommande barn
har minskat väsentligt i förhållande till
2015. I december 2017 har socialnämnden
ansvar för 95 placerade barn
ser för

-

ningen
Stöd, service och

457
.

241392 253 238 256156

Resultat

1

3416

Personalkostnader

Avskrivningar

ningar och egna medelshantering. Kostnader för utbetalning av ekonomiskt bistånd
ligger i nivå med 2016.
Barn- och ungdomsvård
Förvaltningen handlägger anmälningar
och ansökningar rörande barn och deras
familjer. Antalet anmälningar kring barn
som far illa eller riskerar fara illa ökar något i förhållande till tidigare år. Arbetet
inom barn- och familj består av utredningsarbete och uppföljning av beslutade
insatser, strukturerade öppenvårdsinsat-

om—

i

sorg

298

-298

Fjnansierade projekt.
Personlig assistans

20793 21982 24 467

i
'

Hälso och sjukvård

3440

3683

-2

3292

Missbruksvård- och beroendevdrd
Socialsekreterare utreder och fattar i samråd
med den enskilde beslut om vilka insatser som
är lämpliga. I forsta hand är det stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds av kommunens
egen öppenvårdsverksamhet. Det finns även
möjlighet att söka externa insatser såsom behandlingshem eller familjehem om behovet
inte kan tillgodoses av kommunen.
Funktionsstöd
Verksamheten omfattar insatser enligt

485
391

i

11419 ‘12053 15465 -3412

Missbruksvård
Övriga vuxna

1806

127

„so 456 54 724 54415

309

1684

4

Barnavàrd

2287

Familjerätt

Ekonomiskt bistånd
‚

Flyktingmottagning

ÏAlkoholhandläggning

1933

2321

-65

22 508 22558 22 955

-397

=

2.256

431

980

728

252

184

403

355

48

K

241 392 253 238 256156 -2 918

Resultat

LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) samt SFB (Socialförsäkringsbalken). Ansökningar om stödinsatser utreds och beslut fattas med stöd av
lagstiftningen. Verksamheten erbjuder
stöd såväl i ordinärt boende som i bostad

2017 ârs verksamhet, mâlùppfyllelse och

ekonomiskt utfall

i
i

Socialnämndens verksamhet omfattar

utredning, insatser

och familjer,

till

till

barn,

personer

ungdomar

med beroende-

med särskild service. Personer som bevil-

problematik, beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge stöd, service och omsorg
till personer med funktionsnedsättning.
Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden enligt Alkohollagen, ser-

jats

personlig assistans kan välja att få asi kommunal respektive i

sistansen utförd

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

veringstillstånd.

uppgifter.

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

Måluppfyllelse
Antal dagar från ansökan till beslut (vid
nybesök) har minskat betydligt från 15 till
12 dagar. Ett något förändrat arbetssätt påverkar resultatet. Antalet flyktinghushåll

69

(de fôrsta tre åren

i

etableringen) och öv-

riga hushåll har minskat

ett

%

förhållande till
2016. Kommunens satsning med "125
nystartsjobb" 2017 samt arbetet med praktikplatser

till

i

försörjningsstödstagare, lik-

och myndigheter för att stötta personer till
en egen försörjning fortsätter ge resultat.
Antalet personer med behov av långvarigt

stans har genomgått utbildning för att

kvalitetssäkra förståelsen för yrkesrollen

och den enskildes rättigheter till infly-

försörjningsstöd har minskat. Dessvärre är
andelen barn som lever i hushåll med be-

tande och delaktighet. Kvalitetsombud
har inrättats på samtliga gruppbostäder
för att öka kunskapen i personalgrupperna om metoder för kommunikation
samt delaktighet och medinflytande. Deltagarna inom daglig verksamhet/sysselsättningen har aktiviteter såväl i kommu-

alltjämt för högt.

Personälförstärkning 'inom barnavården
samt ett bra ledarskap har lett till att personalsituationen stabiliserats. Antalet oro-

sanmälningar gällande barn som far illa elhar ökat ytterligare
2017. Antalet barn och unga i behov av placering har ökat i förhållande till 2016. Däremot har den genomsnittliga placeringstiden minskat. De kvalificerade öppenvårdsinsatserna för barn och familjer utvecklas ständigt vilket påverkar resultatet.

nens egna lokaler som hos föreningar och
hos privata arbetsgivare.

ler riskerar fara illa

ungdomar som

Antalet

ej

85 %.

Under 2017 har fokus ökat inom hela
funktionsstöd på den enskildes rätt till
medbestämmande och medinflytande. All
ordinarie personal inom personlig assi-

som fortsatt samarbete med andra aktörer

hov av försörjningsstöd

år efter avslutad insats har ökat från 79

till

återaktualiseras

Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

511

898
7109

458
794
7180

445
795
6915

383
708

Antal placerade barn/unga

92(129)1

95(248)1

67(250)1

101(255)‘

Antal placeringsdygn

22129(28781)2 21746(47814)2

18335(75375)2

19951(65094)2

22
2750

23
2774

32
4658

72
261
182

80
247
183

82
238

21

21

23

18

18

32

32

20
34

Fôrsôrjningsstëd
Antal hushållmed ekonomiskt bistånd

med ekonomiskt bistånd

Antal personer

Genomsnittlig utbet/hushåll/månad

r

Barn och familjevârd

Missbruk
Antal placerade vuxna
Antal placeringsdygn

19

2065

Funktionsstöd
Antal lägenheter gruppbostad
l

Antal personer

med

kontaktpersoner

Antal personer sysseIsättning/dagl verks
i

med ledsagare
personer med personlig assistans:

Antal personer
Antal
i

kommunal regi

i

privat regi

‘Inklusive
2

Inklusive

70
215
163
10

27
26

ensamkommande flyktingbarn(även stödboende)
ensamkommande ﬂyktingbarn(även stödboende)

70

176

Framtidsutsikter
Kommunens satsning om "125 nystarts"
job 2017 samt arbete med praktikplat-

ser, fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer inom områ-

det ska leda

till

förkortad tid av försörj-

ningsstöd. Barnfamiljer skall prioriteras.
Under 2018 är målsättningen att införa in
e-ansökan gällande försörjningsstöd. Förstärkning av tjänster

inom barnavården

är

budgeterade för att skapa en bättre arbetsmiljö och möjlighet till att utveckla verksamheten. Samordnad individuell plan
(SIP) är ett

område som

skall prioriteras

i

arbetet med barn och unga.
Kommunfullmäktige har beslutat att LOV

om valfrihet) skall införas vid beslut om gruppbostad. Planering och ny(lagen

byggnation av gruppbostad i Bräkne-

Hoby ska ersätta befintlig.
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Ôverfôrmyndarnämnden
Framtidsfullmakter.
Budget
2016
2017
Utfall

Utfall

Av-

2017

víkelse

-7

7

Intäkter

Personalkostnader
i

3457

3777

3.622

155

207

159

‚.193

-34

Övriga kostnader

Överförmyndarnämnden på
talet

Resultat

t

3

936 3 808

128

Ställföreträdarskapen

2017 års verksamhet,måluppfyllelse och

mer komplexa och

ekonomiskt utfall

bli

tjänst.

den.

tjänster,

fördelade

Rekrytering och utbildning av nya god
män och förvaltare har gjorts under året.
Utbildning har, av nämndens handläggare, genomförts vid ett flertal tillfällen

under 2017.

s

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

'i

l

Ansvaret föranordnande' *av och ti llsyn
av ensamkommande barn, åvilar överförmyndarnämnden. I december 2017 fanns
48 godmanskap för ensamkommande barn
i kommunen. Antalet särskilt förordnad
vårdnadshavare har under året ökat. De

ensamkommande barnJsom

nent uppehållstillstånd; har
V

att

på tre handläggartjänster och en assistent-

har under 2017 haft fyra

l

tenderar

kvalificerade, vilket

framgår av de handlingar som inkommer
till Överförmyndarnämnden samt av gode
mäns och förvaltares årsredovisningar och
av deras behov av rådgivning från nämn-

Överförmyndarnämndens expedition

J

så sätt att an-

om F ramtidsfullmakter och an-

Överförmyndarnämnden har under året
haft stora problem att rekrytera nya lämpliga gode män/förvaltare. Detta gäller till
de nya uppdragen samt till de byten som
inkommit till Överförmyndarnämnden.

v

3 664

frågor

hörigs behörighet har ökat.

Avskrivningar
Internränta

Det har påverkat

fått

fortbildning för tjänstemän, nämndsledamöter och gode män/förvaltare.

Verksamhetsmått

Godmanskap

242

274

254

228

Förvaltars kap

51

58

63

62

Förmynderskap

60

72

77

83

Ensamkom. barn

44

181

156

48

2

3

13

41

Framtidsutsikter

januari 2015 tillkom

ny lagstiftning i föräldrabalken. Detta

har inneburit en del ändrade rutiner

i

Överförmyndarnämndens arbete gente-

mot

Tingsrätten. Det innebär ocks

ökad belastning

för

åen

nämndens handläg-

Från och med 1 juli 2017 gjordes förändringar i Föräldrabalken gällande anhögare.

rigs behörighet.

2017

av

istället

Särskfönvårdn.

1

2016

Antal ärenden

nad vårdnadshavare.

viss

2015

penna-

Tingsrätten förordnats en särskilt förord-

Från och med den

2014

Det lagstiftades även

om
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Verksam hetsbeskrivningar

kommunens fôretag

AB Ronneby Helsobrunn
Sammandrag (TKR)

2017
163

Nettoomsättning
Resultat eﬁer ﬁnansiella poster
Ârets resultat

776
1 002
129 646
28 %
k

Balansomslutning
Soliditet

Årets verksamhet

Vakanser.

14 201

Fokus på lönsamhet sker genom ständig
granskning av verksamhetens intäkter och

134 230
31

0

Antal årsarbetare

Redovisad lönsamhet i bolaget är bättre
än tidigare år. Detta förklaras främst av
minskade driftskostnader och minskade

2016
162
13 987

%
0

kostnader. Varje enskilt fastighetsbidrag
till det sammanlagda resultatet analyseras.

Allmänt
AB Ronneby Helsobrunn (ABRH) är moderbolag i Ronneby kommuns bolagskoncem, och har till uppgift att arbeta för sam-

Genom analys av nyckeltal och jämförelser
mellan fastigheternas individuella prestanda fås en både kort- och långsiktig bild
av avkastningsmöjlighetema. Genom att
följa branschutvecklingen inhämtas kunskap som grund till beslut om investeringar och utveckling för bättre lönsamhet.
Vid förhandling med Hyresgästföreningen om 2017 års hyror träffades en
överenskommelse om höjning med 0,75 %

ordning och effeküvisering .av bolagens
verksamhet.
I koncernen ingår Ronneby Miljö 8: Teknik AB (elnät, fjärrvärme, VA och renhållning) inkl dotterbolag, det _fastighetsförvaltande bolaget AB Ronneby Industrifastigheter (ABRI) inkl dotterbolag samt bo-

från

stadsbolaget AB Ronnebyhus.
Bolaget ägs i sin helhet av Ronneby kom-

mun.

"
a
i

1

mars 2017. Medelhyran för bolagets

bostadsbestånd uppgår 2017 till ca 976
kr/m? (963). För 2018 har bolaget träffat
uppgörelse om höjning med 0,95 % från 1
feb 2018.

Räntekostnaden är en stor kostnad för

AB Ronnebyhus
Sammandrag (TKR)

‘2017

2016

Nettoomsättning

178 571

Resultat efter ﬁnansiella poster

933
8 907
789 500

172 920
7 325
6 091

774 987

17

17

Årets resultat

Balansomslutning

11

Soliditet

%

49

Antal årsarbetare

bolaget och ränteutvecklingen påverkar
därför lönsamheten väsentligt. Finansieringen av bolagets skuldportfölj sker i
överensstämmelse med antagen finanspolicy där finansiella derivatinstrument (rän-

teswappar) används för

hantera ränterisken och kapitalbindningslöften från kreditgivarna garanterar tillgången på kapi-

%

50

tal.

Allmänt
AB Ronnebyhus verksamhet är att inom
Ronneby kommun förvärva, äga, avyttra,
bebygga och förvalta fastigheter med bostäder och lokaler samt bedriva därmed
förenlig verksamhet.

Bolaget ägs

i

sin helhet

av

att

den genomsnittliga
räntebindningstiden 2,9 år (3,7) och kapitalbindningstiden 0,9 år (0,8). Genomsnittsräntan per den 31 december var 2,54
Vid

årsskiftet var

% (2,87).
I

AB Ronneby

lämnade ägardirektiv för 2012 har

%

soli-

10 %. I det
program för Fastighetsutveckling och bostadsmarknad i balans som styrelsen beditetsmålet sänkts från 15

Helsobrunn. Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)
och Fastighetsbranschens arbetsgívarorga-

slutat

nisation (FASTIGO).

om, framgår att Soliditeten de närm-

aste åren

73

till

kommer att minska.

Ârets investeringar i byggnader och inventarier var totalt 25 mkr.
Utredning har genomförts för försäljning

inom vissa bostadsområden

ning och identifiering av lämpliga fastigheter/del av fastigheter att försälja har genomförts under året. Det innebär att bolagets fastighetsbestånd föryngras när kapital frigörs för nybyggnation. Bolaget ska
medverka till att Kv. Kilen i centrala Ronneby bebyggs med cirka 80-90 nya lägenheter med planerad byggstart under december 2018. Utöver detta ska ytterligare
ett femtiotal nya lägenheter byggas i
kransorterna med löpande byggstarter
fr.o.m. 2018. Pågående försäljning av ca 20
% av företagets fastighetsbestånd planeras
att slutföras vid halvårsskiftet 2018. Det
ställer krav på en anpassad och optimerad
organisation vilket kommer genomföras
under 2018.
Framtida risker är främst inom det finan-

för att möjlig-

göra nybyggnation i centrala Ronneby.
Under hösten 2017 annonserades 642 lägenheter ut för försäljning med många
spekulanter, både lokala och utanför Ble-

kinge. Efter en budgivning ihar diskuss-

ioner förts med en köpare och affären förväntas bli klar under våren 2018 för ett

överlämnande av fastigheterna under

sommaren 2018.

‚

I anslutning till Centrumbiografen byggdes en vakant lokal om till en VIP-salong
med cirka 40 sittplatser. Det blev också tre
nya 2-rums lägenheter i samma byggnad
med inflyttning under våren 2017. I Kallinge centrum byggdes' vakanta lokaler om

siella

handikappomsorgens räkning. Det
blev två nya lägenheter' och en ny och
bättre gemensamhetsdel. På Olsgården installerades ny sprinklerarüäg-gning i samband med att köket byggs om. Andra ombyggnader som har skett är uteplatser på
Hjorthöjden. Några små .enrumslägenheter på Espedalen har fått egen altan och
en förändrad planlösning som gör bostaden mer användbar.
Under flera åruhar vakansgraden legat
för

området

med

der, svårigheter att

'

stigande räntekostnahyra ut nybyggda lä-

till en högre hyresnivå samt om
arbetsmarknaden försämras påverkar det
även uthyrningsgraden i de befintliga fas-

genheter

tigheterna.

Ytterligare digitalisering

och effektivare

utnyttjande av befintliga digitala fastig-

hetssystem genomförs under 2018. Detta
skall leda till bättre överblick och större
transparens över den strategiska och långsiktiga underhållsplaneringen.

Huvudpunkterna

förhållandevis stabil, trots kraftigt vikande
befolkningsutveckling i kommunen. Under 2014 och 2015 har befolkningen i Ronneby ökat och också efterfrågan på bostäder. Under 2017 har vakanserna minskat
ytterligare och de lägenheter som var vakanta vid årsskiftet 2017-2018 var vakanta
pga. ombyggnad och renovering.
Antalet vakanta bostäder är den 1 januari
2018, 20 st (27) eller 0,9 % (1,2 %).
Uteblivna hyresintäkter p.g.a. outhyrda
bostäder och bostäder under ombyggnation uppgår under 2017 till ca 1,900 tkr (2
500) eller ca 1,2
(3,2 %) av omsättningen.

för styrelsens arbete

under 2018 blir att fortsätta det strategiska
arbetet avseende långsiktigt underhåll, optimera organisationen
säljning

samt

byggnation.

%

Framtida utveckling
En föryngring av det åldrande bostadsbeståndet är fortsatt av största vikt. Utred-
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fortsatt

i

samband med för-

planering kring ny-

Ronneby

och Teknik AB

Miljô

Sammandrag (TKR)

2017
294 633
14 719

Nettoomsättning
Resultat efter ﬁnansiella poster

817 898

2016
272 578
-7 213
-3 887
717 269

16
113

17
110

-104

Årets resultat

Balansomsiutning

%

Soliditet

Antalårsarbetare

'

med internt tillförda medel och nyupplåning med
Investeringarna har finansierats
100 mkr.

Väsentliga händelser och framtida utveckling
Elnät

%

I

samband med fiberutbyggnaden har

och högspänningskablar.
Investeringarna har uppgått till 7,8 Mkr.
enlät bytt ut låg-

Allmänt

%

Bolaget ägs till 100
av AB Ronneby Helsobrunn. Bolagets verksamhet är att omvandla och inköpa samt distribuera energi

Fjärrvärme

Det positiva resultatet beror på låga räntor och ett relativt lågt pris på biobränslen.
Under året har endast 0,7% fossil olja använts för uppvärmning. Investeringarna
har uppgått till 17,2 Mkr.

och tillhandahålla kapacitet fiberoptiska
Vidare skall bolagettillhandahålla för*i

nät.

brukningsvatten, rena' avloppsvatten, omhänderta lavfall samt bedriva rådgivning
och projektering inom dessa områden.

Vatten och avlopp

J

VA har investerat 21,2 Mkr. Stora delar
av investeringarna handlar om förnyelse
av ledningsnätet. Det har gjorts en översyn av VA-taxan och en ny taxekonstruktion är framtagen för beslut.

Årets verksamhet
,Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 14,7 Mkr (-7,2
,Resultatet efter

v:

lämnade koncernbidrag

men före avsättning till överavskrivningar
uppgick till 14,5 Mkr (-8,4 Mkr) mot bud-

Renhållning

Investeringarna har uppgått

27 Mkr.

geterade 0,3 Mkr.
Uppdelat per verksamhet blev resultatet

Under hösten 2017 startade arbetet med in-

följande:

förandet

Elnät:

fått

av

fastighetsnära

50% av kommunens
de nya kärlen.

(FNI), ca

Resultatet blev 0,1
Fjärrvärme:

Mkr

(1,0

Mkr)

Investeringarna har uppgått till 76 Mkr.
Utbyggnadstakten för fiber ökade i slutet
av 2016 och målet var att alla tätorter skulle

‚

Mkr (8,9 Mkr)

Vatten och Avlopp:
Resultatet blev -2,3
Renhållning:
Resultatet blev 0,4

IT och Bredband:
Resultatet blev 8,3

Mkr

Mkr

Mkr

(-1,4

(-17,5

vara utbyggda under 2017. Anslutningsgraden för fiber har inte varit tillräckligt
hög och bolaget har tvingats till nedskriv-

Mkr)

ning av tillgångarna med 12,4 mkr för avslutade och pågående investeringsprojekt.

Mkr)

Framtida utveckling
(0,5

Miljöteknik står inför stora utmaningar
inom alla verksamheter. Som exempel kan
nämnas Fastighetsnära insamling (FNI)
inom renhållningen, Utbyggnad inom
bredbandet, minskning av fossilt bränsle
vid normaldrift på fjärrvärmen samt att få

Mkr)

Investeringar i anläggningstillgångar upp-

gick under året

till

insamling
hushåll har

I T/Bredband

v

Resultatet blev 8,0

till

149,7 lvLkr (97,8 Mkr).
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Årets verksamhet och framtidsutsikter
Produktionen har inte kommit igång som
förväntats i slutet av 2016 på grund av in-

igång dricksvattenförsörjningen för Kallinge med omnejd.
Taxekonstruktionerna för alla verksamheter kommer att ses ôver och revideras.

stallationsproblem med en turbin. Under
2017 har installationsproblemen inte kunnat lösas. Leverantören av turbinen har
goda förhoppningar om att turbinen ska
kunna köras under 2018. Investeringar
uppgick under året till 3,3 mkr. Investeringarna har finansierats med lån från mo-

Miljöpåverkan
Bolagets verksamheter omfattas av miljöbalkens bestämmelser, främst avseende
miljöfarlig verksamhet, Vattenverksamhet
samt avfallshantering. Under 2017 var fyra
av bolagets anläggningar tillståndspliktiga
B-verksamheter och 15 anläggningar var
anmälningspliktiga C-verksamheter. Andra verksamheter som omfattas av pröv-

derbolaget. Bolaget ingår

som

part

i

ett

EU-projekt avseende småskalig kraftvärme. Bolagets verksamhet beräknas
komma igång under 2018.

ningsplikt enligt miljöbalken är bl a vatten-

verksamhet (vattentäkter), köldmediehantering, mindre avlopp samt avfallstransporter. För flertalet av anläggningar finns
tillstånds- och anmälningsbeslut som bl a
reglerar utsläppsmängder och halter.
Bolagets generella miljöpåverkan från

AB Ronneby
Sammandrag (TKR)
Nettoomsättning

(samtliga verksamheter, inklusive förråd

Resultat efter ﬁnansiella poster

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 tillRMTzs förvalt-

Árets resultat

Balansomsiutning

i sin helhet av AB Ronneby
Helsobrunn (ABRH), som i sin tur ägs till

Årets resultat

Balansomslutning
Soliditet

Antal årsarbetare

%

100
av Ronneby kommun.
Bolaget bedriver fastighetsförvalming
med i huvudsak hotell-, industri-, handels-

och kontorslokaler. Bolaget har förutom

i

Resultat efter ﬁnansiella poster

9

Bolaget ägs

/

Nettoomsättning

%

2016
68 207
3 984
3 601
584 365
9%
8

Allmänt

Miljöteknik ;Energi

Sammandrag (TKR)

9

Antal årsarbetare

I

AB

2017
68 241
3 914
3 018
590 492

Soliditet

ningsberättelse.

Ronneby

Industrifastig-

heter

fastighetsförvaltning även
2017
0

2016

-23

-5

-23

-5

14 896
14 %
0

%

0

uppgift

att

genom

aktiva åtgärder främja näringsutveckling i Ronneby kommun.
äger, förvaltar och hyr ut fastigheter
och lokaler i Ronneby kommun och har ett
fastighetsbestånd på ca 174 800 (180 300)
kvm. Bolaget förvaltar 23 (23) fastigheter
som är fördelade i tolv företagsbyar. Under 2017 har byggnaden på fastigheten
Ronneby 27:1 på Östra Piren rivits.
att

O

17 549
12

till

medverka vid företagsetableringar samt
livets

ABM

Allmänt
Bolaget är ett dotterbolag till Ronneby
Miljö och Teknik AB och bildades under
2015. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att producera och försälja egenpro-

Årets verksamhet och framtidsutsikter
Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,9 mkr (4,0
mkr). Nettoomsättningen är oförändrad

ducerad el och därmed sammanhängande
verksamhet.
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jämfört

mkr.

med

fjolåret

och uppgick

till

även

68,2

m

neby kommuns utbildnjngsförvaltning.
Under 2017 har investeringar gjorts med ca
2,6

rats

Telefonen ligger centralt i Ronneby, bara

någon minut från Resecentrum och
står

A
;

och här finns

flera

på ca 6,7 mkr avser främst nytt tak på del av byggnaden,
nyanläggning av parkeringsområde samt
några mindre lokalanpassningar till befintliga hyresgäster.

i

Investeringar

Investeringarna uppgår för räkenskapsåret

Hantverkaren
Fastigheten Hantverkaren ligger centralt
i Ronneby och har en uthyrningsbar yta på
ca 7 900 kvm. I fastigheten finns främst industri- och handelsföretag. Under året har

ende

kvm

rang. Årets investeringar

i

lokalanpassningar till befintliga
,hyresgäster samt uppgradering av tekniska installationer..

ca 2,9

av ca 32 100

tillverkande företag, kontor, vårdkliniker,
friskvårdsanläggningar samt en restau-

året_har ca 13,0 -mkr investefastigheten. Det har bl a gjorts inve-

i

järn-

vägsstationen. Företagsbyn Telefonen be-

Under

steringar

mkr.

Telefonen

Bräkne-Hoby, är ca 18 100
kvm stort och här finns ett större varuhus,
gym, flera industrier, lager samt en restaurang.

förorenade massor från områ-

närmaste åren kommer fastigheten att ställas om från industrilokal till skola åt Ron-

installationer.

v

Svenstorp

med

Svarven
Fastigheten Svarven är ca 5 100 kvm och
1 januari 2018. De
är hyresledig fr o

i

Svenstorp

samt trafiksäkerhetsåtgärder.

till

det sluttäckts.

fôretagsby ligger vid Ronnebys
hamn och har en yta på ca 14 800 kvm. I
dessa fastigheter finns främst höglager och
kontorslokaler som hyrs av en enda hyresgäst. Under året har investeringar genomförts med ca 0,1 mkr. Investeringar har
gjorts i uppgradering av tekniska installationer.

stallationer

rådet

Denna

'

in-

Under 2017 har den deponi som finnsi om-

Fornanüs

'

verksamheter här. Årets

inom företagsbyn uppgår

ca 2,5 mkr och avser främst lokalanpassningar, uppgraderingar av tekniska in-

Brannsparken
Företagsbyn Brunnsparken består av ca
23 800 kvm varav den största fastigheten är
'Ronneby Brunn Hotell. Hotellet är en av
södra Sveriges största resortanläggrüngar
med 264 hotellrum, 32 konferenslokaler,
kongresshall (Blekinge Convention Center), restaurang, festlokaler, nattklubb och
spa. Årets investeringar består främst i

uppgradering av tekniska

ett antal

vesteringar

mkr

investerats

tilläggsisolering

i

fastigheten avse-

och ny fasad.

mkr (19,3

mkr).

las

om från industrilokal till skola. Bolaget

kommer även fortsättningsvis att fokusera

Företagscentrum är ABRIS
största företagsby med ca 49 100 kvm yta
för lager, industri, förråd och kontor. I området finns ett fyrtiotal mindre och medelKallinge

Ronneby

30,3

Framtida utveckling
Bolagets uthyrningsgrad uppgår per den
31/12 2017 till 96,4%. Verksamheten kornmer under de närmaste åren att lägga stora
resurser på ombyggnation av fastigheten
Svarven 1. Denna fastighet är hyresledig
från årsskiftet 2017/ 18 och kommer att stäl-

Kallinge Färetagscentram

stora företag.

till

på

att vårda, värna och utveckla befintliga
företagsbyar i samarbete med bolagets hyresgäster. Bolaget kommer fortsätta att inrikta sig på energi- och miljöbesparande

kommun bedriver
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mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet

åtgärder enligt beslutade mål samt att arbeta med att tydliggöra och stärka bolagets

varumärke. ABRI
att arbeta aktivt

för räddningstjänst

kommer även framôver

nas

inom kommunkoncemen

Ronneby Brunn AB
2017

2016

0

0

0
0

0

91

91

'

Nettoomsättning
Resultat efter ﬁnansiella poster

Årets resultat

/r

Balansomslutning

‘

,100

Soliditet

Antal årsarbetare

%

av direkt-

Bränder utomhus, trafikolyckor, onödiga
automatiska brandlarm och drunkningar
har alla minskat i antal, medan antalet
brand i byggnad står kvar på exakt samma
siffra, 110 st., som de två senaste åren. Det
idoga regnandet under i princip hela sommaren har fått en direkt påverkan på antalet bränder i terrängen samt antalet drunk-

%

100

fastställs

Väsentliga händelser och framtida utveckling
Under âret som gått har antalet larm till
räddningstjänsten glädjande nog minskat
från 1465 st. år 2016 till 1322 st. år 2017.

0

0

A

kommun

Handlingsprogrammet för att förebygga olyckor som kan leda till räddningstjänst bereds av direktionen men fastställs
av respektive medlemskommun.
ionen.

med etableringsfrågor.

Sammandrag (TKR)

varje

i

som enligt LSO ska fin-

0

L

,Ronneby Brunn AB är dotterbolag till
ABRI. Bolaget har bildats för att skydda

namnet "Ronneby Brunn". :Någon verksamhet har ej bedrivits i bolaget.

ningsolyckor.

Under året har två personer omkommit i
bränder. I båda fallen rörde det sig om
äldre människor, en mycket utsatt grupp

KomrnunalförbtindetiRäddningstjänsten Ostra Blekinge
Sammandrag (TKR)
Verksamhetens

_

ﬁ

i
i

intäkter

Resultat efter finansiella poster

‚

Ärets resultat

Balansomslutning
’

Soliditet

j

Antal årsarbetare
Antal räddningspersonai

i

beredskap

(RiB)

.

2016

81782
-395
-395

74 104

76,13

.

121

117

verksamhetsplanen

att

våra äldre medborgare.

En

på nya brandstationen
hölls i början av december. Byggnaden är
numera helt väderskyddad och arbetet
fortgår enligt plan. Ombyggnationen av
brandstationeni Ronneby har däremot för-

Räddningstjänsten

Östra Blekinge startade verksamheten
2000-07-01 och organiserar räddningstjänsten

I

numera en målsättning

byggande insatser för att stärka skyddet av

%

2
74,26

gäller bränder.

tillsammans med kommunens äldreomsorg, hemtjänst och övrig stödjande
personal arbeta med utbildning och före-

A

j

Allmänt
Kommunalförbundet

2017
86 078
233
233
81 086
2%

vad

för 2018 finns

taklagsfest

senats efter att det visat sig att kostnaden
för

inom Karlskrona och Ronneby.

de föreslagna åtgärderna skulle dubtill 8 miljoner. Ärendet har nu

bleras, från 4

Kommunerna

har vid detta förbunds
bildande enats om en kostnadsfördelrting
som innebär att Ronneby kommun skall
bestrida 38,5% av förbundets kostnader.
Förbundets verksamhet regleras i den, av

återremitterats

till

Ronnebys politiker. Ar-

betsmiljön efter larm när smutsig materiel
ska tas om hand måste säkerställas på alla
våra brandstationer, likaså tillgänglig-

heten

de bägge medlemskommunerna, fastställda förbundsordningen. Förbundets
primära uppgift är att för de bägge medlemskommunerna hålla en gemensam
räddningstjänst som regleras i lagen skydd

till

dard för

omklädningsrum med lika stankvinnor och män. Personalen är

vår viktigaste resurs och de fysiska förutsättningarna för en säker arbetsmiljö får
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inte skilja sig ât

hetssyn på de resurser Förbundet disponerar. Samtliga Förbundets resurser ska nyttjas på ett sådant sätt att organisationen når
sina mål och uppdrag till nytta för våra
medlemskommuner, dess medborgare och
övriga intressenter. Tack vare engagerade
och kompetenta medarbetare har i princip
samtliga av 2017 års verksamhetsmässiga
mål uppnåtts.
Räddningstjänsten Östra Blekinge ska
planera verksamheten för en ekonomi i ba-

mellan våra brandstat-

ioner.

Antalet räddningsinsatser har minskat
vid en jämförelse två år tillbaka. Minsk-

ningen ligger till stora delar i grupperna
"Annan brand" dvs. bränder utanför
byggnader och till viss del även i "Automatlarm, ej brand". Vi konstaterar även att
antalet trafikolyckor fortsatt är hög även
om en liten minskning noteras. Trafikolyckoma inträffar främst i tätorterna och
på de stora vägarna E22, rv 27 och rv 28.
Bränder i skog och mark: har minskat,
sannolikt beroende på en något blötare
sommar jämfört med föregående år. Antalet insatser

Av särskilda skäl kan överskottet på
det egna kapitalet utnyttjas under verk-

lans.

samhetsåret. Exempel på särskilda skäl är;
räddningsinsatser som medför betydande
kostnader, materielhaverier som av säkerhetsskäl medför akut anskaffningsbehov,
väsentliga förändringar i de ekonomiska
förutsättningarna o.dyl. Resultatet för år
2017 är ett överskott med 233 tkr. Det egna

inom gruppen sjukvårdslarm

har nu stabiliserats på

en'

lägre nivå bero-

ende på ett nytt avtal med Landstinget Blekinge om, assistans vid hjärtstopp. Drunkningstillbuden är något färre än föregående år,. även i den gruppen kan vädret ha
en betydelse för utfallet. Antalet uppdrag

kapitalet är 1 846 tkr.

Förbundets verksamhet, investeringar
och materielunderhåll har under en längre
period varit eftersatt. För att bedriva verksamheten inom tilldelade ramar beslutade
Direktionen tidigt under år 2016 att äska
utökad ram om 2 500 tkr fr.o.m år 2017 och
framåt. Sent under år 2016 beslutade medlemskommunerna gemensamt att öka
medlemsavgiften för år 2017 med 1 950 tkr.
Förbundet har en låneskuld på 17 087 tkr.
Lånen är upptagna i Karlskrona kommuns
kommunbank med 4 387 tkr, en rörelsekredit om 5 000 tkr samt en revers mot Ronneby kommun på 7 700 tkr. Räddningstjänsten har betalat 1,75 % ränta på lånen.

innefattar 'larm ﬁll andra' kommuner, hjälp

statlig sjöräddning och även befarade
drunkningstillbud som senare visar sig
varajmissförstånd där ingen person varit i
till

fara.

X

En arbetsgrupp inom Räddningstjänsten

har genomfört

ett

projekt omwinförande av

en insatsledarorganisation. Projektets mål
var att föreslå hur en ny operativ lednings-

organisation med 'en uttalad roll inom
komponenten insatsledning* skulle genomföras. Målet var också att presentera ett
nytt arbetssätt avseende fördelning av ar-

betsuppgifter och ansvarsområden med
tillhörande tjänstgöringsschema för de

För

framtida insatsledarna. Direktionen fattade beslut om att ändra organisationen
enligt projektgruppens förslag. Ny organisation gäller från 5 mars år 2018.
Det verksamhetsmässiga målet tar sikte
på att verksamheten ska bedrivas med en
stor

ekonomisk medvetenhet och en

att fullfölja

kommande

investeringar

inventarier för ny brandstation
ket

hel-
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på 25 Mkr behöva höjas.

i

kan låneta-

Miljôbokslut
I

Ronneby kommuns miljöprogram

det 5 fokusområden: Klimat,

mot villaägare för ökad kunskap om sole-

finns

nergi och bland annat ordnat två välbesökta föreläsningar om solenergi. Andra

Giftfri miljö,

Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten

Som medlem av Sveekokommuner använder sig Ron-

och Biologisk mångfald.
riges

åtgärder

kommun

neby

av deras gröna nyckeltal
har även egna indikatorer för att se

men
om kommunen

är

på

rätt väg. I

par

året arbetat

med att ersätta sopkärlen med

mindre sådana för att visuellt påverka
den mängd mat som kastas, samt med
portionering av serveringsvolymer under
serveringstiden. Evenemangen Earth
Hour och Europeiska trafikantveckan har
också uppmärksammats.
Vår största utmaning för begränsad klimatpåverkan återfinns inom transportsek-

Ksldêoxldekvivalenterfrån olika sanhällssektorar

i’

~

som är öppna för allmänheten, en

semiöppen och fossilfri bilpool plus att
förskolan Backsippan har blivit Grön
flagg-certifierad. Kostenheten har under

bilagan

Miljöbokslut redovisas samtliga mål, indikatorer och aktiviteter som finns i miljöprogrammet för 2017-2020.

arsa:

som har gjorts i kommunen är
av 8 nya kommunala laddstol-

installation

z

'

% (269 GWh) av energitillfôrkommunen som geografiskt område år 2015 kom från fossila oljeproduk-

2:022:

torn. 32,5
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till

ter

och den största delen av detta används

till

transporter (241

Giftfri miljö.

I

GWh).

Ronneby kommun ska mil-

jön vara hälsosam och ingen ska exponeras
för ämnen i en nivå att det kan vara skadligt.

Ronneby kommun har under året
på det nya Borgmästaravtalet och
därmed åtagit oss att minska utsläppen av
skrivit

med 40 % till 2030 jämfört
med 1990. Ronneby kommun stödjer
växthusgaser

Fossilfritt

Sverige vilket innebär

att

primärenergi, Noll icke hållbara material
samt, Noll farliga ämnen i kemiska pro-

på att Sverige går före i am-

av världens första fossilfria välfärdsländer och detta ska vår
kommun bidra till. Energi- och klimatrådgivaren har under året drivit ett projekt

bitionen

an-

vändning
och minskad spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen.
Listerbyskolan invigdes under året och är
unik i Sverige. Tillbyggnationen är gjord
med bedömningsverktyget Skanskas
Gröna karta för grönt byggande, en färgkarta med fyra fokusområden: Energi, Klimat, Material och Vatten. Tillbyggnaden
uppnår mörkgrönt vilket är högsta nivån i
Gröna kartan. För tillbyggnadsclelen uppfylls följande mörkgröna krav: Netto noll

ras.

också

genom minskad

av miljö- och hälsofarliga ämnen

Klimat. För att temperaturökningen ska
vara möjlig att begränsa till under två grader behöver de globala växthusutsläppen
mer än halveras till 2050 och vara nära
noll före år 2100. Det innebär att en kraftig
omställning av vårt samhälle behöver gö-

vi ser positivt

Detta ska göras

att bli ett

dukter.
för

De två sistnämnda kraven uppfylls

ombyggnadsdelen

också.

Dessutom

har byggentreprenören Skanska arbetat
systematiskt och ambitiöst
från byggandet och lyckats

80

med avfallet
komma upp
i

%

återvinning och återanvändning av
byggavfallet, vilket är mycket högt ijämfö-

96

relse

86 %.
rerar

med branschens

havsmiljön orsakar övergödning bland annat algblomning, grumligt vatten, minskade tångbälten och förändrad artsammansättning. I värsta fall uppstår syrebrist
på bottnarna. En del sjöar och vattendrag
är också drabbade. På land trängs arter
som trivs i näringsfattiga miljöer undan.
Av länets samlade utsläpp kommer lika
mycket fosfor från enskilda avlopp som
från den antropogena delen av jordbrukets
utsläpp. Fosforutsläppen från länets kommunala reningsverk är hälften så stort som
utsläppen från enskilda avlopp (1999-

genomsnittsnivå på

Den nybyggda delen av skolan genelika mycket energi via solceller som

den förbrukar. Det

finns

en förteckning

över vilka produkter och material som
finns i skolan vilket underlättar vid renoveringar, eventuell sanering och framtida
rivning. Material från

byggnaden kan på

så sätt lättare återanvändas och bli en del

av en cirkulär ekonomi.
Hållbar bebyggelseutveckling. Ronneby

2011).

kommun ska ha en långsiktigt hållbar be-

byggd miljö där luften är ren och strålmiljön säker. Bebyggelsen står bland annat för
nästan 31 procent av den totala energian-

vändningen i kommunen och avfallet vi
lämnar efter oss behöver minska och användas mer som resurs. Olika bebyggelsemiljöer

har också stora kulturvärden.

Kommunen har under 2017 fortsatt arbetet
med att ta fram en ny översiktsplan. Ett
fastighetsnära

insamlingssystem

fraktioner införts

i

delar av.

för

i

8

med hög biologisk mångfald

systemtjänsterna ska fungera. Utan många
olika arter med skilda funktioner är risken
stor att nyttjandet av naturresurser, kli-

med

BTH. Luftmätningar har löpt på under året
i samverkan med övriga kommuner i lä-

matförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera
dessa tjänster.
Länsstyrelsen har under året fortsatt sitt

net.

under året har varit
att planera för en hållbar och trygg vattenFriskt vatten. Fokus

arbete

revidering av VAplanen påbörjats samtidigt som en ny vattenförsörjningsplan är framtagen och är på
remiss. Miljöteknik har under året haft en
kampanj "Varje droppe räknas" tillsamförsörjning

kommunernas kontroll

och bevara värdefull natur så att vi brukar markskiktet på ett hållbart sätt och skyddar
djur- och växtliv. Många arter och naturtyper utvecklas negativt och riskerar att försvinna på sikt. Att lyckas behålla en biologisk mångfald är avgörande för att eko-

kommunen.

samarbete

att

Biologisk mångfald. Vi ska utveckla miljöer

Gång- och cykelnätet har byggts ut delvis
efter/plan men också där demografin påvisat behov och ett flertal gång-och cykelvägar har "knutits" samman: för att uppmuntra cykling i kommunen. En gång/cykelstråksanalys är gjord

Det Visar

av att enskilda avlopp uppfyller ställda
krav är mycket viktigt. I Blekinge märks
påverkan främst i havet och i våra kustvatten där övergödningen är fortsatt allvarlig.
I Södra Östersjöns åtgärdsprogram för
2017-2021 har kommunen ålagts 8 åtgärder
som ska genomföras.

genom

med grön infrastruktur.

nätverk av natur utifrån
spektiv

ett

Detta är ett
landskapsper-

som bidrar till fungerande livsmil-

och djur och därmed till
människors välbefinnande. Grön infra-

jöer för växter

mans med Karlshamns kommun för att
uppmana till en minskad Vattenförbruk-

struktur ska integreras

i

för lokal utveckling

samhället. Sörby-

i

fysisk planering

bäcken har i samarbete med Länsstyrelsen
röjts och en femårsplan har utvecklats.
Södra Brunnsskogen reservat har genomgått en restauration tillsammans med

ning.

Övergödning orsakas av för höga halter av
kväve och fosfor i marken eller vattnet. I

81

Länsstyrelsen
och
Naturskyddsföreningen. F ramtagande och uppdatering av
skötselplaner för Ronneby kommuns allmänna platsmark samt "uterum" har påbörjats.

82

Beredningar
av barnen med utländsk bakgrund levde i ekonomiskt utsatta hushåll,
än barn med svensk bakgrund.
Andelen arbetslösa ungdomar har minskat något. Ungdomsarbetslösheten i Ron-

Folkhälsorådet

stôrre andel

Hälsa är alltid i centrum som ett väsentoch avgörande värde i människors liv
och en förutsättning för en' hållbar samhällsutveckling. En god hälsa bland Ronligt

neby

nebyborna är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt, utveckling och välfärd
i

kommunen.
Ronneby kommuns

i

folkhälsobokslut för

följer

upp hur nämnder och

med

årkurs 8 har träningsfrekvensen bland
både tjejer och killar minskat.
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 spädbarnsföräldrar är dock fortsatt hög. I jämförelse

förvalt-

med

och riket ligger Ronneby på en
lägre andel snusande män och kvinnor.
Andelen elever som uppger att de får

betet ser ut inom kommunen" och gör alltså

på

vara heltäckande.
Bokslutet följer endast upp ¿de målområden och indikatorer somiär beslutade en-

ligt

att

dricka alkohol för sina föräldrar har i stort

3
i

Folkhälsan utvecklas positivt
för alla grupper

såsom i övriga

i

samhället.

I

men

gymnasiet.

inte

Ronneby

riket finns det skillnader

Hur arbetar vi med folkhälsa i Ronneby?
Vad det gäller målområdet delaktighet
och inflytande i samhället har LUPP- enkä-

i

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
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
förutsättningar för en

möjlighet

ten genomförts, riktad till elever i årskurs
8 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet

ska ligga

i

till

grund

för

kommunens

ut-

unga i kommunen. En intressentanalys har genomförts med fokus på barn och ungdomar
som berörs av "framtidens skolor". En ny
vecklingsarbete för barn och

öppnat i Kallinge. Verktyget social konsekvensanalys (SKA) har testats i detaljplaner. Under 2017 har äldreförfritidsgård har

valtningen jobbat vidare med att utveckla
mötesplatser för våra äldre runt om i kom-

till.

Ojämlikheten
tydligt

länet

minskat över tid. För elever i årskurs 8 ses
dock en ökning mellan åren 2012 till 2017.
Andelen som har_ provat narkotika har
ökat i årskurs 8 och minskat i årskurs 2 på

folkhälsopolicy 2013-20118.

Hur mår vi i Ronneby?

Män är dock

i

folkhälsopolicyns
prioriterade områden under 2017. Folkhälsobokslutet geråen bild avhut folkhälsoar-

inte anspråk

dock fortfarande

mer fysiskt aktiva än kvinnor. Bland elever

Detta bokslut presenterar lfolkhälsodata

ningar har arbetat

ligger

aktiva, vilket var oförändrat.

2017 tar sin utgångspunkt i folkhälsopolicy
2013- 2018. Folkhälsopolicyn har fyra prioriterade målområden delaktighet och inflytande i samhället, barn och ungas uppväxtvillkor, fysisk aktivitet: och alkohol,
narkotika, dopning, tobak och spel.

samt

kommun

högre i jämförelse med övriga kommunerna i länet samt ijämförelse med riket.
Ca två tredjedelar av de vuxna var fysiskt

uppväxtvillkor visar sig

om man jämför andelen barn i eko-

munen.

nomiskt utsatta hushåll. En betydligt

83

Antilangningskampanjen Tänk Om har genomförts under riskhelger. Som en del av
kommunens feriearbete och TBU (tobaksfria barn och unga i Blekinge) erbjöds ungdomar sommarjobb med fokus på tobaksförebyggande arbete. Kommunfullmäktige beslutade att ställa sig bakom Tobacco

Inom ramen för målområdet barn och
ungas uppväxtvillkor erbjuder råd och
stöd familj (socialförvaltningen) Komet
föräldrautbildning riktad till föräldrar
med barn 3-11 år och till tonårsföräldrar.

Lokala brottsförebyggande rådet har bju-

till Underbara Ronnebyungdomar.
öppet föräldramöte 'för Ronnebybor
som har barn i högstadiet och på gymnasiet. Verksamheten Navigatorcentrum har
utvecklats ytterligare och permanentas.
Grundutbildningar i FN:s Barnkonvention
har arrangerats samt en 'riktad utbildning
kopplad till miljö- och byggnadsförvaltningens/nämndens verksamhetsområde. I
samverkan mellan socialnämnden och utbildningsnämnden genomförs ett projekt

dit in

Endgame -

rökfritt Sverige 2025. Tillsyn
görs av försäljningsställen av tobak och

Ett

folköl samt av rökfria miljöer på kommunens högstadieskolor och gymnasieskolor.
Utbildningsnänmden har tagit beslut om
en tobaksfri skoltid. Arbete med att ta fram
en drogpolicy för grundskolan, årskurs 79,

Brännmärkningar

på Slättagårdsskolan, för attvarbeta främjande och förebyggande saint ge ett ökat
stöd

till

viteter

elever

i

‘.

rökförbud

gjorts utanför fritidsgården Bruket.

riskzonen. Gratis lovakti-

har genomförts med MUCF-medel.

inom målområdet fysisk aktivisom skett under 2017 är' bland annat att

mötesplatser och träffpunkter för äldre erbjudit teater, balansträning och grupp-

ungdomar.

gymnastik. Under året har äldreförvaltningen arbetat för att erbjuda aktiviteter
till äldre även i andra komrnundelar där

det inte finns trygghetsboenden. En större
lekplats, centralt placerad i Ronneby, stod
färdig 2017. I den nya översiktsplanen,

planprogram och detaljplan skapas förutsättningar för en utbyggnad av gång- och
cykelvägnätet. Inom området fysisk aktivitet

med

har

Under

2017 har socialtjänstens förebyggande
team genomfört informationsinsatser om
narkotika till föräldrar via utskick och på
föräldramöten. Personal inom råd och stöd
familj har utbildats i Cannabisprogram för

Insatser
tet

har påbörjats. Fritidsgårdsverksamheten

arbetar för att erbjuda tobaksfria miljöer.

har minst insatser rapporterats.

Inom området

alkohol, narkotika, dopning och tobak har antalet rapporterade insatser ökat sedan folkhälsoboklutet 2015.
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Kommunens organisation
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De kommunala bolagen ärlOO-procentigt ägda av kommunen. Räddningstjänsten Östra Blekinge ägs tillsammans med Karlskrona kommun, Ronnebys andel är 38,5%. Kommunsamverkan Cura Indiyidutveckling ägs tillsammans med övriga kommuner i Blekinge.
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AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

KOMM UN

Utgivare: Äldreförvalmingen
Gäller från: 2018-05-01

Antagen KF:

AVGIFTER INOM ÁLDREOMS ORGEN 2018
Avgifterna justeras årligen 'procentuellt utifrån prisbasbeloppet. Beslut om den årliga
justeringen fattas avrAldrenämnden (AN).
beslutar när den årliga justeringen ska

AN

göras.

i

Du 'som behöver hjälpi din vardag kan ansöka om stöd från Äldreförvaltningen. Du ansöker
hos lcomrnunens biståndshandläggare. Det är ditt aktuella behov som ligger till grund för bedömning av vad du har rätt att få hjälp med.
-

Avgifter
g

“Avgift debiteras med I15.6;5O‘;«1<.r/timme och får inte överstiga maxtaxa 2044 kr/månad
90 av avgiﬁsu1:1'ymmet.

%

s.Debiteradkostﬂadiförmatdch hyra betraktas
maxavgiften

inte

eller

som avgift och räknas därför inte in i

Avgift utgår för följande

Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende
Avgift för vård vid korttidsVistelse/växelvård
Trygghetslarm
Leveransavgift för rnatdistribution
Dagvårdsavgift

Hemtjänstavgift debiteras from den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser endast ges en
gång varannan vecka så debiteras hel eller halv avgift första månaden, beroende på när första

insatsen ges.

Reducering av avgiften sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid föranmält uppehåll
av hemtjänst om hemtj änstinsatser skulle ha Lttförts under denna period.

Hemtjänst för makar/sambos:
Biståndsbeslut fattas för den enskilde, vilket innebär
olika hemtj änstnivåer.
Registrerade partners jämställs

brå;

med makar.

att

makar/sambos kan bli placerade i

"å

Cl

Ö

RONNEBY KOMMUN

AVGIF TER INOM ÄLDREOMS ORGEN

Alla kostnader för måltider beslutas av kostenhetcn/Kommunfullmäktige, för år 2018
gäller nedanstående kostnader.

Mat på särskilt boende:
*
r

H

Pä särskilt boende kan två olika matabonnemang tecknas.
*Abonnemangel Här ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål.
F órïár 2018 är månadskostnaden 3 1002- (365 dagar *102: -/ 12).
:é

—

Abonnemang 2: Daglig lunch á 47:-

Den som är självständig i sin niathållning kan välj a bort matabonnemang. Då finns möjligheten att

äta

lunch i boendets matsal.

På demensboende

gäller enbart

abonnemang

1.

Reducering av ,avgifcentskerfrån första dagen vid sjukhusvistelse och vid föranmält uppehåll
både av hemtjänst och matabonnemang.
iTPå Backens särskilda boende kan endast matabonnemang 2 tecknas.

‚—

“

JpGäster

som har biståndsbeslut betalar 47:

-

för

huvudmålet.

Avgift vid matdistribution
Prislper lunch är 47:-, leveransavgift tillkommer med 10: - per portion.

Specificering av ôvriga avgifter:
Trygghetslarm i ordinärt boende
Avgift 254:- per månad
Har make/maka en extra larmknapp är kostnaden 101 :5 0: - per månad.

På särskilt boende ingår larmavgiften i hemtj änstavgiften.
Dagvårdsavgift
Avgiften är 25:50 :- per dag för resor till och från dagvården.
Kostnad för mat tillkommer, frukost 21:50 :-, lunch 47:00 2-, totalt 68.50
Korttidsvistelse/växelvård

Vid korttidsvistelse/växelvârd

Matkostnad

totalt 102: -/dygn,

man kostnaden för mat, vilket inte utgör en avgift.
detta ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål.

betalar
i

:-/dag.

RONNEBY KOMMUN

AVGIF TER INOM ÄLDREOMSORGEN

Förbehållsbelopp

F örbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden.
Minimibeloppet är fastställt till en tolftedel av 135,46 av prisbasbeloppet för ensamstående och en tolftedel av 114,46 % fôr sammanlevande makar och sambor.

%

5

Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster:
Livsmedel
:Dagstidning
Hemförsäkring
Förbrukningsvaror
Kläder och skor
Telefon
Öppen hälso/ sj ukvård
Möbler
Hygien
Tv-avgift
Tandvård
Husgeråd
Fritid
Hushållsel
Läkemedel
Resor

°
i

i

‘

e

i

A

.

Kostnaden förlivsmedel (råvaror) beräknas årligen av konsumentverket med utgångspunkt

g

.

från vad

'

som är att betrakta som skäliga levnadskostnader.

För år 201 8 beräknas kostnaden till 1880/månad.
Förbehållsbelopp
=

65 år och äldre
e
.

*

6p

ß

19 — 64 år ‘q

u

.

„1

-

Ensamstående

Makar/sambo

5136

4340 person = 8680 tillsammans

5650

4744/person

F örbehållsbeloppet justeras

= 9488 tillsammans

årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet.

Höjning av färbehâllsbeloppet
Undervissaförutsättningar kan förbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp om den
enskilde på grundiav särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel.

Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst
200: -i månaden.
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är:
o
Fërdyrade kostnader för mat, utifrån konsumentverkets beräkningar, när man har regelbunden matdistribution, regelbundet köper maten i särskilda boende eller om man genom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler eller servicehus.
Fördyrade reskostnader (Lex arbets-

Kostnad för god man

eller sjukresor)

Underhållsskyldighet för barn
Övrigt efter individuell prövning

Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet.

¿P43

3

RONNEBY KOMMUN

AVGIF TER INOM ÄLDREOMSORGEN

"

Sänkning av fdrbehållsbeloppet.
För den som bor på särskilt boende och har TV i lägenheten eller har tillgång till
samhetsutrymme, sänks förbehållsbeloppet med den summa som motsvarar TVlicensavgiften. (200:-/månad år 20 l 8)

TV

i

gemen-

i

i

Beräkning av avgifter.
Formel för beräkning av avgiftsutrymmet:
Nettoinkomster (= inkomster efter
+ Bostadstillägg/ bidrag
- F örbehållsbelopp

skatt)

- Boendekostnad

= Avgiftsutrymme

Om avgiﬁsutrymmet blir 0:- eller visar på ett underskott

(= negativt avgiftsutrymme) så debiteras inga avgiﬁer.
:.

f

Om den ?enskilde inte når uppitill det förbehållsbelopp som anges

i gaanslëkan/

ï

fâ rätten

till

i lagen, kan han/hon efter
försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen prövad.

om

Avgiftsutrymmet räknas. normalt
en gång varje år samt när det sker förändringar av aktu“ella inkomster; boendekostnader, hemtjänstnivå eller av törbehållsbeloppets storlek.
Förändringarna skall vara av varaktig karaktär.

Den enskilde eller dess ombud-är skyldigt att lämna upplysningar om sådana varaktiga förändringar som kan påverka avgiftsutryinmet.

Boendekostnader
Bostadstillägg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst.
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta.
Hjälp med ansökan skall kunna erhållas.

För personer på korttidsboende, som erbjuds plats på särskilt boende, men tackar nej kommer
hyra att tas ut, eftersom korttidsplatsen då görs om till särskilt boende.

Boendekostnader i egen fastighet beräknas

pensionärer (BT P)

För 2018

gäller följ ande:

F astighetsavgiften
70

är

% av ränteutgifter

Uwe

på 0,75

enligt gällande regler för bostadstillägg för

% av taxeringsvärdet eller maximalt 7 812:- per år för småhus.

4
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Âr 2018: Uppvärmning 168:-/ /kvm
Är 2018: Driftskostnader 208:-/ /kvm
Driftskostnader = vatten-och avlopp, sophämtning,
ï

Déir—BTf:s_chab1onen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten)
godkänns faktiska kostnader mot uppvisande av verification.

-

'

Ï

underhåll och försäkringar.

‚

Hyrd bostad

hyran skall avdrag på boendekostnaden göras
:—/kvm bostadsyta och månad. Dock högst 500 z-/månad

séOmv/hushållsel ingår
:4,'i17

i

med

Inkomster

Som avgiftsgrundande inkomst räknas:
A)

skattepliktiga inkomster

B)

Ej skattepliktiga inkomster av:

O

'

inkomster (t.ex pensioner eller invalidförmäner)
studiebidrag (bidragsdelen)
Stipendier till den del som överstiger 3 O00:-/ménad

:ft-Utländska

e'

C
-

î

o
O
O

O

C)

o
I

o

samt

Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag,

e

Underhållsbidrag för vuxna
Familjebidrag

särskilt

vuxenstöd)

-

Följande räknas också som inkomst:
Bostadstillägg för pensionärer (BTP)
Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP)

Bostadsbidrag

till

barnfamiljer (BOB).

Inkomsthämtning:
Uppgifter om allmänna pensioner, äldreiörsörjningsstöd och bostadstillägg hämtas

Pensionsmyndigheten.

Den enskilde skall informeras om detta.

från

Uppgifter om tj änste- och övriga pensioner, andra aktuella inkomster och över/underskott
av kapital lämnas av den enskilde.

Överskott av kapital

skall gälla för året före det år för vilket hemtjänstavgiften beräknas.

En gång om året sker en allmän omprövning av avgifterna med tillämpning av ändrade bas-

belopp, skattebestämmelser, inkomst och förmögenhetsuppgifter.
den enskilde trots påminnelse ej lämnar in aktuella inkomstuppgifter kommer beslut om
avgiftsutrymme att fattas utan hänsyn till individuella Lippgifter. Detta innebär att ingen hän-

Om

syn till inkomster tas.

Beträffande egna företagare och andra för vilka det är svårt att beräkna årsmkomst, så skall
man ta hänsyn till den förvärvsinkomst den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 12 månaderna, fördelade med lika belopp per månad.

lm»
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Debitering
Debitering sker en månad i efterskott,
Förfallodag är den siste varje månad.

med undantag av hyror som debiteras i förskott.

Retroaktiva debiteringar
Retroaktiva tclebiteringar kan ske-när inkomstuppgifter
ombud vid kontroll beñnns vara felaktiga.

som lämnats av den enskilde

eller dess

Uttag av faktiska kostnader för hemtjänstinsatser:

.Kommtmens faktiska kostnader.. för lämnade hemtj änstinsatser uttages när insatserna på grund
av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring, skall bekostas av annan än den

g

som erhåller dessa insatser.

—

Inkomst/avgiftsberiikning för

:

boende:

i

_

v.

:

sammanboende makar i såväl ordinärt som särskilt

Omde'11j§1_j1ski1de är, gift eller registrerad partner ska inkomsterna läggas samman och därefter
*fördelas medhälften på vardera amaken eller partnern som grund för att bestämma avgiftsunderlagets storlekuOmdçn ena maken/makan bor på särskilt boende räknas vårdavgiften på
det
sätt som är mest fördelaktigt för dem båda.

med makar.
inkomster gäller ej ”sambo” då det inte finns någon lagstadgad under“hállsﬁskyldíghet-mellaí1 dem. ‚Dock skall samma förbehållsbelopp som för makar tillämpas
eftersom de har gemensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas.
—
Övriga sammanboendetexisyskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående
avgiftshänseende. Boendekostnader delas.
Registrerade partners är

att jämställa

:Saf.I1II1£u1S1agning*av

‘

'

i

Dubbla boendekostnader:

Den som flyttar till särskilt boende kan under högst tre månader få nedsatt hemz‘]'c'instavgift, pâ

grund av dubbla boendekostnader. Detta under förutsättning
inte överstiger två basbelopp.

att

den enskildes förmögenhet

Som förmögenhet räknas bankmedel, aktier, obligationer, fordringar samt fritidsbostad.

Däremot ingår ej den

senaste permanentbostaden.

Ansökan sker på särskild blanlcett.
För längre tid än tre månader, upp
Äldrenämnden

*få

till

högst sex månader, kan individuell prövning göras av

6
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Överklagande_
Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess
(6 kap. 3§ SoL)

genom förvaltningsbesvär.

ombud

Detta kan överklagas:
c

Den fastställda

avgiften

Avgiftsändring

Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad

Förbehällsbeloppets storlek

Överklagat beslut skickas

Ronneby Kommun

till

Ãldreförvaltningen

372 80 Ronneby

'

Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullméiktige.
Sädanabeslufpöverklagas genom laglighetsprövning enligt
(kap. 1o KL).

Kommunallagen

RONNEBY KOMMUN

Information

AVGIF TER INOM ÂLDRE OMS ORGEN

om behandling av personuppgifter

Följande information lämnas

maj 2018
'

ersätts

med anledning av personuppgiftslagen (PuL). Från och med
25
PuL med dataskyddsreformen (GDPR General Data
Protection Regulation).

och med att Ni ansöker
bistånd inom äldre och handikappomsorgen i
Ronneby Kommun
så kOmmeiÃ-Era lämnade! personuppgifter
att registreras i vårt datasystem.
Uppgifterna
är nödvändiga för att vi fsk/all lcunnavadministrera och handlägga
Ert ärende enligt gällande lagstiftningar i Socialtjänstlagen (SoL)oLagen om särskilt stöd
och service till vissa funktionshind-

om

I

,;

‘

_

rade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen
(HSL).

Vi hämtar uppgifter

~=
t

-

A

om Er inkomst från:

Pensionsmyndigheten/Försäldmgskassan om allmänna pensioner och
bostadstillägg/bidrag.
Riksskatteverket (RSV) om taxerade inkomster och över/underskott
av kapital.
-

Er tfolkbokføöringsadress samkörs en gång i veckan
med befolkningsregistret.
Efter rsamtyclçe från Er så kan personuppgifterna också
användas
(Elektroniskt vårdplaneringssystem)

;Prator innebärtatt det sker ett informationsutbyte

Primärvården och Äldre/Handikappomsorgen

A

mellan Blekingesjukhuset-

om vilka av Era personuppgifter som be-

handlas hos oss.
Begäran skallvara egenhändigt-undertecknad och ställd
ng.

F ör rättels. av personuppgifter, till exempel
p

Åvgiftshandläggare
tel. 0457-61 84 88
0457-61 77 11

Personuppgiftsansvarig är:
Adress: Stadshuset
372 80 Ronneby

Äldrenämnden

Personuppgiftsombud: tel. 0457-61 82 87
Adress: Kommunledningsförvaltningen
Stadshuset

372 80 Ronneby

ace

Prator

om Ni blir inlagd på sjukhus.

Ni harrrätt att, tefterskriftlig tbegäran få information
'

i

till

fel tilltalsnamn,

den som är personuppgiftsansvakontakta

E
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AVTAL OM ANSLUTANDE TJÄNST - DATASKYDDSOMBUD
DNR SARK.2018.63

Pa rter

Ronneby kommun och Kommunalförbundet Sydarkivera nedan kallad Sydarkiom anslutande tjänst som dataskyddsombud enligt följande av-

vera har enats
tal.

Bakgrund

Detta avtal har upprättats mot bakgrund av Ronneby kommuns behov enligt
dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsförordningen (GDPR) innehåller regler om hur man får behandla
personuppgifter. Förordningen börjar gälla den 25 maj 2018 och ersätter den
nuvarande personuppgiftslagen (PuL).
Enligt förordningen är det obligatoriskt för vissa personuppgiftsansvariga att
utnämna ett dataskyddsombud. Så kommer att vara fallet för alla offentliga

myndigheter. Inom en
svarig.

kommun

är varje

nämnd och

styrelse personuppgiftsan-

Sydarkivera inrättar verksamhet med gemensamt dataskyddsombud för de
förbundsmedlemmar som tecknar avtal om anslutande tjänst. Samtliga person-

uppgiftsansvariga 'inomiförbundsmedlem som ansluter sig till tjänsten täcks in
tjänsten. Kommunalazibolag och kommunalförbund är egna juridiska personer
och ingår inte.

Anslutande tjänst finansieras separat enligt principen
påverkar inte Sydarkiveras bastjänster.

om

i

självkostnadspris, och

För att på ett effektivt och ändamålsenligt sätt kunna bedriva verksamheten

som anslutande

tjänst behöver ett team formeras
tillsammans utför dataskyddsombudets uppgifter.

med

olika

kompetenser som

Omfattning
Sydarkivera förbinder sig att hålla hög yrkesmässig kompetens och kvalité på
tjänsten som dataskyddsombud. Omfattningen på verksamheten och organisationens storlek beror på antalet förbundsmedlemmar som tecknar avtal.

Kostnaderna består av en fast del och en rörlig del som gör det möjligt för den
enskilda förbundsmedlemmen att anpassa efter sina behov. Behövs extra insatser kan Sydarkivera mån av tid erbjuda utbildning, råd och stöd på plats
enligt separat debitering. Eftersom det är en helt ny verksamhet där det dagsläget finns begränsade erfarenheter att jämföra med utgörs verksamheten till
en början av ett mindre team.
i

i

För att upprätthålla en hög kvalité på tjänsten kan det på sikt innebära att
verksamheten behöver utökas. Ett utökande skulle då innebära ökade fasta
kostnader.

SYDARKIVERA.SE

0472-39 10 00

Box 182
SIDAN

2 (6)

342 22 Alvesta, Sverige
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Arbetet ska bedrivas nära samarbete med medlems personuppgiftsansvariga
och Sydarkivera. Dataskyddsombudet har inget ansvar fôr att personuppgiftsansvarig myndighet fôljer dataskyddsfôrordningen. Det ansvaret Iigger alltid
hos den personuppgiftsansvariga.
i

Även om Sydarkivera

tillhandahåller

gemensamt dataskyddsombud behöver

det finnas en lokal organisation hos varje förbundsmedlem. Den lokala organisationen ska kunna bedriva ett aktivt dataskyddsarbete som inte leds av dataskyddsombudet. Den lokala organisationen behöver utgå från sina förutsättningar och behov.

Sydarkivera tillhandahåller följande tjänster
-

Informera och ge råd

om

till de personuppgiftsansvariga och dess anställda
skyldigheter enligt dataskyddsförordningen och annan dataskydds-

lagstiftning.
o

Planera och genomföra utbildningar dataskyddsförordningen och annan
dataskyddslagstiftning hos anslutna förbundsmedlemmar. (Efter uppbyggnadsskede en gång per år.)

o

Ta fram mallar fôr interna riktlinjer och policydokument för behandling
av personuppgifter hos den personuppgiftsansvarige, t ex inventeringsrutiner, incidenthantering och informationsrutiner till registrerade.

og

o

i

Samarbeta med tillsynsmyndighet för dataskyddsfrågor och vara kontaktperson för tillsynsmyndigheten.

Ge

råd vad .gäller risk- och konsekvensbedömningar avseende data-

skydd.
o

Ge

råd vid upphandling av system/applikationer

som

rör personuppgif-

ter.
o

o

o

Ta fram mallar för avtal med personuppgiftsbiträden.

Óvervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan dataskyddslagstiftning hos den personuppgiftsansvarige.
och projekt för att

SYDARKIVERA.SE

¿É

inom området för dataskydd och delta
upprätthålla hög kompetens.

Fólja rättsutvecklingen

0472-39 l0 O0

BOX 182
SIDAN 3

(6)

i

nätverk

342 22 Alvesta, Sverige

ü
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Ansluten förbundsmedlem förbinder
o

o

o

till

följande:

Utse kontaktperson fór dataskyddsfrågor som leder det lokala dataskyddsarbetet och som är kontaktperson gentemot dataskyddsombudet

Kontaktpersonen rapporterar

fôrbundsmedlem
o

sig

i

till

kommun- och

fôrvaltningsledning hos

samråd med dataskyddsombudet.

anpassad organisation för dataskyddsarbetet med
råd och stöd från dataskyddsombudet. Det är den lokala organisationen
som t ex inventerar personuppgiftsbehandlingar, vid behov processkartlägger sin organisation, gör systeminventeringar, för register över behandlingar, tar fram lokalt anpassade dokument utifrån tillhandahållna
mallar och som gör risk- och konsekvensanalyser för dataskyddsarbete.
Fastställa en lokalt

Fastställa interna riktlinjer och policydokument fôr behandling av personuppgifter samt andra dokument som rör behandling av personuppgifter med råd och stöd från dataskyddsombudet, t ex för att dataskyddsombudet ska ,kunna övervaka efterlevnaden av dataskyddsförordningen
och annan dataskyddslagstiftning.

Samråd
Verksamheten byggs upp samråd mellan parterna.
i

Parterna är överens om att verksamheten behöver byggas upp hos både Sydarkivera och hos medlemmarna och att det därför kommer att dröja innan

“verksamheten kring dataskyddsarbetet fungerar

Under

ett

uppbyggnadsskede

utbildningar för flera
råd mellan parterna.

om

medlemmar

fullt ut.

ca 1 år kommer Sydarkivera erbjuda samlade
samtidigt. utbildningsinsatser planeras sami

Faktu rering
Sydarkivera fakturerar kostnader för den anslutande tjänsten kvartalsvis

i

för-

skott. Alla priser faktureras exkl. moms med betalningsvillkor 30 dagar netto.
ôver gälVid betalning efter förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8
lande referensränta.

%

Sydarkivera skickar fakturan

till:

Ronneby kommun, referensnummer på fakturan:
Fakturaadress:

Postnummer &

Ort:

SYDARKIVERA.SE

L?

0472-39 10 00

Box 182
SIDAN 4

(6)

342 22 Alvesta, Sverige
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Avgift
Beroende på hur många förbundsmedlemmar, och övriga organisationer, som
är intresserade av att avtala om anslutande tjänst så behöver beräkningar göras utifrån faktiska förhållanden och utifrån olika intervaller.

Avgift /år

Avgiftsintervall
Avtalspart

med upp till

Avtalspart

med

mellan 10 000

till

20 000 invånare

175 000 kronor

Avtalspart

med

mellan 20 000

till

30 OOO invånare

225 000 kronor

Avtalspart

med

mellan 30 000

till

40 000 invånare

275 000 kronor

Avtalspart

med

mellan 40 000

till

50 000 invånare

325 000 kronor

Avtalspart

med

mellan 50 000

till

60 000 invånare

375 000 kronor

Avtalspart

med över 60 000

125 000 kronor

10 O00 invånare

425 000 kronor

invånare

Extra utbildning på plats hos part per

dag

16 000 kronor

Konsulting på plats utöver det obligatoriska, operativt stöd
enligt självkostnadsprincipen

i

redande arbete. Timpris

förbe-

850 kronor

Avgiften avser 2018 års priser.
Avgiften för 2018 är 225 000 kronor,
150 000 kronor.

med avdrag

för del

av

år. Vilket

innebär

Fôrdelning av kostnaderna fôr avgiften ska ske utifrån invånarantalet enligt
statistik för respektive medlem per 1 november året innan avgiftsåret.

SCB:s

Avgiften beräknas årligen efter utförd lönerevisionsförhandling och uppräknas

med

arbetskostnadsindex

Avtalstid
Detta avtal gäller från den 1 maj 2018 till den 31 december 2019. Uppsägning
ska äga rum senast 3 månader före avtalstidens utgång.

Sker

inte

uppsägning är avtalet förlängt med 3 år varje gång med 6 månaders

uppsägningstid.

SYDARKIVERA.SE

"trod;

0472-39 10 00

BOX 182
SIDAN
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Uppfôljning och utvärdering

Utvärdering av tjänsten och dess omfattning ska ske första gången 14 månader
efter detta avtals ikraftträdande. Kostnaderna kan realiteten bli både lägre
och högre beroende på resultatet från utvärderingen.
i

Utvärdering sker delsgenom enkätundersökning till anslutande medlem, dels
genom redovisning av kostnader. Kontaktperson från anslutande medlem ingår
utvärderingsgruppen.
i

Förlängs avtalet med tre år sker utvärdering därefter år två under avtalstiden.
Utvärderingen ska vara klar under det första kvartalet på det tredje året.

Om

'

det verkliga behovet bedöms avvika väsentligt från de antaganden som
gjorts Sydarkiveras? utredning om anslutande tjänst som dataskyddsombud
har parterna rätt att påkalla omförhandling av avtalet.
i

l

Finansieringsvillkor
Detta avtal är för sin giltighet beroende
för Sydarkivera av sammanlagt minst 1

av

att tjänsten

200 O00

genererar en

årlig intäkt

kr.

Avtalets giltighet förutsätter erforderligt beslut hos

förbundsmedlemmen.

Avtalsexemplar
Detta avtal har upprättats
var sitt.

Ronneby

i

två likalydande exemplar, av vilka parterna tagit

kommun

Kommunalförbundet Sydarkivera
Organisationsnummer:

Organisationsnummer:

Ort och

Namn

Namn

Namnförtydligande

Namnförtydligande
Mats Porsklev
Förbundschef
mats.porsklev@sydarkivera.se

(z)

LI

Ort och datum

datum

sYDARKIVERA.sE
‚

222000-3103

0472-39 10 00

I

Box 182

[7

3/)

SIDAN 5

(6)

342 22 Alvesta, Sverige
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1.Inledning

Vad är en VA-plan?

En VA-plan är ett styrdokument

,det

som

beskriver hur VA-försörjningen ska ordnas

kommunala verksamhetsområdet. Med VA-försörjning menas

av avloppsvatten. Avloppsvatten innefattar vanligtvis spillvatten

i

hela

kommunen, både och
i

utanför

samt omhändertagande
och dagvatten och ibland även dräneringsvatten.
dricksvattenförsörjning

Varför behöver Ronneby en VA-plan?

kommunens intentioner VA-frågan samtidigt som åtagandena enligt främst
vattentjänstlagen uppfylls. Genom en tydlig plan kan resurser satsas där de ger störst samhällsnytta. Då kan
medborgare få svar på om det är aktuellt medvkommunalt VA deras område samtidigt som exempelvis åtgärder
riktade mot enskilda avlopp fokuseras till de områden som bedöms ha enskild försörjning framtiden. Det finns
En VA-plan ska tydligt visa

i

i

i

i

dagsläget ingen fastställd definition på vad en VA-plan måste innehåll. Det viktiga är därför inte att ha en VA-plan

utan en bra VA-planering.

Målgrupp

riktar sig till politiker, tjänstemän och enskilda med intresse och viss kunskap VA-frägan. Den ska visa
kommunens övergripande ståndpunkter gällande VA-frâgor men också svara på hur frågan ärtänkt att lösas specifika
områden runtom kommunen.

VA-planen

i

i

i

Organisation

Arbetet

med att ta fram VA-planen

har skett 'följande grupper: Arbetsgrupp
i

byggnadsförvaltningen, kommunledningsförvaltnlngen och Ronneby miljö

Styrgrupp bestående, av chef för miljö- o;ch byggnadsförvaltningen,

med tjänstepersoner från

& teknik AB.

Vd för Ronneby

miljö

miljö-och

& teknik AB samt

samordningschef för kommunledningsförvaltningen.

~
~

Styrgrupp

Samordnare

~

Arbetsgrupp

Figur 1. Organisationsskiss

Tillvägagångssätt

VA-planen har på uppdrag från kommunstyrelsen
finansierats

med

"Kommunal VA-planering"
rapporterat

till

tagits

fram genom en övergripande arbetsprocess som delvis

hjälp av LOVA-bidrag. Arbetet hari stora drag utgått från det arbetssätt

som

beskrivs

i

rapporten

(Länsstyrelsen Stockholms län, 2009). Under processen har arbetsgruppen löpande
i

styrgrupp, kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) och kommunstyrelsen (KS), vilka tagit beslut

frågor gällande revidering av projektplan och liknande. VA-planen antas sin helhet av kommunfullmäktige, KF.
i

ln

i

RD

MILJÓÏEÏKNIK
munen mun

2.

I

TEKNIK Al

VA-ôversikt

Lagar, regelverk och andra vägledande

VA-planeringen påverkas av flera
VA-planeringen inom
o

o

lagstiftningar, regelverk

och

dokument
direktiv.

Nedanstående lagar och regler rör för närvarande

kommunen.

Lag om allmänna vattentjänster (2006:412)
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20060412.htm

Allmänna bestämmelser fôr brukande av Ronneby kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 07
https://www.ronnebv.se/download/18.3a33d0ea16122420c399e41a/1517391090405/ABVA2007.pdf

o

LívsmedeIsIagen(2006:30)
http://www.notísum.se/rn p/sls/lag/20060804.HTM

o

Livsmedelsverkets fóreskrifter (SLFS 2001:30)
https://www.livsmedelsverket.se/om-oss/lagstiftningl/gallande-lagstiftning/slvfs-ZOOBQZ

o

‘W

Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning
https://www.livsmedelsverketse/globalassets/matvanor-haIsa-milio/egen-brunn/rad-om-egen-brunn/rad-omenskiId-dricksvattenforsorining.pdf

o

Plan- och bygglagen(2010:900)

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm
o

Miljöbalken och dess förordningar 1998:808

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
c

om små avloppsanläggningar HVMFS 2016:17
httoszllwww.havochvatten.se/download/18.44ebc86154b1fe664a75c9d/1463661937246/HVMFS+2016-17Havs- och vattenmyndighetens allmänna råd

evpdf
‘o

Fôrordning

om

miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd(1998:899)

http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-milioarbetet/Rattsinformation/Foreskrifter-allmanna-

rad/NFS/2006/NFS-20067———Av|oppsanordningar-for-hushallsspillvattgz
0

o

o

Förordning om förbud m.m. vissa fall samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter.
(1998:944)
http://www.n0tisum.se/rnp/sls/lag/19980944.htm
i

i

Kungörelse SN FS 1994:2 med föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används
jordbruket
http://www.naturvardsverketse/Documents/foreskrifter/nfs1994/snfs-1994-2.pdf
Fôreskrifter

om deponering av avfall NFS 2004:10

http://www.naturvardsverket.se/Documents/foreskrifter/nfs2004/NFSZOO4
o

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd
2004:62)

om

i

10.pdf

miljöhänsyn ijordbruket vad avser växtnäring (SJVFS

http://www.]ordbruksverket.se/downIoad/18.2da5afd014dde384c9695a58/1434091543400/2015-021.pdf

o

om skatt pâ avfall (1999:673)
httpz//wwwnotisum.se/rnp/sls/lag/19990673.HTM

Lag
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o

EU:s ramdirektiv fôr vatten
httpsz/lwww.havochvatten.se/hav/samordning--fakta/miliomal--direktiv/vattendirektivet.html

o

Vattenmyndíghetens âtgärdsprogram fôr Södra Östersjön
http://www.vattenmvndigheternase/Sv/publikationerlsodraostersion/beslutsdokument/Pages/forvaltningsplan-sodra—ostersion—2016—2021.a;rg

o

Baltic Sea Action Plan
http://www.helcom.f¡/balt¡c—sea—actíon-plan

0

Sveriges miljömål
htt

o

:

www.mll'omal.se

Ronneby kommuns Miljôprogram 2017-2020
https://www.ronnebv.se/download/18.2467a4fd161230b4ac9cafbd/1517581816659/Mlli%C3%B6program%20f

%C3%B6r%2ORonnebv%20kommun.pdf
Tillhörande handlingsplan

https://www.ronneby.se/download/18.2467a4fd161230b4ac9b72b2/1517497694758/Handlingsplan%20f°oC3%

B6r%20att%20upnn%C3%A5%20mili%C3%B6m%C3%A5len%20f%C3%B6r%2ORonnebv%20kommun.pdf

o

Natíonella Folkhälsomål
https://www.fo|khaIsomvndigheten.se/far/nationella-insatser/fvsisk—aktivitet—natione||—fo|kha|sopolitik[

o

Biosfärsomrâdet Blekinge Arkipelag
http://www.blekingearkipelagsg

0

Klimatanpassning
httpz/[wwwlansstvrelsen.se/blekinge/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/rapporter/2014/Rapp0rt-

2014-12.Qdf
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Rättsliga förutsättningar

Kommunens olika roller
VA-planering handlar

VA

om såväl folkhälsa,

som samhällsekonomi. Tillhandahållandet av
som kommunerna har befogenhet att sköta men som de dessutom,

miljöskydd, resurshushållning

(vatten och avlopp) är ett allmänt intresse

enligt angivna förutsättningar vattentjänstlagen, är skyldiga att tillhandahâlla.
i

Kommunens övergripande ansvar
Genom

planerings- och bygglovsansvaret enligt PBL1, egenskap av tillsyns- och tillståndsmyndighet enligt
i

samt som VA-huvudman enligt vattentjänstlagen, har kommunen det avgörande ansvaret för att VA'frågorna löses. Kommunen har dessutom viss befogenhet att skriva generella normer, såsom
miljöbalken,

-vattenskyddsföreskrifter, hälsoskyddsföreskrifter och renhållningsordning.

myndighet

FIGUR 2.

myndighet

KOMMUNENS ROLLER VA-SAMMANHANG
I

Översiktsplanering
En annan skyldighet för
Varje

hUVUdman

Tillstånds-

kommun

kommunen

är att enligt plan- och bygglagen planlägga

ska ha en aktuell översiktsplan

vägledning för beslut

om

som omfattar hela kommunen.

användningen av mark och vatten.
Översiktsplanen ska

bl.a.

ge

användningen av mark- och vattenområden samt hur den byggda miljön ska utvecklas och

bevaras.

Myndighetsutövning

Genom

myndighetsutövning har kommunerna

enskilda rättigheter och skyldigheter.

Med

rätt att

i

1

styrs av miljöbalken.

Plan- och bygglagen

vissa frågor fatta rättsligt

enskilda avses såväl privatpersoner

Också företrädare för det allmänna omfattas vissa

som

i

fall

av detta begrepp,

till

bindande beslut, som kan

som företag och

tilldela

organisationer.

exempel när de bedriver verksamheter

‘ﬁ
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Politik
Åtskillnad

måste göras mellan kommunfullmäktiges uppgifter och myndighetsnämnders

fullmäktige

som genom reglementet

olika författningar,

kommunal nämnd som

beslutar vilken

uppgifter. Det är

ska ha ansvaret för tillämpningen av

och därmed vara myndighet under denna författning. Det är vidare fullmäktige som bland annat:

o

på ettövergripande plan styr

o

tilldelar

kommunens verksamhet och

o

nämnden ekonomiska medel
tillsätter nämndens ledamöter,

o

beslutar

om generella normer såsom

organisation,

(skatter och avgifter) och beslutar

om taxor,

hälsoskyddsföreskrifter, vattenskyddsföreskrifter och

renhållningsordning
o

beslutar

om

antagande av kommunens översiktsplan.

Kommunfullmäktige är dock förbjuden

mot enskilda,

att ingripa-i

nämnder och förvaltningar som

allmänna beskrivningen Figur
i

~~

~~

2.

Miljö- och

~~
~~

Miljö- och

byggnads-

nämnden

~~
~~

byggnads-

FIGUR 3. RONNEBY KOMMUNS ROLLER

I

Ronneby kommun

I

i

som nämnts
i

fall,

och har

ovan flera olika "VA-roller" och det

Figur 3 vilken kan jämföras

med den

~~
~
~~
—

o_

(huvudsakligen)

Miljö- och

nämnden

utgör myndighetsutövning

endast fatta beslut enskilda

sin tur

har

som

Kommunstyreåsen

byggnads-

nämnden

i

ikläder sig dessa. Rollerna visas

Ronneby kommun

~ ~

~~~

Nämnden kan
normer. Kommunen

detta framgår av regeringsformen.

således inte befogenhet att anta generella
är olika

hanteringen av enskilda ärenden

Miljöteknik

~~~

VA-SAMMANHANG

är det Miljö- och

byggnadsnämnden som

är planmyndighet

samt tillsyns- och

och bygglagen, strandskyddsdispenser och frågor som rör miljöbalken
beslutas av Miljö- och byggnadsnämnden. Den allmänna anläggningen Ronneby kommun ägs av Miljöteknik som
därmed är VA-huvudman. Förutom att vara huvudman ansvarar Miljöteknik även för drift och skötsel av kommunala

tillståndsmyndighet. Frågor

som

rör plan-

i

VA-anläggningar.

Lp ¿Se

Ë
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Verksamhetsområde och skyldigheter enligt vattentjänstlagen
Lagen (2006:412)

Enligt

om allmänna vattentjänster,

här kallad vattentjänstlagenz har det lagts på

bestämma verksamhetsområde. Reglerna innebär att ändringar av verksamhetsområden

alltid

kommunen

att

måste beslutas av

kommunfullmäktige.

kommunens skyldighet att se till att behovet av VA tillgodoses genom en allmän
om det behövs med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön och om det anses föreligga "ett

Enligt vattentjänstlagen är det

anläggning,

sammanhang". Lagstiftningen på området kan sägas vara under utveckling. De senaste årtiondena har
utvecklingen gått mot att kommuner får ett allt större ansvar för att tillhandahålla VA. Framförallt miljökraven har
skärpts med åren och vid närhet till befintligt verksamhetsområde har färre än de 20-30 fastigheter som nämns
förarbetena ansetts som "ett större sammanhang".
större

i

Det finns inte några särskilda förfarandereglernär det gäller beslut

om verksamhetsområde. Men med

hänsyn

till

rättsverkningarna för fastighetsägarna bör införlivande verksamhetsområde föregås av en informationsinsats
i

gentemot dessa.

Inskränkning av verksamhetsområde
vattentjänstlagen finns uttryckliga regler

I

om inskränkning av verksamhetsområde.

Det har tidigare ansetts

att

verksamhetsområdet kunnat inskränkas områden där någon utbyggnad av den allmänna anläggningen aldrig
kommit att ske. De nya reglerna möjliggör inskränkning av verksamhetsområdet även för fastighet eller bebyggelse
i

som

är ansluten

den allmänna VA-anläggningen.

till

Förutsättningen för detta är dels att fastigheten eller bebyggelsen uppenbarligen inte längre omfattas av det större
sammanhang som är grunden för kommunens'utbyggnadsskyldighen dels att fastighetens eller bebyggelsens behov

av vattentjänster lämpligen kan tillgodoses

huvudmannen

genom

enskilda anläggningar.

Om verksamhetsområdet inskränks är

skyldig att ersätta ägaren av fastigheten eller bebyggelsen för

den skada inskränkningen eventuellt

medför.

Tillsynsmyndighet

kommunen uppfyller sina skyldigheter att tillhandaär det kommunens ansvar att lösa behovet genom att upprätta

Länsstyrelsen utövar enligt § 51 vattentjänstlagen tillsyn så att
i

hålla

VA enligt §

6.

Om förutsättningar är uppfyllda

verksamhetsområde och en allmän VA-anläggning.

Skydd av vattentäkt

För att säkerställa en långsiktig dricksvattenförsörjning är det viktigt att vattentäkterna skyddas från föroreningar.
Långsiktigt skydd av grundvattenförande geologiska formationer kan utgöras av

skyddsföreskrifter.

Området och

föreskrifterna kan fastställas av Länsstyrelsen eller av kommunfullmäktige, enligt 7

skydd för ytvatten och enskilda grundvattentäkter genom
skydd för människors hälsa och miljön. Detta enligt 9 kap miljöbalken och § 40 Förordningen

kap miljöbalken. Kommunfullmäktige kan också
lokala föreskrifter

om
l

miljöfarlig

till

fastställa

i

verksamhet och hälsoskydd.

Ronneby kommun

finns

vattenskyddsområden Backaryd (Bäckasjön och
i

Eringsboda, Hallabro och Leräkra. Dessa är fastställda av Länsstyrelsen

ZTrädde

i

.

‘WC’

kraft

vattenskyddsområde med

2007-01-01, http://www.notisumse/rnp/sls/lag/20060412.htm

Cg

9

i

centralt), Belganet,

Blekinge län. Norr

om

Bräkne—Hoby‚
Johannishus planeras

Ro
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vattenskyddsområde för Karlskrona kommun. Vattenskyddsområdet Brantafors har upphävts och ett nytt
vattenskyddsområde planeras Karlsnäs. Föreskrifter för vattenskyddsområden finns tillgängliga på hemsidorna för

även

ett

i

Länsstyrelsen

Blekinge och

i

Ronneby kommun.

Vattenverksamhet

Bortledande av grund—

eller ytvatten

räknas

som Vattenverksamhet och kan

som motsvarar det tidigare begreppet vattendom
Länsstyrelsen.

l

ett tillstånd regleras hur

söks hos mark- och miljödomstolen

mycket vatten som
eller anmälan behövs dock
får tas ut ur

innebär ett mycket starkt juridiskt skydd. Tillstånd

allmänna

som

eller enskilda intressen

skadas

genom vattenverksamhetens

som måste kunna visa

utför en Vattenverksamhet

kräva tillstånd eller anmälan. Tillstånd

att

en sjö

inte

medan anmälan görs till

grundvattenmagasin och

eller

om det är "uppenbart att varken

inverkan på vattenförhållandena". Det är den

verksamheten

inte är tillståndspliktig eller

anmälningspliktig.

För ytterligare information

om vad som juridiskt sett räknas som vattenverksamhet hänvisas

till

kapitel 11

i

Miljöbalken3.

Allmänna bestämmelser för brukande av Ronneby kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning, (ABVA)
ABVA är Ronneby kommuns “allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och
avloppsanläggningen.

ABVA tar upp

innehåller bland annat

rättigheter och skyldigheter för

både abonnenter och ledningsägare och

bestämmelserom inkoppling till den allmänna anläggningen, leverans och mätning av

dricksvatten och restriktioner på utsläpp av avloppsvatten?

Kommunala VA-anläggningar

Avloppsreningsverk och mindre kommunala anläggningar

samt tre stycken mindre avloppsanläggningar form
av markbäddar. Markbäddarna Skönevik och Järnavik kommer att avvecklas senast 2018. De fyra nordliga verken
Backaryd, Belganet, Eringsboda och Hallabro försörjer sina respektive orter. Verket Bräkne-Hoby kommer förutom
Miljöteknik har för närvarande sex stycken avloppsreningsverk

i

i

i

i

omnejd även att försörja de områden söderut och norrut som beräknas anslutas

kommunalt
VA enligt VA-planen. Rustorpsverket försörjer Ronneby, Kallinge, Johannishus, Listerby, Saxemara samt områden
söder, väster och sydöst om Ronneby. Även Rustorpsverket kommer att försörja fler områden allteftersom områden
centralorten

kopplas

in.

med

till

Det gäller kuststräckan västerut och Gärestad österut.

3

http://www.notísum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM

4

http://www.ronneby.se/Documents/Mi|j%c3%b6teknik/VA/Blanketter%20att%20ladda%20hem/ABVA2007.pdf
10
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Verken

är

i

dag

relativt lägt belastade‚ rent föroreningsmässigt,

och

med nuvarande krav finns utrymme för

med undantag för Bräkne-Hoby. Bräkne-Hoby bedöms biosteget vara
dimensionerat underkant varför en tillbyggnad sannolikt måste göras samband med anslutning av fler fastigheter.
Hydrauliskt (flödesmässigt) är belastningen större men arbeten med saneringar på ledningsnäten bedöms kunna

ytterligare belastning på samtliga verk

I

i

i

minska belastningen. En utbyggnad av ca 400 fastigheter

till

Rustorp respektive Bräkne-Hoby medför en ökad

250 m3/d. Dâ inget tillskottsvatten tillförs från utbyggnadsområdena bedöms
denhydrauliska påverkan stort vara försumbar; nedan listas samtliga verk och nuvarande belastning förhållande

spillvattenmängd

med

verken

till

ca

till

i

I

i

dimensionerande belastning. De celler som

sa knar siffror har inget specifikt reningssteg för aktuell parameter.

om en viss kväverening fås på

Det är bara Rustorp som är byggt för kväverening även

köpet en vanlig biorening.
i

Därför har endast Rustorp ett värde på totalkväve (Nm).

Pm

BOD7

Dim, pe

Nm:
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AVLOPPSRENINGSVERK - KAPACITET OCH NYTTJANDEGRAD

Avloppsledningsnät
Dä de områden som ingår kommunens utbyggnadsplan inom 20 år endast tilldelas anslutningspunkt för vatten och
spillvatten, krävs ingen förstärkning på befintligt avloppsnät för något område. De flesta områden som är aktuella
för anslutning gör det via LTA-system vilket gör risken för ovidkommande vatten ledningssystemen låg och därför
i

i

behövs

inga förstärkningar

i

tätorter och finns tillgängliga

därför

ej

framtagna för Ronneby, Kallinge och Bräkne-Hoby
hos miljöteknik. Dessa dokument består av mycket omfattande kartmaterial och kan

befintligt nät. Saneringsplaner är

bifogas VA-planen.

Vattenverk och (reserv)kapacitet
l

Ronneby kommun

finns en rad vattenverk och vattentäkter

Figur 5 ges en översikt av vilka

de

med varierande

kapacitet och försörjningsområde.

I

är och deras uttagsmöjligheter. Pilarna mellan Brantafors5 och Leråkra markerar

de kan utgöra reservtäkter för varandra händelse av störningar. P, står för antal personer som verket försörjer.
Vattenverken med samma namn försörjer sina respektive orter. Dönhult försörjer Bräkne-Hoby, Brantafors försörjer
att

i

Kallinge

med omnejd och

Leråkra försörjer

Ronneby med omnejd. Vattenverket vid

Galtsjön försörjer en rastplats

och ett värdshus.

5

Vattenskyddsomrâdet Brantafors har upphävts

men Vattenverket

i

Brantafors är bruk

12

Lpéig

i

som

idag får

sitt

vatten från Karlsnäs
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FIGUR 5. VATTENVERK

Vattenledningsnät
DåiLilla Kulleryd

kommer inte vattentillförseln

och Gyön/Garnanäs byggs ut

kommeratt åtgärdas

toppförbrukning. Detta

denna åtgärd behövs

inte,

i

att räcka

till

för dimensionerad

projektet så att en Iågvattenreservoar byggs

in

i

projektet.

Med

utöver normalt driftunderhåll, någon förstärkning på befintligt vattenledningsnät. För

anslutning av Jordö krävs att ledningsförstärkning utförs Listerby
i

med

nya nläggande av 750 meter vattenledning.

kommunens utbyggnad inom 20 år, krävs ingen förstärkning på befintligt
vattenledningsnät. Vattenledningsnätet bevakas genom tryck- och flödesmätningar som jämförs med teoretiska
normalvärden. Avvikelser kan indikera fel och som sin tur kräver åtgärder.
För övriga områden,

som

ingåri

i

Dagvatten

Dagvatten från mark inom detaljplan räknas som avloppsvatten och ska därför avledas och renas
på något annat sätt, så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte

Spill-

i

i

samma

i

många fall

är

de

inte konstruerade för att

bli

trycksatta, det

mindre
vill

ine

många

år ansåg

man

att

säga

fyllas helt.

i

det bästa var

bra. Ett ledningssystem är aldrig helt tätt

kan därför dagvatten tränga upp spillvattensystemen. Problem kan uppstå
i

separerat system. lett

i

i

är detta

eller

Iedning, ett duplikat system leds dagvatten

separat rörledning och ett separerat system avleds dagvatten dike. Under

en gemensam ledning. Ur översvämningssynpunkt

om hand

uppkommer.

och dagvatten kan ledas bort tre olika typer av system: kombinerat, duplikat

kombinerat system leds dagvatten och spillvatten bort

eller tas

och

i

Vid kraftiga och/eller ihållande regn

med

källaröversvämningar, bräddningar

‘W

R0än”
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på ledningsnät och vid reningsverken samt överbelastning av reningsverken

med fôrsämrad

reningskapacitet

som

fôljd.

Normalt ska ”rena” spillvattenledningar

inte vara

päverkade av regn. Det finns dock flera orsaker

till

att

spillvattenledningar kan vara påverkade av regnvatten:
Läck— och dräneringsvatten är grundvatten

o

hus

med

källare

kopplades förr ofta

till

som

läcker in eller dräneras

systemet. Dräneringsvatten från

till

spillvattenledningen.

o

Nederbôrdspâverkan, direkt från anslutna ytor och indirekt

o

Påverkan från hav och åar

o

‘Läckage frän vatten- och dagvattenledning

till

via

andra ytor.

spillvattenledning,

som

ofta ligger lägre

En undersökning år 2000-2001 på Rustorps ARV(avIoppsreningsverk) visade på en utspädningsgrad på 2,2 ‘¿med
följande fördelning:
Läck- och grundvatten

spillvatten

45%

indirekt nederbörds

Direkt

och havspåverkan

nederbördpåverkan

15%

7%

33%

Merparten av dagvattensystemen Ronneby kommuns tätorter är kombinerade system där dagvatten och
spillvatten går till samma ledning. Att separera ledningar behöver inte vara det enda sättet att åtgärda problem
i

område

ett

annat alternativ kan vara att helt enkelt inte leda ner dagvattnet ledningar utan

ytan och på så sätt ta hand
För de
fråga

i

om

låta detta

i

ett

vara kvar på

det.

områden som varken har kommunalt dagvatten-

eller spillvattennät finns inga

kända problemområden

i

om dagvatten.

Riktlinjerför hantering av dagvatten

inom verksamhetsområde och vid ny exploatering finns Ronneby kommuns
i

policy för dagvattenhantering.

https://www.ronnebv.se/download/18.2467a4fd161230b4ac9ca3a5/1517578721517/Po|icv%20f°oC3%B6r%20dagv

attenhantering%20i%2ORonnebv%20kommun.pdf

Förnyelsetakt i ledningsnät
Förnyelsetakten är en högst teoretisk modell för VA-nätets status.
avloppstopp, översvämningar och

in-

Som

nyckeltal för avloppsledningsnätet kan t ex

och utläckage användas. För vattenledningsnätet kan t ex antal vattenläckor

och spolningar användas som nyckeltal.

beroende på projektens art/komplexitet och kan
därför variera väsentligt mellan åren. Förnyelsetakten kan också bedömas utifrån schablonberäkningar avseende
Hur många meter ledning som förnyas enskilda
kostnad per meter ledning förhållande
i

6

till

år skiljer sig åt

tillgängliga resurser.

Medelvärdet fôr utspädning Sverige är 2,2
i

14

Det är svårt att veta vilken förnyelsetakt

som

är
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Svenskt Vatten Utvecklings rapport Värdering av vatten- och avloppsledningsnät (Svenskt Vatten Utveckling,

2007) föreslår att Sveriges

kommuner

minst bör ligga på 0,3

% (motsvarar 333 är)

i

fôrnyelsetakt

som

basnivâ. Detta

är ett riktvärde som är baserat på erfarenhet och tar som utgångspunkt att ledningsnätet är av normal standard.
i

en sammanfattning av rapporterna "Förnyelseplanering av VA-nät" (Svenskt Vatten Utveckling, 2011) anges för
hela Sveriges vattenledningsnät att förnyelsetakten idag bör ligga runt 0,7 procent och kan vara konstant de

l

närmaste 70 åren fram

till

2080. Prognosen för avloppsledningsnätet visar att nuvarande takt bör vara cirka 0,6

procent och kan minska något för att sedan återgå

till

0,6 procent

om 70-80 âr. Siffrorna

bygger på

att

ledningsnätet byggs ut kontinuerligt, vilket drar ner förnyelsetakten.

Införandet av en separat brukningsavgift för dagvatten kan vara ett incitament för fastighetsägare att omhänderta

dagvatten

lokalt.

Små avloppsanläggningar
Anm. Det som

i

dagligt tal kallas avloppsanläggning

använda ordet avloppsanläggning, som

är

benämns

i

lagtext avloppsanordning.

l

det följande väljer

vi att

mer etablerat det allmänna medvetandet.
i

Att släppa ut avloppsvatten från en fastighet är miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken och fastighetsägaren
räknas som verksamhetsutövare. Syftet med en avloppsanläggning är att minska verksamhetens negativa inverkan

på människors hälsa och miljön

till

en acceptabel

verksamhetsutövaren (fastighetsägaren) skyldig

nivå. Enligt

att

känna

till

de allmänna hänsynsreglerna miljöbalken
i

de

miljö-

och hälsorisker som finns

med

är

avloppet,

som behövs för att undvika miljöpåverkan och välja den lämpligaste platsen för
verksamheten. Dessutom ska man sträva efter att hushålla med resurser, sluta kretsloppet och välja de kemiska
produkter som orsakar minst skada på miljön.
vidta de skyddsåtgärder

Miljöbalken anger att avloppsvatten ska avledas och renas så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön
uppkommer. Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH) är direktutsläpp av avloppsvatten
från vattentoalett

till

vattenområde förbjudet,

om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än

slamavskiljning.

Kommunen
till

är enligt miljöbalken tillstånds- och tillsynsmyndighet för avloppsanläggningar

200 personenheter. För Ronnebys del

är det miljö- och

byggnadsnämnden som har

dimensionerade för upp

tilldelats detta

ansvar och ska

verka för att avloppsanläggningarna uppfyller aktuella krav. Det innebär att avloppsanläggningen ska ha en bra

men också att skötselkrav och andra villkor ska följas. Tillsynsmyndigheten får besluta om de förelägganden
och förbud som behövs för att gällande krav ska uppfyllas och sådana beslut kan förenas med vite.
rening,

Det kommunala bolaget Miljöteknik utför kommunens ansvar enligt miljöbalken för insamling och hantering av
hushållsavfall, där även avloppsfraktioner ingår. Regler för hämtning av latrin, slam från slamavskiljare m.m. framgår
av kommunens renhållningsordning. Även utsorterade fraktioner av urin och fekalier från små avloppsanordningar
utgör hushållsavfall,

som kommunen

är skyldig att ta

Det är tillståndspliktigt enligt Förordningen
avloppsanläggning

med

om

emot och hantera om fastighetsägaren begär det.

miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd,

ansluten vattentoalett. kustområdet Ronneby

inrättande av anläggning för BDT-avlopp,

I

som annars

i

FMH

att inrätta

en

kommun gäller tillståndskrav också

är anmälningspliktigt. Uttrycket "inrättande" avser också

ändringar av utförande eller placering för en befintlig anläggning samt driften av anläggningen. Om tillstånd krävs
får anläggningsarbetet inte påbörjas förrän det skriftliga tillståndet har kommit. Ett tillstånd innehåller villkor, som

måste

följas.

W63

l

de

fall

där anmälan krävs ska den lämnas minst sex veckor innan

man avser påbörja

j

V
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anläggningsarbetet. Även ändringar avloppsvattnets sammansättning och
i

mängd

är anmälningspliktiga enligt

FMH.

En anmälan enligt miljöbalken och dess förordningar resulterar ett beslut från tillsynsmyndigheten, där det
i

vanligen ingår förelägganden

om försiktighetsåtgärder, som

Funktionskrav gällande små avloppsanläggningar

och redovisas

i

Bilaga: Riktlinjer för

Enskilda avlopp
Ronneby kommun fanns vid
l

ställs enligt

bedömning av normal

slutet av

måste

följas.

Havs- och vattenmyndighetens Allmänna råd 2016:17

eller

hög skyddsnivå för små avloppsanordningar

2016 :ca 4 450 enskilda avlopp varav hälften bedöms undermåliga. För

att

förbättra situationen och åtgärda de undermåliga avloppen krävs fortlöpande aktiv tillsyn. En rimlig åtgärdstakt

kräver inledningsvis omkring 1,3 helârstjänst, ëkande
eftersträvad
l

till

omfattning - ca 200 ärenden per år.

2,0 tjänster när ansökningar och anmälningar

Bilaga: Åtgärdssimu/eringför enskilda avlopp visas grafiskt hur antalet

åtgärdstakt och hur lång

det tar att

tid

komma tillrätta med nuvarande

undermåliga avlopp varierar

kommer in

i

med

eftersläpning. Bilagan utgår från situationen

2013.

Slam

dag sker all awattning av avloppsslam på Rustorps ARV och Bräkne-Hoby ARV. På Rustorp tas även externslam
emot från de 'mindre reningsverken Backaryd, (Hallabro), Belganet och (Eringsboda) samt slam från enskilda
I

i

avlopp. Vid reningsverken

i

Hallabrooch Eringsboda finns vassbäddar som tar hand

slammet från dessa verk. Vid verken awattnas slammet genom förtjockning och
20 %. Den övervägande delen av slammet omhändertas f n av entreprenör.

Klimatanpassning
En analys av hur ett förändrat klimat kan påverka Ronneby har gjorts (Ronneby
blev bland annat identifiering av kustnära

på höjd över havet

ställs vid

områden

kommun,

till

en TS7-halt på ca

2010). Resultaten av den
till

i

att krav

bygglovsärenden de aktuella områdena. Områden som identifierats som känsliga för
i

VA

i

VA-översiktens poängbedömning vilket kan ses

i

VA-områden-Modell för klassning av Behov och möjlighet, Ronneby kommun. Resultaten från rapporten

kommer också

att

Det pågår

arbeten

flera

användas som underlagsmaterial

som berör

till

kommunens framtida fysiska

klimatanpassning. En

risk-

och sårbarhetsanalys

klimatanpassning finns framtagande. En dagvattenpolicy finns

som

är

TS = Torrsubstans, 20

% TS betyder att 20 % av innehâllet är just fast/torr substans.
16

planering.

med

inriktning

mot

antagen av kommunfullmäktige november

2015.

7

centrifugering

känsliga för höjda havsnivåer vilket sin tur har lett

höjda havsnivåer har ansetts ha högre behov av kommunalt
Bilaga:

om den största delen av

i

‘Ÿ
MILJÔÏEKNIK
¡aman mua I TEKNIK u

“annu”

Saltinträngningskartering
Sveriges geologiska undersökning,

SGU

har tagit fram en nationell modell för bedömning av

dvs höga kloridhalter bergborrade brunnar. De faktorer
i

läget,

den marina gränsen, avstånd

ökande höjd över havet.
Ett

avstånd upp

Iåglänta

att kloridhalten avtar norrut

är kloridhalterna högre

200m från saltad väg innebär

till

har mest betydelse för kloridhalter är det geografiska

väg och kust. Det innebär

områden

risk för

höga

grundvatten

i

landet och

med

under den marina gränsen än över densamma.

salthalter.

Närheten

till

kust innebär ökad inträngning

med höga salthalter.

av ytvatten

Ronneby kommun

I

I

till

som

risk för salt

föreligger det

hög

risk för salt

grundvatten Iåglänta områden och vid kusten. Detta
i

kommer att

beskrivas vattenförsörjningsplanen.
i

Vattenförsörjningsplan

En vattenförsörjningsplan håller på att tas fram där samtliga vattenresurseri

kommunen

har inventerats och

potentiella vattenresurser har prioriterats ut. En färdig Vattenförsörjningsplan förväntas vara klar för antaga nde

i

kommunfullmäktige under första kvartalet 2018.

Framtida befolkningsutveckling

Ronneby kommun har cirka 29 597 invånare (2017-10-24). Efter några år av befolkningsminskning visar kommunen
sedan 2013 växande befolkningssiffror. Detta beror främst på inflyttning från utlandet. En prognos pekar på en
fortsatt stadig befolkningsökning fram till mitten av 2020-talet. Enligt den prognosen skulle det bo mer än 31 000
invånare Ronneby kommun år 2035. Det är dock tätorterna Kallinge och Ronneby som förväntas öka mest.
i

På landsbygden är det generellt sett möjligt att anlägga tillfredställande enskilda avloppslösningar. Detta
tillsammans med att avståndet till kommunala anläggningar och avståndet mellan bostadshusen är längre gör att

det sällan är samhällsekonomiskt motiverat att lösa VA-situationen kommunalt.

kommunen är generellt högre vid kusten jämfört med inlandet. de kustnära områden där VAmed kommunalt avlopp förutspås ett ökat tryck för etablering av nya bostäder samt utveckling av

Bebyggelsetrycket
situationen löses

I

i

turismverksamheter.

Områden och anläggningars behov och möjligheter för VA-försörjning
I

kommunen

bor cirka 29 000 människor och 23 000 av dessa är anslutna

har enskild försörjning

ansluten
I

till

arbetet

med

kommunalt vatten/avlopp medan avlopps-/vattenförsörjningen

kommunala VA-nätet har 55 områden undersökts. De
lösning och den ekonomiska möjligheten

har valts ut

med grund

i

ansetts

till

ett större

lpvéâá

har bedömts

att lösa detta

genom

är enskild.

kommunen som

med avseende

införlivande

i

inte ingår

i

det

på deras behov av en hållbar VA-

det kommunala VA—systemet.

kommunen ska ordna avlopp via

om det föreligger "ett större sammanhang" och behövs av hälso- och/eller

Normalt kan 20-30 fastigheter anses som

som

för de delar av

vattentjänstlagen där det uttrycks att

upprättande av verksamhetsområde
miljöskäl.

den allmänna VA-anläggningen. Resten

eget vatten och egna avlopp. Det förekommer också kombinationer där en fastighet är

med att bestämma den framtida VA-försörjningen

Omrâdena

till

ett större

sammanhang. Områdena har

i

sammanhang men

ett första

i

vissa

fall

har färre fastigheter

stadium valts ut via en expertbedömning baserat på
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tjänstemännens erfarenhet och denna har kompletterats med ytterligare områden som valts ut efter vissa
Dessa kriterier var max 100 meter mellan bostadshusen och minst tio hus/obebyggda tomter.

Namnen på de undersökta områdena är endast arbetsnamn och
med byar/områden med samma namn.
Följande

kan inkludera

fastigheterjämfört

områden har undersökts
Arvidstorp

Biskopsmåla

Jordö

Spjälkô

Björstorp

Järnavik

Spjälkënäs

Blomstergården
Bäckasjögärde
Bökenäs
Bökevik
Dragsnäs
Dragsnäs udde
Edestad

Klimpvägen Listerby

Stekôarna

Kuggeboda

Stora Silpinge

Esketorp

Liatorp

Kullåkra

Kvarnamåla
Kälken

Funkön
FäIIö

's

Gärestad
Hakarp
Hjortseryd

Hjälmsa
Johannishus

områden sorterades

ut för att

Svalemåla Stugby
Sänksjögärde
Tararp

Kättilsäng

Tromtesunda

Leråkra

Träskobacken

Lilla
'

‚

Gyön-Garnanäs

Vissa

fier eller färre

kriterier.

Tubbarp

Kulleryd

Môljeryd
Môrtjuk
Norrkâsa/Sôrkâsa

Vieryd

Vieryd södra

Rôaby

Vång
Väby
Väbynäs Norra

Skônevik
Skônevik västra

Värmanshult

Yxnarum

Skôrje

Öljehuit Norra

de vid en mer noggrann undersökning

enligt kriterierna uppsatta ovan.

inte visade sig innehålla

10 fastigheter

Bökenäs, Blomstergården och Kättilsäng föll bort pga. att de inte innehöll tillräckligt många fastigheter. Inget av
dessa områden fick höga poäng behovsbedömningen.
Träskobacken lyfts ut ur utbyggnadsplanen enligt besluti kommunfullmäktige, KF 2016 § 359.
i
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FIGUR 6. UNDERSÖKTA VA-OMRÄDEN (LILA MARKERING)

För att kunna prioritera mellan dessa 55 omräden har Ronneby valt den modell som beskrivs nedan. Omrädena
har bedömts med avseende på deras behov av en hållbar VA-lösning och den ekonomiska möjligheten till att
lösa detta genom införlivande det kommunala VA-systemet.
i
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Modell för klassning av områden
Utgångspunkten för arbetet med att prioritera områden gentemot varandra
efterhand

följa

hur bedömningen gjorts och målet har varit att undvika subjektiva bedömningar

beroende av vem som gôr dem. Tanken

är att andra personer ska

givet att förutsättningarna är oförändrade. Då det är
alltför

mycket tid på

metodik för att undersöka

att utveckla

men de är relativt begränsade.

från vattendrag" använts

istället

blir lätt att följa

Områdena har poängsatts

kunna göra

många parametrar som

subjektiva bedömningar,

metodiken

har varit transparens. Det ska gå att

alla

om

processen och

som kan variera
få samma resultat,

ska undersökas går det inte att lägga

enskilda faktorer. Därför innehåller

För att exemplifiera har kriterier

för "låg eller hög risk för översvämning". Det blir

metoden

som "50 eller 10 meter

lite stelt

och fyrkantigt

men

och kan enkeltjusteras vid en ny bedömning.
efter

behov av en

hållbar VA-lösning och

ekonomisk möjlighet till densamma. Behovet

kan sägas bestå av faktorer som påverkar människan och sådana som påverkar miljön, exempelvis tillgången
dricksvatten och närheten
till

till

till

rent

vattenförekomster. Möjlighet signalerar hur kostnaderna och intäkterna förhåller sig

varandrai en eventuell utbyggnad där området förses

Metodiken har

i

med kommunalt VA.

Nynäshamns kommun och sedan vidareutvecklats av Norrtälje, Växjö och
blir den typ av diagram med behov på Y-axeln och möjlighet på X-axeln som kan

först utvecklats av

Ronneby kommun.

Resultatet

ses

i

Figur 7.

"eh"

Omräde

Omräde C

Omrâde D

Omrade A

Omrâde B
Möjlighet

FIGUR 7. DIAGRAM, BEHOV-MÖJLIGHET

Omräde E kommer att

prioriteras

eftersom behovet är högt och möjligheten god. Område

prioriteras eftersom förhållandena är

de motsatta. Det svåra är

att prioritera

A kommer inte att

mellan område C och D och

i

viss

mån

B eftersom då avvägningar måste göras mellan behov och möjlighet.

Metoden för att räkna fram möjligheten är helt enkelt att göra en kostnadsberäkning av vad det skulle kosta att dra
fram kommunalt avlopp till området. Därefter görs en jämförelse av vad vi har för intäkter. Därefter delas intäkterna

med

kostnaderna för att fram en procentuell kostnadstäckning.

Åres

Ë

'X'
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Ioruuuv

Ronneb
N

mqa I mom: AI

Metodiken

kring

behovsbedömningen

är

mer komplicerad. lnom ramen för den fördelas maximalt 35 poäng fördelat

på följande kategorier:
o

Befolkning och bebyggelsetryck, 10 p

o

Vattenkvalitet, 5 p

o

Jordart, 5 p

o

Fastigheter, 5 p

o

Riskomráde höjda havsnivåer, 5 p

o

Miljôbelastning, 5 p

poäng desto större behov av en hållbar VA-lösning vilket detta fall handlar om en anslutning till
kommunalt avloppsreningsverk. Som exempel kan vi ta "Vattenkvalitet", där undersöks följande poänggivande

Ju högre

i

faktorer:

Förorenat område inom 200

Inom riskomrâde
lnom 150
Inom

1

för radon = 0,5 p

m från jordbruk eller djurhållning = 1,5 p

500

Inom 100

m = 1,5 p

m från havet = 1 p

m från saltad väg = 0,5 p

Modellen och dess

poängsättning finns beskriven

kriterier för

av Behov och möjlighet, Ronneby

Överlag har stor vikt

i

sin

helhet Bilaga: Va-områden-Modell för klassning
i

kommun

lagts vid förutsättningarna för att

kunna

lösa

VA med

enskilda avlopp och enskild vattentäkt.

Det vill säga, exempelvis terräng, jordart, fastigheternas utseende och storlek. Faktorer som ár någorlunda
konstanta. Detta jämfört med att basera behovsbedömningen på ett enskilt avlopps status. Dess funktion varierar
över tid och ett gammalt avlopp kan vara väl fungerande
långsiktig' och därför ligger
l

arbetet

med

att

bedöma

medan

ett nytt kan vara dåligt.

områdens behov av kommunalt VA har områdens påverkan på enskilda

olika

avrlnningsområden saknas.
i

övriga arbetet

med

fall

att vara

tyngdpunkten på någorlunda konstanta faktorer.

vattenförekomsters status inte getts stor tyngd. Detta dels på grund av
har nästan samtliga

VA-planen är tänkt

Men framförallt för att Ronneby

sämre

eller lika dålig status

att poängsätta, d.v.s.

som

kunskap

att detaljerad

ligger nära kusten

inlandet. Överlag har

om mindre

och vattenförekomsterna Östersjön
i

motsvarande metod tillämpats det
i

den "sämsta" faktorn har fått sätta poäng när det varit

svårt att avgöra

mellan tvâ steg en skala.
i

I

arbetet har ingen uppdelning fritidsboende och permanentboende gjorts. Dels för att kunskapen
i

områdens grad av permanentboende
Förändringar kan gå åt båda

VA-planen är tänkt

är bristfällig

håll, d.v.s.

men

också för att sådan

andelen permanentboende kan både öka och minska på

att gälla på lång sikt har

bedömningen

om olika

kunskap bara ger en ögonblicksbild.
relativt kort sikt.

gjorts att det är lämpligast att inte göra

någon

skillnad på

permanenta bostäder och fritidsbostäder.
En sammanställning av de undersökta områdenas behov resp. möjlighet presenteras Bilaga: VA-områden,
i

punktdiagram, behov, möjlighet.
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a.

remix AI

VA-policy

Fôr att utveckla hela

måste vara gott
i

kommunen

skick.

I

arbetet

krävs fungerande VA-lösningar. Både det

med att prioritera var respektive

kommunala nätet och

lösning lämpar sig bäst har begreppet hållbar

utveckling varit centralt. Sociala, ekonomiska och miljömässiga faktorer har vägts
individen, samhället och miljön bästa lösningen för respektive
Bilaga:

VA-områdenaModell

Nedan

följer

kommuns

en rad

riktlinjer

som

in. Allt

för att hitta den för

område. Modellen som använts finns beskriven

i

behov och möjligheter, Ronneby kommun.

är vägledande för

Ronnebys VA-arbete.

Riktlinjerna bildar tillsammans

Ronneby

VA-policy.

Vatten och avlopp
När nya områden tas

'

för klassning av

enskilda lösningar

in

som kommunalt verksamhetsområde

så förses

Rådgivning till enskilda och samfälligheter
områden där de boende vill bygga sitt-lokala avloppsnät själva bistår
I

huvudmannen, Miljöteknik

de

med både vatten och

kommunen med

avlopp.

rådgivning via VA-

Detaljplaner
Revidering av detaljplaner för att tillåta ytterligare bebyggelse kan många områden bara ske om VA-frågan är löst.
Upprättande av' detaljplaner bör övervägas för samtliga områden som ingår eller kommer att ingå kommunalt
i

i

verksamhetsområde.
Dagvatten

Ronneby kommun har

kommun"

8,

styrdokument för hantering av dagvatten
antogs av KF 2015-11-16.
ett

"

Policy dagvattenhantering för

Ronneby

Samarbete
Ett bra samarbete med angränsande kommuner ger större möjligheter till samhällsekonomiskt effektiva VAlösningar. Ronneby ska aktivt delta de samarbetsforum som finns inom VA-området. Det gynnar kommunen på
i

långt sikt.

3

l" Policy

dagvattenhantering fôr Ronneby

kommun"

beskrivs

bl a

grundprinciper för omhändertagande av dagvatten,

ansvarsfördelning mellan involverade aktörer samt plan- och byggprocessen,
i

klassificering av recipienternas känslighet,

bedömning av reningsbehov,

ämnen som förorenar dagvatten,

riktlinjer

och råd för dagvattenhantering vid

exploatering, översvämningsrisker, drift och underhåll av gator, parkeringar, naturmark och dagvattenanläggningar.

WC?)

22

*

EF

Ro ¿by

MILJÓTEKNIK
nounuv mqo

4.

I

rum:

A!

Delplaner

planerade åtgärder denna. Utbyggnadsplanen
bedöms vara aktuella för införlivande det kommunala VA-verksamhetsområdet och när

Här fôljer fyra delplaner. Planen fôr den allmänna anläggningen

som

pekar ut vilka områden
detta ska ske. Planen

i

listar

i

i

väntan på kommunalt

VA

områden som

visar hur

"står på kö" för att få

kommunalt VA

behandlas ,under tiden. Slutligen behandlar planen för enskild försörjning de områden som bedöms ha enskild
försörjning under överskådlig framtid. Utöver delplanerna finns ett avsnitt för områden som kräver ytterligare
utredning eller bevakning.

Den bedömning som

gjorts baseras på

den kunskap och det

rättsläge

som

finns idag. Faktorer

som kommunen

inte

har rådighet över kan ändras, likaså är det svårt att förutsäga utveckling samhället och naturen på lång sikt. Därför
kan bedömningen ändras samband med attVA-planen revideras. VA-planen ska ses som vägledande och måla upp
i

i

de stora dragen,

inte

som "huggen

i

sten".

Tabell 2 visar hur ansvaret för de olika planerna fördelas inom

Delplan

l

Plan för allmän

kommunkoncernen.

Ansvar

Förvaltning/Bolag

Miljöteknik

Miljöteknik

Kommunfullmäktige

Kommunlednings-

anläggning:
Plan för utbyggnad

förvaltningen

i

Plan väntan på

Miljö- och

Miljö- och

utbyggnadl

byggnadsnämnden

byggnadsförvaltningen

Plan för enskild

Miljö- och

Miljö- och byggnadsför-

försörjning

byggnadsnämnden

valtningen

i

TABELL Z. ANSVAR FÖR DELPLANER

Plan för allmän anläggning

följande stycken listas planerade åtgärder den allmänna VA-anläggningen. Där kostnadsuppskattningar och
tidplaner finns redovisas dessa. För övergripande frågor och strategier gällande den allmänna anläggningen
hänvisas till Miljötekniks strategiplan 2020.
i

l

Planerade kommande arbeten i allmän anläggning:
Vatten
Överlag

kommer

reinvesteringar på vattenledningsnätet att årligen genomföras

till

en kostnad av 3-4 miljoner

Eringsboda planeras en ny vattentäkt och ett nytt vattenverk. Arbetet med
ombyggnad av vattenverket Bräkne-Hoby pågår. Hallabro är en modernisering av vattenverk planerad.

att hitta en ny vattentäkt och

l

i

ln 0s

l
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Avlopp
Under kommande är kommer reinvesteringar att utföras pä avloppsnätet med 3-5 miljoner/år. Utbyggnadsplanen
med anslutning av områden söder om Bräkne-Hoby gör att avloppsreningsverket på sikt måste byggas ut för att
möta den ökade belastningen.

Dagvatten
Stora planerade projektär dagvattensanering

i

Hultaområdet och centrala Ronneby-Sörby.

Metodikför underhållsarbeten

Samtliga incidenter och störningar på ledningsnät rapporteras och lagras databas. Denna databas används
drift- underhåll- och förnyelseinstrument. Vid upprepade problem utförs fördjupade studier avseende
i

åtgärdsmetod, vilken kan vara reparation av störning

som

omläggning av ledningssträcka.

eller

Plan för utbyggnad

Ronneby kommun har begränsade resurser när det gäller att förse områden med kommunalt VA. Dels är ekonomin
begränsande men även personella resurser är begränsade. Om kommunen av någon anledning tvingas bygga ut
andra områden än de som Iigger kommunens utbyggnadsplan så innebär det att områden utbyggnadsplanen kan
i

i

behöva_prioriteras ned och byggasut

genom

att Länsstyrelsen, enligt

områden som

inte har

vid ett senare

datum än de nedan

3

specificerade. Det kan exempelvis ske

paragraf 6 vattentjänstlagen, förelägger
i

kommunen

att

ordna VA-försörjningen

i

kommunalt VA.

Det finns även andra faktorer

som kan försena en

planerad utbyggnad. Exempelvis tvister kring markinlösen vid

dragning av VA-ledningar.

Utbyggnadspla nen består av två grupper där ett ungefärligt årtal för anslutning finns angivet för varje område.
Följande områden byggs en första fas ut via införlivande kommunalt verksamhetsområden
i

i

Järnavik 2018

Kullåkra

Bökevik“ 2018

.

områden

Yttre Stekön

Kulleryd 2021

Lilla

2024

Spjälkönäs 2025

Gyön-Garnanäs 2022

Väbynäs norra 2018
Följande

Gärestad 2023

2021

ingår grupp 2 och byggs ut år 10-20 efter att VA-planen antagits.
i

Spjälkö 2030+

Dragsnäs udde 2030+

Jordö 2025-2030

Edestad 2030+

Klimpvägen, Listerby 2030+

Röaby 2030+
FäHÖ 2030+

Vieryd 2030+

Yxnarum 2025

Vieryd södra 2030+

“ Utbyggd i egen

regi.

Ännu

Utöver de områden som

Det kan

gälla

inget

listas

verksamhetsomräde

för utbyggnad kan fler

områden där utbyggnaden

9%:

områden

rent fysiskt

sker privat regi och ansluts
i

24

till

komma

att anslutas

kommunala verk via

till

kommunala

avtal.

verk.

Ë
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Plan i väntan pâ kommunal utbyggnad

områdena Funkön och Norrkåsa/Sörkåsa, där det är angeläget att lösa VA-frågan, bedöms det dagsläget inte
nödvändigt att det sker genom upprättande av kommunalt verksamhetsområde, eftersom privat anslutning är
För

i

planerad

eller

nära förestående. Miljöteknik bevakar utvecklingen för att

anslutningar inte

av inom skälig

blir

tid. Blir

lyfta

frågan VA-arbetsgruppen

den planerade privata anslutningen

i

inte av bör dessa

om dessa

områden

lyftas in

i

'utbyggnadsplanen vilket kan göra att andra områden prioriteras ned.
Bristfälliga

avlopp

Där verksamhetsområde för kommunalt avlopp förväntas inom 10 år bör åtgärd av
bara krävas

avloppet antas öka. Vid skälighetsbedömning det enskilda
i

åtgärd eventuellt ställas lägre än
För

WC-avlopp

(2016:17)

eller

avloppsanläggningar

om

belastningen på

kan kravet på anläggningens reningsförmåga efter
till

kommunalt avlopp.

mer än 10 år bedöms det rimligt att kräva
enligt Havs-

åtgärd av

och vattenmyndighetens allmänna råd

kommande föreskrifter.

som

Åtgärd av BDT-avlopp

dröjer

de uppfyller aktuella reningskrav

så att

eller eventuellt

fallet

om det inte var aktuellt med anslutning

områden där anslutning till kommunalt avlopp

bristfälliga

bristfälliga

om det finns en tydlig risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön,

har fungerande slamavskiljare och någon form av efterföljande reningssteg bör dessa
i

områden bara krävas vid uppenbara

sanitära problem.

Bygglovsärenden
som söker bygglov att visa att
avloppsfrågan kan lösas tillfredsställande fram till dess. Detsamma gäller vid ombyggnation som innebär höjd VAstandard befintlig byggnad. Nytillkommandeutsläpp av WC-avlopp till mark eller vatten kommer inte att medges
områden där hög skyddsnivå är tillämplig.
För nybyggnation inom områden där kommunalt avlopp förväntas åligger det den

i

i

Tillstånd för

ny eller ändrad avloppsanläggning tidsbegränsas och inlösen av anläggningen

sannolikt inte att kunna påräknas när

kommer därmed

kommunalt avlopp dras fram.

Plan för enskild försörjning
I

arbetet

med VA-planen

55 avgränsade områden. Efterjämförelse och

som innebär att åtta
planen antagits.

Till

grupp. En andra grupp

De bedömningar som

kommunen
Iâng

sikt.

första

med

gjorts

gruppen

elva

VA inom 10 år efter att VA-

områden

i

en första

står på tur därefter.

under genomförd VA-planering utgår från dagens kunskap och
över kan ändras,

inte har rådighet

om en utbyggnadsplan,

om åtta läggs också Väbynäs norra vilket ger totalt nio områden

En förändrad bedömning kan därför

kommande

kommunfullmäktige beslutat

prioritering har

av områdena ska omfattas av verksamhetsområde för kommunalt

den

VA bedömts för

har behov och möjlighet att upprätta verksamhetsområde för kommunalt

likaså är

rättsläge. Faktorer

som

det svårt att förutsäga utveckling samhället och naturen pä
i

komma att ske samband med
i

att

VA-planen revideras under

år.

områden som undersökts men inte ingår utbyggnadsplanen blir det troligen inte aktuellt med inrättande av
verksamhetsområde inom överskådlig tid. Detsamma gäller för de områden som idag saknar kommunalt VA och inte
För de

i

har undersökts arbetet
i

med

VA-planen.

Det kan dock finnas möjlighet för enstaka fastigheter
privat regi

genom

avtal

med

grupper av fastigheter

att ansluta sig

till

kommunalt VA

i

Miljöteknik. Detta regleras inte VA-planen, eftersom det är en sak mellan bolaget och
i

berörda fastighetsägare. Vid planering och

genomförande av

rådgivning. Kontaktuppgifter finns sist dokumentet.
i

u

eller

i

enskild anslutning står Miljöteknik

till

tjänst

med

îh
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Följande undersökta områden

enskild försörjning under överskådlig framtid:
v

Arvidstorp

v

Svalemâla Stugby

Kuggeboda
Kvarnamåia

v
v

Sänksjôgärde
Tararp

Tromtesunda
Tubbarp

Biskopsmâla

v

v

Bjôrstorp

v

Kälken

v

v

Blomstergärden

v

Kättilsäng

v

v

Bäckasjôgärde

v

Leräkra

v

v

Bëkenäs

-

Liatorp

v

v

Esketorp

v

Môljeryd

v

v

Hakarp

v

Mërtjuk

v

Värmanshult

v

Ôljehult Norra

v

v
v
v

i

i

'

Hjortseryd

v

Skônevik

Hjälmsa

v

Skôrje

Johannishus

v

Stora Silpinge

avlopp
För de delar av kommunen som

Bristfälliga
arbete

med tillsyn

inte bedöms'bli berörda av

verksamhetsområde

av enskilda avlopp inletts. Syftet är att ägare

till

fastigheter

för

med

Vâng
Väby

kommunalt VA har ett utökat

bristfälliga

avlopp ska förmås

att

20

år)
åtgärda dessa, så att de uppfyller dagens réningskrav. Målsättningen bör vara att inom en rimlig tid (ca
för Miljöfråga
är
en
tillsynsarbetet
av
genomförande
komma tillrätta med de många dåliga avloppen. Planering och

och byggnadsnämnden, som 2017 satt upp följande mål:

"Trenden med ökat antal
från och

anläggningar avseende enskilda avlopp ska brytas innan utgången av 2017 och
bedrivas sådan omfattning att det ackumulerade problemet med bristfälliga avlopp

bristfälliga

med 2018 ska tillsyn

i

åtgärdas."
I

sammanhanget bör påpekas

att varje fastighetsägare själv har

funktion. Ansvaret gäller även sådana brister anläggningen
i

och

man

ska därför inte vänta

planera de åtgärder

innan arbete

med

att agera

tills

som

myndigheten

som behövs, kontakta tillsynsmyndigheten

med avloppsanordningen

Bygglovsärenden
För nybyggnation på en plats

som

inte

ansvar för
inte har

avloppsanläggning och dess rätta

uppmärksammats av tillsynsmyndigheten,

ställer krav.

för

sin

Fastighetsägaren ska på eget

initiativ

samråd och lämna ansökan/anmälan god
i

tid

ska utföras.

bedöms

bli

berörd av verksamhetsområde för kommunalt

VA åligger

det den

söker bygglov att finna en lämplig enskild avloppslösning. Tillsynsmyndigheten ska god tid kontaktas för
information och samråd. Om det finns möjlighet att ansluta sig enskilt till det kommunala avloppsnätet bör detta

som

väljas, såvida inte

i

kostnaden

blir

orimligt

hög jämförelse med annat godtagbart alternativ.
i
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Implementering och uppfôljning

Revidering av plan

Planen uppdateras minst en gång per mandatperiod eller oftare om behov finns. Ansvaret för att hålla VAplanen aktualiserad Iigger pä kommunstyrelsen och kommunledningsförvaltningen. Den kommunkoncern-

övergripande arbetsgruppen fortsätter att träffas 1 gång per halvår eller oftare om någon väcker frågan.
parter har rätt att kalla till möte men normalt är kommunledningsförvaltningen sammankallande. Om

-

förutsättningarna ändrats eller ny kunskap inhämtats så bör en ny behovsbedömning ske av de
e
.

inte ingår

i

Alla

områden som

utbyggnadsplanen. Detta sker när planen uppdateras.

Resurstilldelning och finansiering

inom ordinarie verksamhet. För âtgärder projektform eller
andra tillfälliga/innovativa åtgärder bör extern finansiering övervägas. Exempelvis LOVA-medel kan vara ett
sätt att få till stånd åtgä rder som lyfter den ordinarie verksamheten på sikt.

Vissa åtgärder kräver extra resurser andra ryms

Tillsyn
För en förstärkt
finansieras

tillsyn

genom

i

av enskild avlopp krävs resurser form av 1-2 heltidstjänster. Dessa kan delvis
i

avgifter.

Rådgivning
Antalet enskilda

som vill

bilda samfälligheter kan antas öka

anläggningsavgifter. Dessa erbjuds rådgivning och

till

med fastlagd utbyggnadsplan och

höjda

detta behövs ökade resurser för en 10-20%-heltidstjänst.

Rådgivningen sker via Miljôteknik.

Utbyggnad

Utbyggnaden tar ekonomiska resurser anspråk hos Miljöteknik. För att inte löpande verksamhet
drabbad krävs sannolikt ökad resurstilldelning som måste finansieras.
i

W"?
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Ätgärder
Övergripande
Behov

Ansvarig nämnd/ Utförande

Ätgärd

Tidplan

förvaltning/bolag

väl-

i

fungerande

MBN/MBF

Ökade

Öka andelen

resurser för
tillsyn.

*

v

finansiering
Aktiv tillsyn och

20 år

Ca 500 000

hantering av

framåt,

kr/år, delvis

inkommande ärenden,

ca 2034

avgiftsfinans-

enskilda

resursbehov ca 2-3 000

avlopp.

timmar per âr

Ôka andelen

Utökad råd-

väl-

givning för

fungerande

små avlopps-

enskilda

anläggningar.

MBN/MBF

Ha beredskap
strukturera

i

Kostnad/

för att

om

ierad

Löpande

ordinarie

råd-

givningen så att handläggare avlastas

lnom
budget.

om

stora volymer av icke-

avlopp.

kvalificerad rådgivning
tar

mycket av deras tid.

Î
I

Ôka

Hôj

fôrnyelsetakt

bruknings-

en på VA-

avgifter,

KF, Miljôteknik
i

Ôkat underhäll,

Lôpande

uppgradera ledningsnät

budget

ledningsnät

Ôka kunskap

Inom
ordinarie

Kartläggning

om enskilda

av recipienter

vattenföre-

och områden

komsters eko-

knutna

logiska status

dessa.

KS/KLFl

Isamband med vatten-

Inom

försörjningsplan.

ordinarie

budget.

till

och
känslighet.

Öka kunskap

om vattenresurser.

Öka kunskap

om

lokala lös-

KS/KLF

Slutför

Förslag framtaget och

vatten-

ute på remiss under

försörjnings-

januari

planen

mars

Kunskaps-

uppbyggnad

ningar inom

kring lokala

kommunalt

Iôsningar

Miljöteknik

(S;

Ca 150 000
kr.

början av

Studiebesök, aktivt

deltagande VAi

Löpande

lnom
ordinarie

budget.

i
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verksamhets-

kommunal

omräde.

regi.

planeringsguiden och

andra forum.

Fôr att

môta
eventuell
skärpt lagstiftning

med

ökat

kommunalt
ansvar för
perifera

områden.
Säkerställa attt

Bevaka privat

områden med

utbyggnad på

högt behov

Funkön_och

och pågående

Norrkåsa/Sör-

privat ut-

kåsa

Miljöteknik

Kontakt upprätthâlls/tas

3

med

Iöpande

budget.

organisationer för att

i

lnom
ordinarie

aktuella

kontrollera status på ut-

Ï

byggnaden.

i

byggnad ansluts

till

kommunalt

l

VA.

övergripande

Samordnar
arbetet_i VA—

samarbete

gruppen

Verksamhets-

Dagvatten
Behov/Brist

Ansvarig tjänsteman

KS/KLF‘

Iëpande

ordinarie

utses.

l

budget.

i

Åtgärd

Ansvarig

nämnd

Utförande

Tidplan

/förvaltning/bol

ag

Öka kunskap

Kartläggning

om sårbarhet

av effekter av

för höga

plötsliga

flöden och

flöden. T.ex.

översväm-

100-årsregn.

KS/KLF

Modellsimulering och
visualisering på karta.

höga

kommunen.

29

ca

Kostnad/
finansiering

i

ningar inom

W

Inom

Löpande

‘î

'XMILJOTEKNlK

t;

Ro ¿by

..

nomeuv nnqo :tunnt u

"Stödfunktioner"
Behov/ Brist

Ansvarig

Ätgärd

nämnd

Utförande

Tidplan

/förvaltning/bol

finansiering

ag

Öka

KS/KLF

tillgäng-

lighet

Allt
‘

till

internt

-

material.

n

Gor _kunskap
och _'nf°r_'
mation

ê;

som

att ta

VA-planen görs

löpande

fram

till-

gängligt fôr de delaktiga

tlli¡

processen_

berërda.
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Konsekvensbeskrivning av VA-planen

6.

Nedan

beskrivs

de ôvergripande konsekvenserna av att anta VA-planen vilket jämfôrs med

har

inkluderats då störningarna anses vara temporära och möjliga att återställa.

ej

“iiömässiâa

-Möjlighet

till

v.

permanentboende‘

'

»utpekade områden

-

rs

-

j

Möjlighet till ökat
'fritidshusboendei

Y

‘

'

'

‘

_

›

_

v

"

‘

-

Generellt bättre
rening i avloppsverk
än enskilda avlopp

miljöbelastning

.
l

anslutnln för
r:

(färre avlopp)

boende

‘

,. I.

~~
‘

*l

'

rv

l

-nuade

i

r_

gentemot
medborgare,

Ronnebyån)

fastighetsägare m.fI.

Ökat tryck på
känsliga miljöer vid

Möjlighet att bo
attraktiva lägen

ökad

Minskade

i

.

transporter kär

slarntömning

ll

Ökad

inflyttning/ökat
‘

vn

sommar*

‘

l

_

a'

i.:

~

‚

il

system

l

kommunalt VA kan
vara svåra att bära

Enklare Vik-lösning

för enskilda
'

'ngande l VA-

kollektiv ger badwlll

Stôrre

.s

Effektivare internt

i

arbete i VA-frågor

Minskad

l

i

risk för

dåligtdricksvatten

n

'

l

anslutning till

(kommunen tar
kommandot)

^

u

l

_

Kostnader för

i

manöverutrymme

systern

VA-fràgan

"1

‘r

kommunalt

(färden enskilde)

euergianvändningi
in mmunal VA-

l

utbyggnadsplanen

Grannfejder kan
uppståvid privat
anslutnln_ till

med lømmunalt

Ökad

'-'1

Kusten prioriteras

(de flesta områden
är kustnära)

Tydlighet och
förutsägbarhet

miljöbelastning

Al

-

‚

visad lrandlingskraft

lokalt (Bräkneån,

utbyggnadsområden

‘-

anseende ökar med

kontroll)

j

-.,KIav1pä

med ev.

inflyttning

*vi

4

Kommunens

Ökad
lokalt

-

Utsläppen
koncentreras till
(bättre
färre,

kommunal service l

<

Effektivare tillsyn

n

“Kostnad för

sr

i

,

s:

Nettokostna‘-cu fôr
i

Stärkt underlagdâr
service och handel

‘

—

'

-

w

>

-

+

utbyggnad av VA-nät

i

+

—

+

'

ti*

FIGUR 8. KONSEKVENSER AV VA-PLAN

+

-

Enskilda

Ökad risk för

n. lösninga
kan vara billiga re att
anlägga än

svårförutsägbara
kostnader från
staten om

'

kommunala men
livslängden är

begränsad
Möjlighet

till

kommunalt VA

Ökade krav på tillsyn
(många dåliga

~

+
ingen ökad
belastning

i

attraktiva

områden

pga. minskad
möjlighet till

-

+

-

Enskilda avlopp ger

Kommunen slipper

Inga besked i VAfrågan (otydllghet,

överlag sämre

rening, drabbar
framförallt

Östersjön i stort

boende

eventuellt blir

kommunalt ansvar
efter rättslig process

Svårt att
ytterligare

tillåta

boende
i

områden med
problematiskt

VA

Skapande av

Svårare att locka

samfälligheter mer
sannolikt och en

perm anentboende
till

oförusågbarhet)

längs kusten

eller

i

grannfejder vid
anslutning och
badwill vid
intvingande i VAkollektiv

avlopp)

fritids-

permanent
boende de
områden som

kommunen

grogrund för

(turism,

grannfej

permanentboende)

'

Hälsoproblem från
dricksvatten
(saltvatteninträngni
ng,

mm)

Ökade utgifter än
idag för (åtgärdade)
enskilda avlopp

FIGUR 9. KONSEKVENSER AV "INGEN PLAN"
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Ordlista och begreppsförklaringar

7.

Allmän VA-anläggning En VA-anläggning över vilken en
och används för

att uppfylla

kommun

har ett

rättsligt

kommunens skyldigheter enligt lag om allmänna

bestämmande och som har ordnats

vattentjänster

Avloppsvatten samlingsnamn för spillvatten, dagvatten, dränvatten och kylvatten.

Dagvatten Regn- och smältvatten från till exempel

ta k, gator

och parker.

Dricksvatten Vatten för hushållsändamål. Dricksvatten klassificeras

som

livsmedel enligt Iivsmedelslagen.

Dränvatten Vatten från dränering av husgrunder, tomtmark, parker, gator

med

mera.

Duplikatsystem Avloppssystem där spillvatten avleds ett separat ledningssystem och där dagvatten och dränvatten
i

avleds ett annat ledningssystem.
i

Enskild anläggning En VA-anläggning eller annan anordning för Vattenförsörjning eller avlopp
anläggning. Oftast för ett hushåll

men

kan också försörja en grupp av hushåll

Gemensamhetsanläggning En VA-anläggning som
anläggningslagen. Ägare
skyldighet att bidra

till

till

fastighet

som

är

med vatten och

gemensam för flera fastigheter och som

som

inte ingår

i

drift

en allmän

med stöd av
men även en

har inrättats

ingår en sådan samfällighet har rätt att nyttja anläggningen

kostnaderna för anläggningens

i

avlopp.

och underhåll. En gemensamhetsanläggning förvaltas oftast

i

föreningsform av en så kallad samfällighetsförening.

Huvudman Den som

äger en VA-anläggning.

Kombinerat system Avloppssystem där
Kylvatten Vatten
Recipient

Sjö,

spillvatten

och dagvatten avleds en gemensam ledning.
i

som används för kylning.

vattendrag

Råvatten Ytvatten

eller

eller

havsvatten

grundvatten

som

tar

emot

utsläppt vatten, antingen direkt eller via grundvattnet.

som används vid framställning av dricksvatten.

Saneringsplan Plan för underhåll och förnyelse av VA-ledningsnät.
Spillvatten Förorenat vatten från hushåll eller verksamheter

som måste behandlas

i

avloppsreningsanläggning.

Svartvatten Avloppsvatten från toaletter.

vattentäkt Grundvattenmagasin,

sjö eller

vattendrag där uttag av råvatten sker, exempelvis för användning

Verksamhetsområde Det geografiska område inom

vilket

en

eller flera vattentjänster har

som

dricksvatten.

ordnats eller ska ordnas

genom en

allmän VA-anläggning.

Återkomsttid Tidsintervall medeltal mellan regn
i

100-årsflöde Ett 100-årsflöde är det flöde
flöde ett vattendrag eller en viss nivå
i

i

en

med en viss

som kan förväntas
sjö.

intensitet och varaktighet.

inträffa

en gång per hundra åri en

Detta är ett teoretiskt värde

datamodeller.

32
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Förkortningar

8.

ABVA Kommunens allmänna bestämmelser för användandet av kommunalt vatten och avlopp.

ARV Avlopps reningsverk.
BDT Bad-, disk- och tvätt(avlopp).
BSAP Baltic Sea

BDT-avloppsvatten kallas även gråvatten.

action plan.

FMH Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
HELCOM Kommissionen för skydd av Östersjöns

marina

miljö.

KF Kommunfullmäktige, det högsta beslutande organeti kommunen.
KLF Kommunledningsförvaltningen.

"

KS Kommunstyrelsen, leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över
nämnders verksamhet. Kommunstyrelsen utses av kommunfullmäktige.

,övriga

KSAU Kommunstyrelsens

arbetsutskott

som bereder ärenden

för

kommunstyrelsen.

LIS Landsbygdsutvecklingi strandnära lägen.

LOD Lokalt omhändertagande

av dagvatten. Används bland annat för att ta hand

om

dagvatten

genom

infiltration

på egen tomt.

LOVA
LTA

Lokalt vattenvårdsprojekt.

Lätt tryckavlopp eller lågtryckavlopp,

System där avloppsvatten trycks fram med hjälp av pumpar. Används exempelvis

i

områden med mycket berg och kuperad terräng då det minskar behovet av sprängning.

MBF Miljö- och byggnadsförvaltningen.

MBN Miljö- och byggnadsnämnden.
Miljöteknik Ronneby Miljö

& Teknik AB. Kommunalägt

bolag

som

bland annat är VA-huvudman, det

vill

säga äger den allmänna

VA-anläggningen.

PBL Plan- och bygglagen.

SGU Sveriges geologiska

undersökning.

TS Torrsubstans, den mängd, vikt-%, torrt material
i

VA Vatten och

som

återstår efter fullständig torkning av materialet. TS + fukthalten =

avlopp.

V0 Verksamhetsområde.
VISS Vatteninformationssystem Sverige är en data bas

med

data

om Sveriges vattenförekomster.

Åa Ãrsarbetskraft.
33
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n

Bilagor

Bilaga:

VA-omrâden-Modell för klassning av Behov och möjlighet,

Ronneby kommun

Behovet av åtgärder för en långsiktigt hållbar VA-försörjning skiljer sig åt olika områden kommunen.
För att komma fram till övergripande riktlinjer och för att kunna prioritera områden för kommunal VAutbyggnad har en behovsanalys gjorts där behov och möjligheter kartlagts ett antal områden. Det här är
den modell som använts för att poängsätta områden. Nynäshamn, Norrtälje och Växjö kommun har
använt modellen innan den reviderades för Ronnebys bruk.
i

i

i

Behov av en

hållbar VA-lösning

A. Befolknings- och bebyggelsetryck
B. Naturliga
c.

förutsättningar för enskilda lösningar

Miljöbelastning

Möjligheter (ekonomiska)

till

kommunal anslutning

Ekonomi: Täckningsgrad vid utbyggnad (intäkter/kostnader).
l

Följande metod för betygsättning har använts:

Behov Max 35 p
A.

Befolkning

och .Området

bebyggelsetryck 10 p Område-

är antingen utpekat

som utbyggnadsområde ÖP
i

eller

FÖP

eller

som

LIS-

(2 Pl

Området

ligger

inom 10 km från Ronneby centrum

eller

inom 2 km

från närmsta

tätort*. (2 p)

Miljö- och bygg(Plan)

-

Området

ligger

inom 5 km från Ronneby centrum

eller

i

anslutning (max 500 m)

till

tätort*. (2 p)

ÔP = Översiktsplan
FÔP = Fördjupad
=

-

Översiktsplan

l

området

anslutning

finns en befintlig detaljplan/områdesbestämmelser eller ligger
till

i

direkt

sådan(a). (2 p)

utveckling strandnära lägen

Området bedöms ha högre bebyggelsetryck än vad som är framgår av ovan angivna
kriterier. Det har bedömts av plan- och Stadsarkitekt utifrån deras kännedom om

*Tätort

förhandsbesked och bygglov.

Lis-område

Landsbygds-

i

By/samhälle/tätort

någon

med

Samhällsservice

slags

5350'“ 5k°'a elle' alla” °°h e"

mer

eller

mindre

bebyggelse

samlad

-

-

Området har inga

eller ringa

(1 p)

begränsningar

hindrar ytterligare bebyggelse.
i

olika riksintressen (naturvård, kulturvård, friluftsliv etc.), järnväg,

34
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Begränsningar kan vara att Försvarsmakten (FM) har intressen området, strandskydd,

mm.
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B. Naturliga förutsättningar för enskilda lösningar

B1 Vattenkvalitet 5 p

Förorenat område

Om ett eller flera objekt finns närmare än 200 m elleri området får området poäng. Du
får 1,5 eller 0. Inga fler

Klf

för 60 sågverk

poäng

som för en

för fler objekt eller liknande. Det ger alltså

samma poäng

handelsträdgård.

Förorenade områden, 1,5 p

Radon

(200 m)

0m omrädet Iigger
Radon, 0,5

i

något av GIS-skikten för radon så får det 0,5

p.

p,

hög-

(Kartskikt,

eller

Jordbruk/djurhållning

lågriskområde)

Om det finnsjordbruk eller djurhållning
Jordbruk/Djurhållning, 1,5 p

1,5 p.

Annars 0. Analysen utfördes

närmare än 150

med Tekis-webbkarta

m från området får området
via "vanliga" kartan eller

flygfoto från 2012.

(150 m)

Nara hav,
__

1

Nära hav

p
_'

(1500 m)

Om omrädet liggerjnärmare än 1500 m från havet får det lp.
l

Närhet

till

saltad väg, 0,5 p

(100 m)

saltad Väg

Om avståndet

till

saltad väg är under 100

finns utmärkta på pappersutskrift

kommunens och trafikverkets

som

m får området poäng.

är tänkta att digitaliseras.

De saltade vägarna
De består av vägar

i

regi.

B2 Jordart 5 p
Undersökningen har skett

kommunen

K”

varierar.

Berg

5

Glacial lera

5

Le'a'5"t

4

TON

4

Gyma

4

Torv, kärr

4

I

med

hjälp av

är karteradei 1:50 000, resten

en

i

i

digital

form. Vissa delar av

1:100 000. Det gör att noggrannheten

mer detaljerad undersökning bör mer noggranna undersökningar av

jordartsfórhállanden góras. Gärna på plats.

Om området har flera jordarter sätts poäng efter den "sämsta" (minst lämplig vid
anläggande av infiltrationsanläggning)
att

den utgör minst 20

den som ger högst poäng. Detta förutsatt
"sämre" jordarter (än den dominerande)

d.v.s.

% av ytan. Om flera
% av ytan så sätts poängen efter ett snitt av dessa.

tillsammans utgör över 20
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Al

mosse
grus

Isälvss.

Glacial

Morän har getts

2 p där uppgift

om den är grusig eller sandig saknas

(i

jordartskarta

skaIa1:1OO 000).

silt

(kan

Fyllning,

variera)
I

lsälvss.

grovsilt,

block
Glacial

poängceller på områdeskort harjordarterna resp. område angetts
i

innehållsförteckning. D.v.s.

den med högst procent

först

som en

sedan nästa osv.

grovsilt-

finsand

Svallsediment

sand

Morän, grusig
Isälvss.

sand

Morän, sandig
Postglacial

sand

1

B3 Fastigheter 5 p

Fastigheternas utseende och Vattenförsörjning påverkar behovet att lösa VA-frågan

med kommunalt VA.

Miljö- och bygg (Miljö)

Områden där över 1/3 av fastigheterna har enskild
har "en egen

gjorts på alla
>1/3 Enskilt vatten, 2,5 p

Tomter>1/3 <2000

m 2, 1 p

"

brunn

eller

Vattenförsörjning. Ingen skillnad har

om flera fastigheter delar på en gemensam

vattentäkt. (2,5 p)

Områden där över 1/3 av fastigheterna har små tomter under 2000

m2. (1 p)

Gytter, > 1/3 av tomterna,
1,5 P

Områden där över
hålla

1/3 av husen/tomterna ligger gytter och begränsar möjligheten att

Hänsyn har tagits till
I

i

goda avstånd mellan brunnar och avlopp.

bedömning av

"effektiv yta", t.ex. att en del av strandtomter går bort

"gytter" har

obebyggda tomter räknats som bebyggda.

B4 Riskområde höjda

Om fler än 10 hus eller 25 % av antalet hus

havsnivåer 5 p

är karterade

i

GIS-skikt får

de poäng
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Miljö- och bygg (Plan)

Höjd över havet (m)

0-1

m över havet, 5 p.

1-2

m ëver havet, 3 p.

2-3

m över havet,

1 p.

0-1 m, 5 p

1-2m,3p
2<3 m,

1p

C. Miljöbelastning

Hög skyddsnivå

5P

Alla

söder

om

linjen får

Utöver dessa får områden norr

om

linjen

områden som

ligger

utgått från de GIS-skikt

Klf

med strandskydd.
hög skyddsnivå

skyddsnivå hög 1 p

som finns

poäng

om

att tillgå. Skikten

vid kusten får

poäng.

de omfattas av strandskydd.

Vi har

alla områden
bedömning av om
av området får det poäng.

omfattar dock inte

Vid tveksamheter har Anders Börjesson gjort en

gäller.

Om hög skyddsnivå gäller för delar

de fall hög skyddsnivå förekommer

området som

hög skyddsnivå

men poäng ej

delats ut är det

l

mycket ringa delar av

innefattas. (1 p)

(Kust+strandskydd)

Vattenskyddsområde, 1p
(inom

vattenskyddsområde,

Vattenskyddsom råde

Om området liggerjinnanför yttre Skyddsområde för vattentäkt får det poäng. (1 p)

inre eller yttre)

Natura 2000
Naturskydd, 0,5 p

Om delar av eller hela området ingår

i

natura 2000-område så får området (en halv)

poäng. (0,5 p)
Känsliga förekomster, 0,5 p

(Busseviken, Bredasund)

Särskilt Känsliga

Miljö- och bygg (Miljö)

Status enskilda Avlopp,

max2p

vattenförekomster

Ur näringssynpunkt kan man säga att det mesta av näringsämnena Ronneby går uti
i

max 10 % är ett rimligt antagande för kommunen. En metod där
den sämsta förekomsten sätter ribban gör alltså att havet med sin måttliga status
sätter måttlig för alla områden. Det kan alltså bara bli sämre. Någon vattenförekomst
havet. En retention på

med sämre status (ur övergödningssynpunkt) finns
Länsstyrelsen pekade de ut två förekomster

område

ligger

belönats

med

i

samma

delavrinningsomrâde

poäng. (0,5 p)

O-4 dåliga avlopp, 0 p

5-8 dåliga avlopp, 1 p

>8 dåliga avlopp, 2 p

Enskilda avlopp
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BDT och

svartvattensavlopp har inte

avlopp". Avloppen

bedömdes först

bedömt för sig utan

efter príncipen "avlopp

som

Anders

utifrån arkivuppgifter. Detta gjordes av

Börjesson. Ãlder+noteringar utgjorde grund. Avloppen indelades därefter röda
i

("dåliga"), gula

("tveksamma") och gröna

("ok"). Att bara basera

bedömningen på

ålder

Nya avlopp kan vara dåliga medan äldre avlopp kan vara bra.
Baserat på erfarenhet så gjordes därefter en korrigering enligt följande. 80 % av de

är inte helt korrekt.

röda, 50

% av de gula och 20 % av de gröna bedömdes vara dåliga.

Därefter beräknades

antal dåliga avlopp per område. Det totala antalet dåliga avlopp räknades

beräknades median

(9)

och ZS-percentil

(5). D.v.s.

hälften av

Därefter

ut.

områdena har 9

dåliga

avlopp och en fjärdedel har högst 5 dåliga avlopp.

De områden som har fler än 8 dåliga avlopp
O poäng. De som

låg

fick 2

poäng och de som har färre än 5 fick

däremellan (5-8 dåliga avlopp)

Poäng fördelades därefter

fick 1

poäng.

enligt följande:

0-4 dåliga avlopp Op.
5-8 dåliga avlopp 1gp.

> 8 dåliga avlopp 2 p.

Möjlighet

Ekonomi -

En översiktlig beräkning av kostnader och intäkter (enligt VA-taxa 2013) har gjorts för
respektive områdeÅ Varje

Îäckninäsgrad
(intäkter

område för då _en kostnadstäckning då man

delar intäkter

med

kostnader.
via

anläggningsavgifter/

kostnader)

Miljöteknik

Områdena har valts ut genom en kombination av expertbedömningar och fasta kriterier. De första 48
områdena har ritats ut efter vad som efter en expertbedömning bedöms vara "ett större sammanhang".
Efter det skedde en komplettering där husgrupper på fler än 10 hus som är max 100 m från
varandra identifierades genom okulär besiktning, d.v.s. "titta på en karta". Först identifierades
husgrupper på en översiktlig karta därefter undersöktes
genom studier av mer detaljerade kartor.
potentiella

Varje

omrâde har

uppföljde kriterierna

betygsatts poäng olika kategorier. Ju högre poäng desto större behov att gå
i
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med kommunalt VA.

Naturliga förutsättningarför enskilda lösningar (max 20 p) har
poäng fördelas där. Det har gjorts för att fokus bör ligga på faktorer
som är någorlunda konstanta. D.v.s. möjligheten att på lång sikt lösa VA-frågan enskilt ska styra, inte
hur avloppen ser ut för stunden.

VA-frâgan

stor genomslagskraft då 20 av 35 totala

Överlag har ambitionen varit att utföra bedömningen

bedömningar. Målet har varit

om av någon

annan med

att resultatet

tillgång

till

samma

i

med transparenta

respektive kategori ska

bli

kriterier

det

och utan subjektiva

samma om

undersökningen görs

dataunderlag.

huvudsak har den "sämsta" faktorn varitpoängsättande när det funnits flera val. T.ex. har ett område med
hälften berg och hälften morän fått poäng efter berg. Detta eftersom anläggande av avlopp områden med
I

i

mycket berg är kostsamt och

Bedömningen av områdena

svårt att

återställa jämför

är en ögonblicksbild och

Exempelvis så har bland annat s.k.,

ingrepp morän.
i

den kan ändras mer eller mindre

drastiskt på kort tid.

LlS-omrâden använts som ett underlag för att ange bebyggelsetrycket ett

område. Lis-områdena var vid poängbedömningen

som

med motsvarande

i

inte fastställda. Därför har remiss/samrådsförslaget använts

underlag.

Översikten

blir

som ger de grova

därför en ögonblicksbild, en god gissning

dragen.

Metoden

är främst

till

för att

omrädenas förhållanden till varandra och för att se mönster på en aggregerad nivå. Inte för att
detaljstudera va rje omrâde var för sig. För att ge svar på hur VA-frågan detalj ska lôsas ett specifikt område
krävs mer detaljerade studier för det specifika området kombination med de övergripande ställningstaganden
som gjorts VA-policy och liknande dokument.

se de olika

i

i

i
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Bilaga:

VA-omrâden, punktdiagram, behov, möjlighet
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FIGUR 10. PUNKTDIAGRAM BEHOV‚ MÖJLIGHET VA-TAxA 2013

Med en

anläggningsavgift på cirka 143 000 kr exkl.

11 förskjuts dä samtliga områden förskjuts
position

till

moms

höger jämfört

gentemot varandra, men kostnadstäckningen

W63

och dagvatten ökar kostnadstäckningsgraden.

ökar.
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Bilaga: Tillständslinje fôr BDT-avlopp
l

kustomràdet sôder

byggnadsnämnden

om den

röda markeringen på nedanstående karta krävs tillstånd från Miljö- och

för att inrätta bad- disk- tvättavlopp (BDT-avlopp). övriga delar av
l

anmälningspliktiga. Vid tveksamhet

om

en

viss fastighet ligger

söder

eller

norr

om

kommunen är BDT-avlopp

markeringen kan Miljö- och

byggnadsförvaltningen lämna besked.

Fôr att inrätta avloppsanläggning

'

med

anslutet

WC krävs alltid tillstånd.

Pâ Miljö-joch byggnadsförvaltningens hemsidag finns blanketter och ytterligare information angående

ansökan/anmälan för inrättande av enskilt avlopp.

FIGUR 12. TILLSTÄNDSGRÄNS BDT-AVLOPP

9

http://www.ronneby.se/sv/bygga-bo—míIjo/vatten—och-avlopp/enskiIt-avlopp/ansokan-och-anmalan/
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Bilaga: Riktlinjer för bedömning av normal eller

avloppsanordningar

hög skyddsnivå för små

Innebörden av normal och hôg skyddsnivå
Genom Naturvårdsverkets allmänna råd (200617) om små avloppsanordningar
introducerades begreppen normal och hög skyddsnivå, med följande funktionskrav:

för

hushållsspillvatten

Vid normal skvddsnivå miljöskydd:
-

Minst 90

% reduktion av organiska ämnen (mätt som

-

Minst 70

% reduktion av fosfor (P-tot).

-

Möjlighet till ,återvinning av näringsämnen ur avloppsfraktioner eller andra restprodukter.

-

Åtgärder som minimerar

risk för smitta eller

BOD7).

annan olägenhet för

djur.

Förhöida reningskrav vid hög skvddsnivå miljöskydd:
-

Minst 90

% reduktion av fosfor (P-tot).

-

Minst 50

% reduktion av kväve (N-tot).

Vid normal skvddsnivå hälsoskydd:

Utsläpp av avloppsvatten medverkar inte

till

en väsentligt ökad

där människor kan exponeras för det, exempelvis

genom

risk för

smitta eller annan olägenhet,

t

ex

förorening av dricksvatten, grundvatten

lukt,

eller

badvatten.

Den hantering av restprodukter
acceptabelt

från anordningen

som äger rum på

fastigheten, kan skötas på ett hygieniskt

sätt.

Tillkommande krav vid hög skvddsnivå hälsoskydd:
Ytterligare skyddsåtgärder utöver

behov av att förbjuda vissa
eller att lägga

till

utsläpp, att göra utsläppspunkten

reningssteg

varierande flöden eller tar

den huvudsakliga reningen

som

i

anordningen vidtas. Exempelvis kan det finnas

mer svårtillgänglig, att öka anordningens robusthet

ytterligare reducerar föroreningsinnehållet, ökar uppehållstiden,

utjämnar

emot eventuellt bräddat vatten.

Anmärkning
Angivna reningskrav gäller fastighetens hela avloppssystem sammantaget. Det innebär
anläggning för BDT-avlopp inte behöver klara 70

was

%

fosforrening
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Ytterligare krav -

Ronneby kommun

Ytterligare krav vid hög skyddsnivå miljöskydd och/eller hälsoskydd

Enligt praxis Ronneby kommun medges inga nytillkommande utsläpp från WC-avlopp till mark eller vatten där
hög skyddsnivå är tillämplig. Om man inte sedan tidigare har sådant avlopp och tillstånd för detta, så godtas på
sådan plats endast torr toalettlösning eller extremt snålspolande WC1° kopplat till sluten tank.
i

Lättnad i krav - Ronneby kommun
De allmänna rådens krav på kväverening vid hög skyddsnivå tillämpas vanligen inte Ronneby kommun,
eftersom små avlopp sammantaget står för en liten del av de totala kväveutsläppen. Samma lättnad kraven
gäller ett flertal andra kommuner.
i

i

i

i

Vikten av allmänna råd, kommunala riktlinjer och praxis
De allmänna råden om små avloppsanordningar och kommunala riktlinjer eller praxis ger vägledning för dem
som ska inrätta avloppsanläggningar och är en hjälp för myndigheten vid handläggning av tillstånds- och
tillsynsärenden,

men de är inte

från de allmänna råden eller
juridiskt

i

sigbindande. En bedömning det enskilda
i

kommunala

riktlinjer

l:

—

I

riktlinje

i

Ronneby kommun

göras. När begrepp
blir

de däremot

Ronneby kommun
fall:

det kustnära omrâdet där tillstândsplikt gäller för BDT-avlopp
sjö eller

-

lnom Skyddsområde

för dricksvattentäkt

”-

Inom vattenförekomst som

vattendrag

är utpekad för framtida dricksvattenförsörjning

område som har eller riskerar

-Inom
I

i

i

lnom 100 meter från

I

alltid

återges tillståndsvillkor eller förelägganden

tillämpas hög skyddsnivå följande

-

-

ska

bindande och måste följas.

Riktlinjer för bedömning av skyddsnivå -

Som

fallet

ëvriga

eller
fall

att få

hög sammanlagd avloppsbelastning

nära naturreservat, Natura 2000-område eller liknande skyddsvärt område
är riktlinjen att

normal skyddsnivå tillämpas.

bedöms av Miljö- och byggnadsförvaltningen samband med specifikt tillstånds- eller
tillsynsärende. Efter bedömning av relevanta förhållanden det enskilda fallet kan det förekomma att normal
skyddsnivå tillämpas på en plats där riktlinjerna anger hög skyddsnivå. Omvänt kan det förekomma att hög
skyddsnivå bedöms tillämplig på en plats som enligt riktlinjerna har normal skyddsnivå. Vid bedömningen ska
Tillämplig skyddsnivå

i

i

även försiktighetsprincipen miljöbalkens 2 kap. beaktas.
i

1°

Extremt snâlspolande

WC avser mindre än en liter vatten per spolning. Detta kan uppnås med vakuumsystem eller

annan teknik med motsvarande

tro

e

effektivitet.
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Bilaga: Åtgärdssimulering för enskilda avlopp
Förutsättningar:

Nu 4600 fastigheter med

enskilt avlopp varav hälften

med resursberäkning

undermåliga

Förväntad utbyggnad av kommunalt avlopp inom 10 år berör ca 300 fastigheter
Återstår 4300 fastigheter

med enskilt avlopp varav

hälften undermåliga

Om avloppsanläggningar har 25 års livslängd behövs förnyelsetakt 4 % per år förutom behovet att
åtgärda redan dåliga avlopp

Ronneby kommun - âlgånlstakl för enskilda avloppsanläggningar som inte ansluts till kommunait avlopp
utgångsläge: n 300 fastigheter med enskilt avlopp varav hälften (2 150) bedöms dåliga
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10 år

S år

20 år

1S år
Inﬂammation

till

ZS år

Müjô- och byggnadsnämnden september 2013

Resursbehov:
Fôr närvarande handläggs ca 60 ärenden per år

Med hänsyn

till

åldrande anläggningar behövs löpande åtgärdstakt 86 per år

för åtgärd av

inom 25 år- 86 per år

2150

dåliga avlopp:

(totalt 172)

inom 19 år- 114 per år

(totalt

200)

inom 10 år - 214 per år (totalt 300)
1,0 tjänst bedöms klara 80-100 ärenden per år
Nuvarande resurs är 0,5 - 0,8 helårstjänst

För att få fastighetsägare att vidta åtgärder

med

dåliga avlopp

behövs

ett aktivt tillsynsarbete

rådgivning och vid behov förelägganden (förbud). Arbetet bör kunna finansieras
bedrivas systematiskt och områdesvis,
dåliga

WC-avlopp

i

anslutning

till

med

inriktning

i

första

med

gäller

i

första

hand

belastade områden. För aktivt tillsynsarbete och

ärendehantering uppskattas inledningsvis behov av 1,5 tjänster, inom något år ökande
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information,

timavgift. Tillsynsarbetet bör

hand på de sämsta avloppen. Det

särskilt känsliga eller hårt

med

till

minst 2,0.
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Bilaga: Utsläpp

av fosfor och kväve konsekvenser av utbyggnad

Beräkning av utsläppsminskning fosfor och kväve

— Grupp

1

Beräkningen avser den grupp av åtta områden (Järnavik, Bökevik, Kullåkra, Träskobacken,
Garnanäs, Gärestad, Spjälkônäs) förvilka kommunfullmäktige har beslutat

om

kulleryd,

Lilla

Gyôn-

utbyggnad av kommunalt VA

inom 10 år.
Observera att även området "Väbynäs norra" ingåri utbyggnadsplanens Grupp

medräknade under Grupp

1

1.

Utsläppen från den är inte

idenna bilaga eftersom området vid tidpunkten för beräkningen inte ingick i Grupp

1.

Grunduppgifter

med

Antalet befintliga fastigheter
Enligt bilaga 1

Naturvårdsverkets allmänna råd (2006:7) innehåller orenat avloppsvatten följande mängder

till

fosfor och kväve, angivet

BDT-avlopp (bad,

WC-avlopp

som gram

i

per person och dygn:

fosfor O,15-0,6 kväve 1,4

disk, tvätt)

(urin, fekalier,

Fosforinnehållet

eget avlopp är 339, varav 201 har bedëmts vara dâliga.

papper)

BDT-vatten 'varierar beroende på

endast fosfatfria tvättmedelfår

kväve 12,5

fosfor 1,5

om fosfatfria tvättmedel används eller ej.

saluföras har värdet 0,2 använts vid

Eftersom numera

de aktuella beräkningarna.

Antaganden
Genomsnittligt antal boende per fastighet 2,5

med permanentboende 50 %
Andel fastigheter med fritidsboende 50 %
Andel fastigheter med utsläpp från WC- och BDT-avlopp 50 %
Andel fastigheter med utsläpp enbart från BDT-avlopp, 50 %
En fastighet med fritidsboende motsvarar 0,2 fastighet med permanentboende
Andel fastigheter

Ett dåligt
Ett bra

avlopp har 40 % rening av fosfor, 20 % rening av kväve

avlopp har 80

% rening av fosfor, 40 % rening av kväve

Resultat

Med ovan angivna förutsättningar

minskas det lokala utsläppet av fosfor inom de aktuella områdena

kg/år och kväve 1 014,3 kg/âr. Minskningen av utsläppet

till

Östersjön

blir

Ronneby (Rustorp) och 90

%

i

% vid reningsverket
Ronneby och 30 %
Bräkne-Hoby.
Ronneby, 68 %

Bräkne-Hoby medan reningen av kväve anges

Detta

till

70

%

i

i

till
kommer 32 % att anslutas till
ger en sammanlagd minskning av utsläppen till Östersjön med 70,1 kg/år fosfor och 434

Bräkne-Hoby. Av de totalt 339 fastigheterna
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76,6

beroende av vilken reningsgrad man

har de reningsverk dit avloppsvattnet ska ledas. Reningen av fosfor uppges vara 95
i

med

i

kg/år kväve.

*

”så

Ronneb
Mumma y

MILJÖTEKNIK
¡aman

mLjo

I

TEKNIK

u

Anslutningen
fördelar,

som

till

kommunalt avlopp som

inte kan kvantifieras,

ersätter lokala avloppslösningar resulterar också

i

hälsomässiga

och minskad miljöbelastning av transporter för tömning av slamavskiljare

och slutna tankar.
Beräkning av utsläppsminskning fosfor och kväve - Grupp 2

Beräkningen avser grupp

2,

som förmodas bli

anslutna

till

kommunalt avlopp inom 10-20

âr.

Grunduppgifter

med

Antalet befintliga fastigheter
Enligt bilaga 1

Naturvårdsverkets allmänna råd (200627) innehåller orenat avloppsvatten följande mängder

till

fosfor och kväve, angivet

BDT-avlopp (bad,

WC-avlopp

eget avlopp är 327, varav 180 har bedömts vara dåliga.

som gram per person och

fosfor 0,15-0,6 kväve 1,4

disk, tvätt)

(urin, fekalier,

dygn:

papper)

kväve 12,5

fosfor 1,5

Fosforinnehället BDT-vattenvarierar beroende på
i

om fosfatfria tvättmedel används eller ej.

Eftersom numera

endast fosfatfria tvättmedelfår saluföras har värdet 0,2 använts vid de aktuella beräkningarna.

Antaganden
Genomsnittligt antal boende per fastighet 2,5

med permanentboende 50 %
Andel fastigheter med fritidsboende 50 %
Andel fastigheter med utsläpp från WC- och BDT-avlopp 50 %
Andel fastigheter med utsläpp enbart från BDT-avlopp, 50 %
En fastighet med fritidsboende motsvarar 0,2 fastighet med permanentboende
Andel fastigheter

Ett dåligt
Ett bra

avlopp har 40 % rening av fosfor, 20

avlopp har 80

% rening av kväve

% rening av fosfor, 40 % rening av kväve

Resultat

Med ovan angivna förutsättningar minskas det lokala

utsläppet av fosfor

kg/år och kväve 971,7 kg/år. Minskningen av utsläppet till Östersjön

blir

inom de

områdena med 71,4

aktuella

beroende av vilken reningsgrad man

% vid reningsverket
70 % Ronneby och 30 %
Ronneby (Rustorp) och 90 % Bräkne-Hoby medan reningen av kväve anges
Bräkne-Hoby.
Ronneby, 13 %
Bräkne-Hoby. Av de totalt 327 fastigheterna kommer 87 % att anslutas
har de reningsverk dit avloppsvattnet ska ledas. Reningen av fosfor uppges vara 95

i

i

till

i

Detta ger en sammanlagd minskning av utsläppen

Anslutningen
fördelar,

som

till

kommunalt avlopp som

inte kan kvantifieras,

och slutna tankar.

4%

till

Östersjön

med

i

i

till

till

67,2 kg/år fosfor och 509,4 kg/år kväve.

ersätter lokala avloppslösningar resulterar också

i

hälsomässiga

och minskad miljöbelastning av transporter för tömning av slamavskiljare
'
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10.Källor
Länsstyrelsen

i

Blekinge län. (2013). Ett hållbart Blekinge - Regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen

2013-2016. Karlskrona: Länsstyrelsen Blekinge
i

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen

i

i

län.

Blekinge Iäri.'(2013). Miljömåli Blekinge. Karlskrona: Lä nsstyrelsen

Stockholms

län. (2009).

i

Blekinge

län.

Kommunal VA-planering - Manual med tips och checklistor. Stockholm:

Länsstyrelsen Stockholms län.
i

Ronneby kommun.

(2010). K/imatförändringari

Ronneby kommun. Ronneby: Ronneby kommun.

Svenskt Vatten Utveckling. (2011). Förnye/seplanering av VA-nät-Bedömning av långsiktiga behov och stöd vid
prioritering. Sammanfattning :av rapporterna 2011-12,

13 och

14.

Stockholm: Svenskt Vatten AB.

Svenskt Vatten Utveckling. (2007). Värdering av vattenoch. Stockholm: Svenskt Vatten AB.

vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt vid Länsstyrelsen Kalmar. (2010). Átgürdsprogram fór
i

Södra Östersjöns vattendistrikt 2009-2015. Kalmar: Vattenmyndigheten Södra Östersjöns vattendistrikt vid
i

Länsstyrelsen Kalmar län.
Policy Dagvattenhantering för

kommun

Ronneby kommun 2015-11-16, Kommunledningsförvaltningen, Ronneby

11.Kontaktuppgifter
Fôr dig

som

är eller

kommer att bli

ansluten

Ronneby Miljó & Teknik AB, 0457-61 88

Fër dig

till

kommunalt VA

(Växel) eller info@mi|'|oteknik.ronneby.se

med enskilt vatten och avlopp

Miljö- och byggnadsförvaltningen,

För övergripande frågor

0457-61 80 00 (Växel)

mbf@ronneby.se

om VA-planen

Kommunledningsförvaltningen, 0457-61 80 OO (Växel)

k” O5

eller

eller
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stadshuset@ronneby.se
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Fastighet

TROLLEBODA 1:9
TROLLEBODA 1:10
TROLLEBODA 1:11
TROLLEBODA 1:15
TROLLEBODA 1:16
TROLLEBODA 1:17
TROLLEBODA 1:18
TROLLEBODA 1:19
TROLLEBODA 1:20
TROLLEBODA 1:21
TROLLEBODA 1:22
TROLLEBODA 1:23
TROLLEBODA 1:24
TROLLEBODA 1:25
TROLLEBODA 1:26
TROLLEBODA 1:27
TROLLEBODA 1:28
TROLLEBODA 1:29
TROLLEBODA 1:31
TROLLEBODA 1:32
TROLLEBODA 1:33
TROLLEBODA 1:34
TROLLEBODA 1:35
TROLLEBODA 1:36
TROLLEBODA 1:37
IROLLEBODA 1:38
FFROLLEBODA 1:39

TROLLEBODA 1:40
TROLLEBODA 1:41
TROLLEBODA 1:42
TROLLEBODA 1:43
TROLLEBODA 1:44
TROLLEBODA 1:45
TROLLEBODA 1:46
TROLLEBODA 1:150

Gata/Väg

RONNEBY
RONNEBY
4, RONNEBY
3, RONNEBY
1, RONNEBY
11, RONNEBY
9, RONNEBY
7, RONNEBY
5, RONNEBY
6, RONNEBY
12, RONNEBY
14, RONNEBY
21, RONNEBY
ÖRNBERGSVÄGEN 1, RONNEBY
ÖRNBERGSVÄGEN 3, RONNEBY
ÖRNBERGSVÄGEN 5, RONNEBY
ÖRNBERGSVÄGEN 7, RONNEBY
ÖRNBERGSVÄGEN 9, RONNEBY
LINDASLÄTTSVÄGEN 16, RONNEBY
LINDASLÄTTSVÄGEN 18, RONNEBY
LINDASLÄTTSVÄGEN 20, RONNEBY
LINDASLÄTTSVÄGEN 13, RONNEBY
LINDASLÄTTSVÄGEN 17, RONNEBY
LINDASLÄTFSVÄGEN 19, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN 2, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN 3, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN 7, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN 9, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN 11, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN 10, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN s, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN 6, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN 4, RONNEBY
MARUDDSVÄGEN 1, RONNEBY
LINDASLÄTTSVÄGEN 8, RONNEBY
LINDASLÄTFSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN
LINDASLÄTFSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN
LINDASLÄTFSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN
LINDASLÄTTSVÄGEN

och eventuellt tillkommande fastigheter

2,

10,
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