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Ronneby kommuns framgångsrika stabsarbete under coronakrisen har skapat god  
beredskap om en ny krissituation skulle inträffa. Nu kan den pågående pandemin  

hanteras inom ramen för den ordinarie verksamheten. Det gedigna förarbetet bidrar 
även till att trygga servicen för kommunens invånare om en ny kris skulle inträffa.

U
nder mars till augusti befann sig Ronneby  
kommun i stabsläge. När arbetet var som mest 
intensivt under våren var staben i beredskap  
24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan för  
att stötta kommunens verksamheter och  

sprida information.
– Hela vårt stabsupplägg har varit rätt unikt. För att kunna  

arbeta även om halva staben skulle bli sjuk, har vi arbetat i olika 
lag med minst dubbla bemanningar på alla stabsroller, säger 
Roland Edvinsson, en av tre stabschefer och säkerhetsskydds- 
chef på Ronneby kommun.

Fortsatt arbete
Den utdragna coronakrisen har skapat ett inarbetat och väl-
dokumenterat arbetssätt. Som en del i det fortsatta arbetet 
under pandemin rapporterar Ronneby kommun löpande till 

regeringen och fortsätter att bevaka coronaläget.
– Skulle det eskalera kan vi snabbt gå upp i stabsläge igen, 

säger Roland Edvinsson.

Stabsläge – FÖR EFFEKTIV KRISHANTERING

miljökommun
I LÄNET

BÄSTA

I årets rankning av Sveriges miljöbästa kommun 
kommer Ronneby på plats 38 av 290. Ronneby fort-
sätter därmed att vara den bästa miljökommunen i 
Blekinge. Som en del i Ronneby kommuns omfattande 
hållbarhetsarbete har flera åtgärder gjorts inom 
kostenheten för att minska matsvinnet. 

– Under några veckor mätte vi bland annat 
matsvinnet i alla kök. Eleverna insåg hur mycket de 
slängde och därefter har matsvinnet minskat med 
30 procent på två år, säger Linnea Johansson,  
kostekonom på Ronneby kommun.

Efter 1,5 år har det framgångsrika utvecklingsprojektet BID Ronneby 
avslutats och gått över till en ny och mer permanent fas som heter 
Tillsammans för Ronneby. På så sätt fortsätter samarbetet mellan  
Ronneby kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Handel- 
och intresseförening. 
Nu startas även en platsutvecklingsfond där näringsidkare som är 
medlemmar i Ronneby Handel- och intresseförening eller i Ronneby 
Fastighetsägargrupp kan söka medel för att skapa aktiviteter eller 
förverkliga andra idéer som kan bidra till ökad trivsel i kommunen. 
Fonden finanserias till 50 procent av kommunen och 50 procent av 
näringsidkaren själv.

NY FOND SKA
förverkliga idéer

E
fter ett uppehåll är nu Ronneby Magasinet tillbaka i 
din brevlåda.  
På grund av den pågående pandemin finns ett stort 
kommunikationsbehov. Därför har vi, som många 
andra kommuner, informerat mycket i våra digitala 

kanaler. Nu var det dags att skicka en tidning till alla  
kommunens drygt 15 000 hushåll.

– Även om vi i Ronneby har haft en låg smittspridning, så är 
faran inte över. Som vi vet nu kommer vi leva med pandemin 
under en längre tid. Därför är det viktigt att alla tar eget ansvar 
och följer rekommendationerna: Stanna hemma om du är sjuk, 
håll avstånd till andra och håll dig uppdaterad!

– När det gäller att hålla sig uppdaterad kan Ronneby  
Magasinet hjälpa dig. Utöver informationen om kommunens 
arbete med pandemin hittar du nyheter om det som är på 

gång i kommunen. Och det är mycket bra som händer! 
– På sidan 4 får du veta hur det går med förvandlingen från 
industribyggnad till modern 4–9-skola då nya Parkdalaskolan 
växer fram i centrala Ronneby. Du kan läsa om en Ronnebyfamilj 
som delar med sig av sina hemesterpärlor, om 
det nya parkområdet som växer fram vid 
Kilen och om vårt fräscha utegym i  
Brunnsparken. 

– Jag önskar trevlig läsning och vill 
skicka med en önskan om god hälsa. 
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      MED DINA ÄLDRE
När vi drabbas av kris blir kontakten med  

våra anhöriga ännu viktigare. På grund av corona  
råder besöksförbud på kommunens vård- och 
omsorgsboenden. Med nya lösningar kan äldre 

ändå se och prata med nära och kära.

A tt bli isolerad från sin familj kan påverka väl- 
måendet och vara psykiskt påfrestande. Men att 
minimera de fysiska kontakterna kan vara livs- 
avgörande under coronapandemin, framför allt för 
äldre och de som tillhör riskgrupperna. Tack vare 

engagerad personal, skickliga byggelever på gymnasieskolan 
Knut Hahn och smarta tekniska lösningar kan Ronneby kommun 
nu erbjuda både fysiska och digitala möten. 

Nya sätt att mötas
Kommunens vård- och omsorgsboenden har totalt 30 surf- 
plattor, så att anhöriga kan boka tid för ett videosamtal med 
hjälp av en ny app. Byggelever har tagit fram särskilda mötes-
bänkar med plexiglasskivor som har blivit ett uppskattat 
sätt att mötas utan att riskera smittspridning. De bokas  
genom ett enkelt telefonsamtal till det aktuella boendet.

Ronneby kommun har lanserat flera krispaket för att stötta det lokala närings-,  
förenings- och kulturlivet genom den pågående krisen. Dessutom görs många  
insatser för att minska spridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19.  

Här kan du läsa mer om några av dem. 

Insatser för att stötta det lokala närings-, förenings- och 
kulturlivet
• 2,5 miljoner kronor för att stötta lokala konstnärer genom 

inköp av konstnärlig utsmyckning, konst och kulturföremål.
• Bidrag till föreningar betalas ut i förtid.
• Förlustbidrag för inställda arrangemang.
• Investeringar i solcellsanläggningar i föreningsägda lokaler 

och fastigheter för att minska föreningarnas energikostnader.
• Uppskov för vissa avgifter för näringsidkare.
• Kostnadsfri rådgivning för näringsidkare.
• Subventionering av gymnasieelevernas lunch på caféer  

och restauranger under våren.
• Tidigarelagt underhållsarbete på kommunens fastigheter  

till ett värde av 9,1 miljoner kronor.

Insatser för att skydda äldre i Ronneby kommun 
Ronneby kommun arbetar intensivt för att minimera risken för 
smittspridning bland äldre och riskgrupper. Därför har bland 
annat:
• Besöksförbud införts på alla kommunala vård- och omsorgs- 

boenden samt gruppbostäder.
• En grupp av frivillig vårdpersonal bildats för fall av covid-19 

inom både hemtjänst och på vård- och omsorgsboenden.
• Vårdplatser förberetts för äldre som tillfälligt är i behov av 

vård- och omsorg dygnet runt.
• Bibliotekspersonal skapat möjlighet till hemleverans av 

böcker till personer över 70 år.
• Invånarnas behov av hjälp matchas med föreningarnas vilja 

att hjälpa till – vi kallar det Ronneby hjälper.

Ronneby kommuns insatser
FÖR ATT HANTERA KRISEN

Akut hjälp för coronadrabbade företag
Sedan 19 mars har Företagsakuten informerat och gett råd 
till företag som drabbats av coronakrisen. Det är Ronneby 
Business Center som tillsammans med Nyföretagar- 
Centrum ställt om delar av sin befintliga verksamhet till  
att hjälpa oroliga företagare med information och blankett-
hantering för de olika stöd och bidrag som de kan söka.

– Företagarna ska inte bara skickas vidare, utan få stöd 
och hjälp för de behov de har, säger Tina Tedenlid, företags- 
rådgivare och verksamhetsledare på Ronneby Business Center.
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D
en nya parken i kvarteret Kilen väntas 
bli ett uppskattat rekreationsområde 
med mycket att erbjuda. Den blir som 
en förlängning av Brunnsparken och en 
bekräftelse på Ronneby kommuns rika 

tradition av att skapa vackra park- och grönområden.
– Det ska bli mötesplatser som lockar folk i alla 

åldrar och som är tillgängliga för alla, berättar Sara 
Jonasson, exploateringsingenjör på Ronneby kommun.

Hållbarhet i fokus
Just nu byggs en ny cykelväg som ska förbinda Kilen 
med övriga cykelbanor till och från stan. I själva  
parken ska det finnas gångstigar, en boulebana,  

vattenlek för barnen, ett bryggdäck längs med ån 
och en amfiteater för sammankomster och evene- 
mang. Hela området ska inspireras av konceptet 
Cradle to Cradle®, med ekologisk, ekonomisk och 
social hållbarhet i fokus.

– Både växter och material ska ge låg påverkan i 
produktions-, användande- och rivningsfasen, så att  
det blir hållbart över tid. Vi kommer rikta in oss på 
växter som är hållbara och har speciella egenskaper, 
till exempel luftrenande. Det ska finnas en stor 
variation och grön växtlighet året om, säger Sara 
Jonasson. Parken, som ännu inte har fått ett  
officiellt namn, väntas stå klar under 2022.

KilenGrönskande
FRAMTID FÖR

Det nya parkområdet i kvarteret Kilen börjar ta form.  
Väl färdig kommer parken att bjuda på ytor för  
umgänge, avkoppling och lek. Fokus ligger på  

hållbarhet, både för miljö och människor. 

Efter flera års väntan har byggnationen av Parkdalaskolan äntligen kommit igång.  
I maj sattes grävskopan i marken och under hösten fortsätter det intensiva arbetet  

med att förvandla en gammal industrifastighet till en modern 4–9-skola.

I
november 2021 ska Parkdalaskolan stå klar. När eleverna 
kommer tillbaka efter julledigheten blir det förhopp-
ningsvis till en helt ny skola.

– Det är en snäv tidplan och vi håller bevakning på hur 
det utvecklas med tanke på det nuvarande coronaläget, 

men hittills har vi inte sett några tendenser på att det ska bli 
försenat, säger Monica Sjövind, projektledare Framtidens skolor.

Stimulerande lärandemiljö
Den nya skolan får en funktionell och miljövänlig utformning 
som ska bidra till en kreativ och lugn lärandemiljö med ett 
fint bibliotek. Utomhusmiljön ska bli hälsofrämjande och skapa 
leklust, med bland annat en amfiteater och uteklassrum på 
skolgården. I nära anslutning till skolan byggs även en ny 
idrottshall. Allt inspirerat av konceptet Cradle to Cradle®, med 
fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

”Oerhört positiv signal”
Bygget av Parkdalaskolan innebär också startskottet för  
byggnationen av Snäckebacksskolan.
– Att Parkdalaskolan kom igång var viktigt. Det är förutsätt-
ningen för alla de andra projekten inom Framtidens skola. Nu 

kan vi med full kraft återuppta arbetet med Snäckebacks-
skolan, som ska ut på upphandling under hösten. Vi kan även 
fortsätta med förberedelserna av byggnationen av Skogsgårdens 
nya förskola med nattis. Det här är en oerhört positiv signal, 
säger Monica Sjövind.

FAKTA Parkdalaskolan
Årskurs: 4–9
Antal elever: 650-700 elever
Storlek: 8 750 kvm
Inflyttning: Beräknad till januari 2022.

Parkdalaskolan
Efterlängtad BYGGSTART AV



    HÖSTEN  
ÄR SOM GJORD FÖR

för hemester
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D
et behövs inga långa resor för att hitta sina egna 
guldkorn i Ronneby kommun. Tillsammans med 
barnen Maia och Nisse upptäcker Erik och Linda 
Bandini ständigt nya platser genom att köra runt 
på småvägar i skogen. 

– I sommar hittade vi små stränder vid sjöar där vi inte har 
varit tidigare. En ny favorit är stranden vid Skärsviken. Den är 
jättefin och påminner lite om stranden i Åhus, fast vid en sjö, 
berättar Linda Bandini.

Enkelt att hemestra
Både Erik och Linda uppskattar enkelheten som kommer av 
att bo i en mindre stad som Ronneby. Det går lätt och snabbt 
att ta sig ut i naturen och det kräver ingen planering. Bara en 
fikakorg och en filt.

– Vi drar ofta ut i skogen och barnen får haka på. På hösten 
är det så fint med alla färger, säger Erik Bandini.

– Ja, det behöver inte vara så avancerat. Köp med dig en 
pizza och ät den ute vid någon av alla vackra hamnar eller 
vikar som finns här, fortsätter Linda Bandini.

Njut av naturen
Med hösten kommer också stormarna som ger perfekta  
förhållanden för vindsurfing.
– Då går det att vindsurfa i Ronneby. Är det sydlig vind kan 
man vågsurfa med en stand up paddleboard, berättar Erik 
Bandini.
Svampplockning är en annan favoritsyssla, framför allt om 
släktingarna är på besök ifrån Italien.
– För dem är det exotiskt att plocka svamp. Karljohanssvamp 
är dyrt där, så vi brukar alltid plocka jättemycket och torka 
eller tillaga den tillsammans. Det är väldigt mysigt tycker jag, 
säger Linda Bandini.

Vacker natur, svampplockning och vindsurfing.  
Hösten är familjen Bandinis favoritårstid. I  
hemkommunen Ronneby hittar de allt som  
behövs för en enkel och trevlig hemester.

Vi drar ofta ut i skogen och barnen 
 får haka på. På hösten är det så 
fint med alla färger”

ERIK BANDINI

Lär dig mer om Ronnebys spännande 
historia! Appen Guidade vandringar i 
Ronneby tar dig genom centrum och 
vackra Brunnsparken. Du bestämmer 
själv i vilken ordning du vill besöka 
platserna. Appen är gratis och finns 
att ladda ner i App Store eller  
Google Play.

Upptäck Ronneby
                                

     MED  GUIDADE 
VANDRINGAR
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S
edan februari har Ronney RPA 
haft nattskiftet på socialför-
valtningens försörjningsenhet. 
Där hanterar han åter- och 
nyansökningar samt utbetal-

ningar av ekonomiskt bistånd. För att 
ge Ronney RPA ett ansikte har en liten 

robot köpts in, men den riktiga Ronney är 
ett slags datorprogram, ett RPA (Robotic 
Process Automation), som sköter rutin-
mässiga administrativa uppgifter.

– Tidigare behövde handläggarna gå 
igenom alla ärenden varje dag för att se 
om det skett någon uppdatering. Nu gör 
Ronney det och meddelar vilka ärenden 
som behöver ses över. Det är en enorm 
tidsbesparing, säger Emma Hessbo, digi-
taliseringsstrateg på Ronneby kommun.

Gynnar medarbetare och klienter
Fördelarna med RPA är många. Hand-
läggarna sköter som tidigare individuella 
bedömningar och fattar de juridiska 
besluten. Men med Ronney kan de lägga 

ännu större fokus på att träffa och ge 
stöd till klienterna, med målet att få ut 
dem i egenförsörjning. Antalet övertids- 
timmar har också minskat trots ett ökat 
antal ärenden och högre sjukfrånvaro hos 
personalen på grund av de nya corona-
restriktionerna. Programvaran är unik i 
länet och har väckt stort intresse.

– Vi är väldigt stolta över Ronney. Det 
är stor efterfrågan från andra kommuner 
och företag. Nu har vi börjat se över vilka 
fler möjligheter som finns med RPA, både 
inom socialförvaltningen och andra verk- 
samheter i kommunen, säger Emma 
Hessbo.

Han är snabb, jobbar på natten och underlättar arbetet för  
handläggarna på försörjningsenheten. Ronney RPA är  

Ronneby kommuns nya digitala medarbetare, och  
den första av sin sort i hela länet.

MÖT KOMMUNENS NYA 

MEDARBETARE

– Ronney

F
ör 1,5 år sedan förstärktes trygghets-
arbetet i Ronneby kommun med  
metoden EST (Effektiv samordning 
för trygghet). Syftet är att skapa 
ökad trygghet genom samverkan 

mellan kommun, bostadsbolag och polis.  
Ronneby kommun är den första kommunen i 
länet som arbetar enligt metoden tillsammans 
med polisen, Ronnebyhus och WF Fastigheter.

– En organisation kan inte ensam skapa 
trygghet, utan man måste hjälpas åt. Alla har  
olika roller i det arbetet och vi behöver samverka 
så att det blir ett effektivt arbete, säger Bibbi 
Rönnlund, trygghetssamordnare på Ronneby 
kommun.

En gemensam lägesbild
Sedan starten har ett digital system införts där 
utbildade rapportörer runt om i kommunen kan 
rapportera in konkreta händelser som till exempel 
våld, buskörningar, inbrott eller folksamlingar som 
skapar otrygghet. Rapportörerna är människor 
som vistas i det offentliga rummet, antingen  
genom deras yrken eller som privatpersoner.  

Rapporterna sammanställs och ger en lägesbild 
av vad som har hänt samt när och var det hände.

– Då kan vi se om det behövs göras några 
insatser för att öka tryggheten. Polisen kan 
styra sina resurser utifrån lägesbilden och 
bostadsbolagen kan sätta in extra bevakning 
eller andra insatser i bostadsområdena, säger 
Bibbi Rönnlund.

Förebyggande åtgärder
Ju mer information som rapporteras in i  
systemet desto bättre blir underlaget för  
prioriteringen av resurser. Tanken är att på 
sikt kunna se vilka händelser som sker 
över tid och under vilken period på året 
de oftast sker. 

– Så småningom kommer vi att kunna 
utvärdera vad olika insatser har gett.
Vi kommer också bättre kunna förutse 
händelser och sätta in förebyggande 
åtgärder om vi märker att en viss typ av 
brott ökar i samband med helger, sommar- 
ledigheter eller i samband med olika 
arrangemang, förklarar Bibbi Rönnlund.

Arbetet för att skapa ökad trygghet i Ronneby har redan visat sig vara framgångs-
rikt. Bättre samverkan, bättre resursfördelning och en tydligare bild av vad som 

händer i Ronneby är bara några av de positiva effekterna.

tryggare Ronneby FRAMGÅNGSRIKT SAMARBETE FÖR ETT 

Är du en av de  1 500 Ronnebybor som har fått hem polisens trygghetsmätning? Genom att svara på enkäten bidrar du till vårt gemensamma trygghetsarbete.  
Tack på förhand!

Emma Hessbo  
och "Ronney"
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Utegymmet i Ronneby Brunnspark har fått en  
ordentlig uppfräschning. Sedan början av sommaren 
har träningsglada kunnat använda de nya redskapen 
i form av en knäböj, en stocklyft och ett chinsräcke. 
Liksom de tidigare redskapen är 
även dessa gjorda i trä för att 
smälta in i den omgivande 
skogsmiljön. Trevlig träning!

NYA TAG PÅ utegym

När coronviruset slog till förlorade 
många av Ronneby kommuns 
restauranger hela 80 procent av sin 
omsättning på några få dagar. För 
att rädda verksamheterna startade 
Ronneby Handel- och intresse- 
förening hemsidan Matbudet.nu, 
där Ronnebybor kan beställa hem 
mat och lokala handelsvaror via 
olika restauranger. 

– Det har varit jättelyckat och 
det finns restauranger som har 
överlevt tack vare det, säger Lotta 
Emanuelsson, ordförande på Ron-
neby Handel- och intresseförening.

Handelsbodar, ställplatser och en grön 
park med promenadstråk och lekplats för 
de små. Under sommaren har nya Ronneby 
Marina haft sina första besökare.  
Området har fått ett rejält ansiktslyft 
med målet att skapa en livfull mötes-
plats för såväl turister som Ronnebybor. I 
skärgårdstrafikens vänthall planeras ett 
fik, handelsbodarna är tillgängliga som 
förvaringsutrymme eller för försäljnings- 
verksamhet och på området finns bygg- 
planer för försäljning av båtar eller  
båttillbehör.

– Marinan är väl värt ett besök. Här 
finns väldigt mycket potential för olika 
verksamheter, säger Unni Johannesson, 
byggprojektledare på Ronneby kommun.

  Ronnebys 
NYA MARINA MÖTESPLATS

När kylan börjar krypa sig på ökar energiförbrukningen i våra hem. Här kommer  
fem tips på hur du kan spara både energi och pengar!
1. Sänk inomhustemperaturen. En grad kallare minskar energianvändningen med fem procent!
2. Sätt nya tätningslister runt fönster och dörrar. Du slipper drag och håller värmen inomhus.
3. Tvätta i 40 grader i stället för 60 grader. Det kan nästan halvera energianvändningen.
4. Dra ur alla laddare när de inte används. Det minskar även brandrisken.
5. Byt till LED-lampor och lågenergilampor. Glöm inte att släcka lampor du inte behöver.

Källa: Energimyndigheten

5 ENERGIT IPS 
TILL HÖSTEN

Succé FÖR
MATBUDET.NU

Appen Destination Ronneby samlar  
företag, besöksmål och turistnäring 

på ett och samma ställe. Här hittar 
du alltifrån nya favoriter för shopping 
och utflyktsmål till information 
om närmaste återvinningsstation. 
Under hösten skapas även en 
funktion för digital handel samt 
tipsrundor där du kan upptäcka 
mer av Ronneby.

UPPTÄCK MER MED
DESTINATION 

Ronneby

Kallvattenkuren
SPÄNNANDE HÖST PÅ

I sommar har närmare 5 000 besökare sett utställningarna om Ronnebys 
historia, Gribshunden och Guldgubbarna i Kallvattenkuren.

- Inför hösten har vi planerat ett gediget föreläsningsprogram med 
teman som museer i Sverige, en vykortsresa från Ronneby, Gribshunden, 
Dackefejden, mynt och människor, säger Anders Engblom, projektledare 
på Kallvattenkuren.
Sommarens satsningar på skattjakt och en barnhörna har varit lyckade.  
Till nästa sommar sker fortsatta utgrävningar av Gribshunden och Västra 
Vång. Detta kommer att återspeglas bland aktiviteterna på Kallvattenkuren,  
där besökarna bland annat kommer att kunna ta del av dagsaktuella  
rapporter från utgrävningarna.



Trevlig läsning!
Tyck till om Ronneby Magasinet. Dela med  

dig av dina synpunkter och idéer om vad du  
skulle vilja läsa om till Ronneby kommun.  

Mejla till kommunikation@ronneby.se

tel. 0457-61 80 00, ronneby.se

Följ oss på:

Om vi hjälps åt kan vi tillsammans hindra spridningen av corona-
viruset och sjukdomen covid-19. Ta hand om dig själv och andra 
genom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer:

• Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld.
• Tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
• Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
• Om det är möjligt, gå eller cykla till skolan eller jobbet.
• Håll kontakten till nära och kära. Du kan hålla kontakten digitalt 

eller per telefon om det inte är möjligt att träffas fysiskt.
• Undvik att delta i större sociala sammanhang.
• Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym.  

Undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
• Är du 70 år eller äldre är det extra viktigt att du undviker platser 

där människor samlas och att du begränsar dina fysiska kontakter.

Om du är över 70 år eller tillhör någon annan riskgrupp kan du 
få hjälp att köpa och få matvaror eller mediciner hem till dörren. 
Genom Ronneby hjälper matchas medborgare med föreningar 
och organisationer som sköter inköp och leverans på ett tryggt 
och säkert sätt genom en identifieringskod. Om du som privat-
person önskar hjälp eller om du tillhör en förening som vill ställa 
upp som hjälpresurs kan du skicka in en anmälan via Ronneby 
kommuns portal.  
Läs mer på ronneby.se/ronnebyhjalper.

MAT OCH MEDICINER 
HEM TILL DÖRREN MED 

Ronneby hjälper

skyddar vi varandra
TILLSAMMANS

Håll ut. Håll avstånd.  
Håll kontakten. 

Håll dig uppdaterad på  
ronneby.se/corona

Tänk på


