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Vision för Ronneby 

Ronneby skall vara en framgångskommun där befolkningen och antalet arbetstillfällen ökar.  

Kommunen ska präglas av ett tillåtande, lyssnande och ansvarstagande ledarskap där omsorg om 

invånarna, näringslivet och miljön står i fokus. Alla människor ska ha samma rättigheter och lika 

värde och varje enskild individ skall bemötas med respekt och erbjudas god kommunal service, en 

attraktiv livsmiljö, ett levande kulturliv och en rik fritid. Den kommunala servicen skall kännetecknas 

av valfrihet för den enskilde. Det ska finnas en trygg förskola och skola som förbereder våra barn för 

framtiden samt individanpassad omsorg i livets alla faser. Näringslivet ska uppmärksammas som 

grunden för allas vår ekonomi och genom nära dialog ges möjlighet att vara delaktiga i 

samhällsutvecklingen. Naturen och vår miljö skall förvaltas med ett långsiktigt perspektiv så att vi 

bevarar dess värden till efterkommande generationer. 

Ronneby behöver ett tydligt ledarskap och tydliga mål för att utvecklas till en jämställd och trygg 

framgångskommun. 

 

Strategiska målområden 2019-2021 

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå 

dessa ska ha en koppling till FN:s globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030.  

De 17 globala hållbarhetsmålen är: 

1. Ingen fattigdom 

2. Ingen hunger 

3. Hälsa och välbefinnande 

4. God utbildning för alla 

5. Jämställdhet 

6. Rent vatten och sanitet 

7. Hållbar energi för alla 

8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt 

9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur 

10. Minskad ojämlikhet 

11. Hållbara städer och samhällen 

12. Hållbar konsumtion och produktion 

13. Bekämpa klimatförändringen 

14. Hav och marina resurser 

15. Ekosystem och biologisk mångfald 

16. Fredliga och inkluderande samhällen 

17. Genomförande och globalt partnerskap 
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De globala målen ska balansera de tre dimensionerna av hållbarhet: den ekonomiska, den sociala och 

den miljömässiga. Det innebär att Ronneby kommuns verksamhet genom en hållbar utveckling ska 

drivas och utvecklas i enlighet med den vision som finns för kommunen, så att invånare, företag och 

besökare kan bidra till en samhällsutveckling som är långsiktighet hållbar för såväl människan som 

naturen.   

De strategiska målområdena är: 

 Fler jobb 

 Attraktivt boende 

 En bra skola 

 En bra omsorg 

 En bra socialtjänst 

 En bra miljö 

 Bra kultur- och fritidsutbud 

 Ekonomi i balans 

 

Status på nedan angivna uppdrag ska redovisas till kommunfullmäktige i samband med 

tertialuppföljningar och årsbokslut.  

Uppfyllelse av målområdena och indikatorerna rapporteras med utfall enligt de tidpunkter som anges i 

tabellerna under respektive målområde. 

Vid delårsrapporten per 31/8 ska även en helårsprognos för indikatorer och strategiska målområden 

lämnas. Kommentarer ska ges om prognosen inte når upp till målvärdet. 

 

 

Fler jobb 
Ronneby kommun ska bidra till ett positivt näringslivsklimat och vara ett attraktivt område där företag 

vill etablera sig och utvecklas. Kommunen ska verka för att det skapas fler arbetstillfällen både i stad 

och på landsbygd. Nya etableringar inom arbetsområden och branscher som inte är starka i regionen 

ska undersökas. Andelen självförsörjande bland utsatta grupper, framför allt ungdomar och nyanlända, 

ska öka.  

Ronneby kommun ska marknadsföras som turistmål för att visa upp kommunen och öka antalet 

besökare. Kommunens varumärke ska stärkas. 
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Indikator Källa  Utfall 

2017 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Upp- 

följning 

Nöjd kundindex 

Företagsklimat – totalt  

Insikt 69 77 78 År 

Företagarnas sammanfattande omdöme 

ang företagsklimatet i kommunen 

Företags-

klimat.se 

3,5 3,7 3,8 År 

Antal nya företag i kommunen per 

1000 invånare 

KKIK 3,1 3,9 4,1 År 

 

Uppdrag 2019 

 Presentera en plan för vidare arbete med centrumutvecklingsprojektet avseende trafikföring 

m.m kopplat till pågående BID-process. (Ansvarig TFKN/Teknik-Fritids- och 

Kulturnämnden, rapportering till KS T1-2019) 

 Tidigare uppdrag till Miljö- och Byggnadsnämnden att ta fram en ny detaljplan för Östra Piren 

i Ronneby Hamn återkallas. 

 Påbörja arbetet med att ta fram en ny detaljplan på utvidgat verksamhetsområde för Viggen 

Norra. (Ansvarig MBN/Miljö-och Byggnadsförvaltningen, rapportering i samband med 

tertialuppföljningar 2019). 
 

 

Attraktivt boende 
Ronneby kommun ska upplevas som en trygg och attraktiv kommun att bo och leva i. Det är viktigt att 

skapa en attraktiv region genom att förbättra regional och internationell samverkan.   

Attraktiva boenden ska finnas inom hela kommunen. Även de mindre tätorterna ska ha en god 

samhällsservice.  

Samverkan med polisen och andra myndigheter är viktig för att säkerställa tryggheten i hela Ronneby 

kommun. Ökad trygghet bland kommunens invånare är en prioriterad fråga. 

Vid nybyggnationer ska byggnationerna präglas av ett långsiktigt hållbart miljötänkande.  

Ökad integration mellan olika grupper i samhället ska eftersträvas när det gäller boendeplatser, skolor 

med mera.  

Medborgarnas möjlighet till inflytande i kommunen ska öka och det ska vara enkelt för medborgare 

och företag att få kontakt med kommunen.  

IT är av högsta prioritet för kommunen. E-samhället ska utvecklas och vi ska noggrant följa 

utvecklingen av nya tjänster inom teknikområdet. Hela kommunen ska ha tillgång till bredband och 

mobiltäckning. 
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Uppdrag 2019 

 Rapportering av insatser för att öka tryggheten bland kommunens invånare. (Ansvarig Alla 

nämnder/förvaltningar/bolag, rapportering i samband med tertialuppföljning och årsbokslut 

2019). 

 Plan för ett utbyggt fibernät för att uppnå 100 % tillgång för permanent boende och företag till 

och med år 2020.  (Ansvarig KS/Miljöteknik, rapportering senast till KS i maj 2019). 

 

 

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

Att eleverna kan uppnå målen i skolan är av central betydelse. Tidiga insatser för att barnen ska nå 

målen ska göras redan i förskola och i grundskolans tidiga åldrar.  

Lärarna ska ges ökade möjligheter att vara pedagoger och att vidareutvecklas i sin viktiga roll.  

Rätten för familjer att välja förskola och skola är viktigt. Verksamheten kan bedrivas i olika 

driftsformer vilket ger en ökad valfrihet. 

Det är viktigt att barn och unga får och behåller lusten och motivationen att lära, vilket medför att 

tilliten till den egna förmågan ökar och därmed stärker självförtroendet.  

Kunskapskällan ska fortsätta utvecklas som ett regionalt lärcentrum. Utbildningsmöjligheterna i 

kommunen ska utvecklas utefter hur arbetsmarknaden förändras. 

 

 

 

 

Indikator Källa  Utfall 

2017 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Upp- 

följning 

Kommunens befolkningsutveckling SCB 29 568 Ökat 

jämfört 

med 2018 

Ökat 

jämfört 

med 2019 

T1/T2/år 

Service och tillgänglighet gällande e-

post och telefoni 

KKIK snitt 

mått 1-3 

72 83 84 År 

Andel medborgarförslag som besvaras 

inom 12 månader 

Egen mätning 67 % 70 % 73 % År 

Kommunens webbinformation  KKIK 85 87 88 År 

Kommuninvånarnas känsla av trygghet 

(totalt) 

Polisens 

trygghets-

mätning 

2,21 Bättre 

totalvärde 

än 2018 

Bättre 

totalvärde 

än 2019 

År 
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Indikator Källa  Utfall 2017 Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Upp- 

följning 

Andel behöriga lärare/förskollärare 

inom  

- grundskola 

- förskola 

- gymnasie 

- särskola 

Egen statistik  

 

76 % 

76 % 

71 % 

Ingen 

mätning 

 

 

80 % 

80 % 

80 % 

80 % 

 

 

80 % 

80 % 

80 % 

80 % 

År 

Andel elever som väljer 

gymnasieskola i den egna 

kommunen när programmet finns på 

hemmaplan 

 75 % 80 % 80 % År 

Antal utbildningsanordnare som 

Kunskapskällan, utifrån en 

lokal/regional analys, samverkar 

med för att göra efterfrågad 

utbildning på eftergymnasial nivå 

tillgänglig 

Egen räkning 19 Minst 10 

lärosäten/ 

yrkeshög-

skole-

anordnare 

Minst 10 

lärosäten/ 

yrkeshög-

skole-

anordnare 

År 

 

Uppdrag 2019 

 Undersöka hur ”Ung företagsamhet” kan starta tidigare på gymnasiet och även bli en del av 

grundskolans senare år. (Ansvarig UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering T1-2019). 

 Presentera ett förslag på hur vuxenutbildningen kan skapa utbildningar/snabbspår för de 

befintliga/kommande bristyrken som är kända inom såväl den offentliga som den privata 

arbetsmarknaden. (Ansvarig UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering T1-2019). 

 Redovisa till Kommunstyrelsen hur tillförda medel för volymökningar 2019 används. 

(Ansvarig UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering varje tertialbokslut samt årsbokslut). 

 Att undersöka möjligheten att införa arbetsmarknadskunskap i grundskolan och i gymnasiet 

för att förbereda våra ungdomar bättre för arbetsmarknaden. Flera motsvarande projekt har 

genomförts runt om i landet som ett led i att minska ungdomsarbetslösheten. Arbetet får gärna 

bedrivas i regionalt projekt tillsammans med övriga kommuner och näringsliv (Ansvarig 

UN/Utbildningsförvaltningen, rapportering T1-2019). 

 

 

En bra omsorg 
Servicetagare inom äldre- och funktionshinderområdet ska känna trygghet och kontinuitet. Fokus ska 

vara på servicetagarnas behov och deras anhöriga.  

Det ska finnas en öppen kvalitetsredovisning av omsorgens verksamheter.  

Trygghetsboenden ska utvecklas i kommunen för en ökad möjlighet till samvaro och ge trygghet för 

äldre.  

Via daglig verksamhet och träffpunkter ska en meningsfull daglig sysselsättning erbjudas. Kommunen 

ska ge äldre en meningsfull daglig sysselsättning.  

Den tekniska utvecklingen ska noga följas för att möta ett ökande behov av kommunal service. 
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Indikator Källa  Utfall 

2017 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Upp- 

följning 

Brukarbedömning hemtjänst – 

bedömning, förtroende och trygghet: 

andelen äldre som svarat positivt på tre 

utvalda frågor 

Social-

styrelsens 

nationella 

brukar-

undersökning 

39 % Bättre än 

föreg år 

Bättre än 

föreg år 

År 

Brukarbedömning särskilt boende – 

bemötande, förtroende och trygghet: 

andel äldre som svarat positivt på tre 

utvalda frågor 

Social-

styrelsens 

nationella 

brukar-

undersökning 

52 % Bättre än 

föreg år 

Bättre än 

föreg år 

År 

 

Uppdrag 2019 

 Presentera en plan för hur vi klarar att hantera våra verksamheter inom vård- och 

omsorgsboende under en längre tid av värmebölja. (Ansvarig ÄN/Äldreförvaltningen i 

samverkan med AB Ronnebyhus, rapportering till KS i juni 2019). 

 

 

En bra socialtjänst 
Kommunens socialtjänst ska präglas av respekt för den enskilde individen.  

Det sociala arbetet ska bygga på samarbete, dels mellan olika kommunala verksamheter och dels med 

andra myndigheter och organisationer.  

För att ge fler människor en möjlighet att leva ett självständigt liv är det viktigt att kommunens 

insatser bidrar till att stärka den enskilde när så behövs och ge den rätt insats.  

För att bryta ett utanförskap och skapa möjlighet till delaktighet i samhället är det viktigt att se till att 

alla som har försörjningsstöd och kan utföra ett arbete också deltar i den sysselsättning som erbjuds. 
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Indikator Källa  Utfall 

2017 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Upp- 

följning 

Andel ungdomar som inte kommit 

tillbaka inom ett år efter avslutad 

insats/ utredning.   

KKIK 76 % 80 % 81 % År 

Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt 

bistånd vid nybesök.   

KKIK 18 Högst 15 Högst 14 År 

Kvalitén inom LSS grupp- och 

serviceboenden 

KKIK 95 % 95 %* 96 %* År 

*Genomsnittligt värde av 10 kvalitetsaspekter 

 

 

En bra miljö 
Ronneby ska arbeta för en hållbar utveckling och kännetecknas av sitt arbete med cirkulär ekonomi 

och Cradle to Cradle (c2c). Miljö- och energiarbetet ska bedrivas utifrån kommunens miljöprogram. 

Kommunen ska bli en fossilbränslefri kommun där energianvändningen inte bidrar till någon negativ 

klimatpåverkan. Förnyelsebara drivmedel såsom bl. a biogas och miljömärkt el ska användas i 

kommunens fordonspark. Kommunen ska värna om kulturlandskapet och dess naturvärden liksom att 

arbeta för att hålla landskapet öppet och tillgängligt. Ronneby ska arbeta för att förebygga och lindra 

oönskade händelser kopplade till extrema väder. 

     

   

Indikator Källa  Utfall 

2017 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Upp- 

följning 

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor (ton 

per årsarbetare) 

Kommunen 0,08 ton/ 

årsarbetare 

0,06 ton/ 

årsarbetare 

0,05 ton/ 

årsarbetare 

År 

Energi från tjänsteresor (kwh/ 

årsarbetare) 

Kommunen 666 kWh/ 

årsarbetare 

650 kWh/ 

årsarbetare 

600 kWh/ 

årsarbetare 

År 

Miljöcertifierade förskolor/skolor Håll Sverige 

rent, 

Skolverket 

4 % 10 % 12 % År 

Kostnadsandel ekologiska livsmedel Ekomat-

centrum 

28 % 44 % 50 % År 
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Uppdrag 2019 

 Öka andelen elbilar och biogasbilar i den kommunala verksamheten inkluderat bolagen. 

(Ansvarig Alla nämnder och bolag, rapportering i samtliga tertialuppföljningar och 

årsbokslut.) 

 Redovisa åtgärd i enlighet med KS beslut 2017-06-07 att uppdra åt tekniska förvaltningen att 

ta fram ett förslag på hur Ronneby kommun kan skapa en centraliserad och samordnad 

hantering och skötsel av kommunens bilar och lätta lastbilar inklusive de kommunala bolagen. 

(Ansvarig TFKN/Teknik-Fritids- och Kulturnämnden. Redovisning i KS i juni 2019). 

 

 

Bra kultur- och fritidsutbud 
Kommunen ska erbjuda en bredd inom kultur- och fritidsområdet som ska attrahera olika människors 

intressen och bidra till att människor med olika bakgrund kan mötas. Kultur- och fritidsutbudet ska 

vara tillgängligt i hela kommunen och medborgarna ska vara nöjda med kommunens idrotts- och 

motionsanläggningar. Ronneby kommun ska arbeta för att på sikt utvecklas till ett regionalt 

kulturcentrum där ett brett kulturutbud även lockar till kulturturism. 

 

Indikator Källa  Utfall 

2017 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Upp- 

följning 

Tillgång till kultur och fritid.  

Snitt, NMI idrott, NMI kultur och NRI 

fritid (mäts vartannat år) 

Medborgar-

undersökning 

Under 

sökning 

görs ej 

2017 

 

Under-

sökning 

görs prel ej 

62 År 

 

Uppdrag 2019 

 Presentera ett förslag på förvaltningsorganisation för den nya förvaltningen Teknik-, Fritids- 

och Kulturförvaltningen. Inkluderar även namnsättning av nämnden. (Ansvarig TFKN/ 

Teknik-, Fritids- och Kulturförvaltningen, förslag till beslut till KF i september 2019). 

 Ta fram en projektplan för uppförande av en idrottshall på gamla affärstomten i Listerby. 

(Ansvarig TFKN/Tekniska förvaltningen, rapportering till KS i juni 2019.) 

 Upphandla drift av Ronneby brunnsbad (exkl kioskverksamhet) inför säsong 2019. (Ansvarig 

TFKN/Fritids-och kulturförvaltningen, rapportering till KS i april 2019.) 
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Ekonomi i balans 
Kommunallagen stadgar att en kommun skall ha en god ekonomisk hushållning innebärande en 

ekonomi i balans. Den ekonomiska planeringen skall vara långsiktig med kommande generationer i 

åtanke.  

För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning 

och för ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk 

hushållning. 

 

Indikator Källa  Utfall 

2017 

Målvärde 

2019 

Målvärde 

2020 

Upp- 

följning 

Årets resultat som andel av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och 

utjämning, inklusive fastighetsavgift 

Budget 1,7 % 2,0 % 2,0 % År 

Skuldsättning per invånare för 

kommunkoncernens lång- och 

kortfristiga skulder  

Bokslut fge 

år 

91 tkr 90 tkr 90 tkr År 
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Uppdrag 2019 

 Etablera en strategisk utvecklingsenhet inom kommunledningsförvaltningen (Ansvarig 

KS/Kommunledningsförvaltningen. Rapportering till KS i juni 2019) 

 Etablera en exploateringsenhet inom kommunledningsförvaltningen (Ansvarig 

KS/Kommunledningsförvaltningen. Rapportering till KS i juni 2019) 

 Presentera en kartläggning på alla kommunala, inkl bolagens, verksamheter som har externa 

hyreskontrakt utanför Stadshusets lokaler. (Ansvarig TFKN/Tekniska förvaltningen. Rapport i 

KS i september 2019). 

 Alla verksamheter i kommunkoncernen får i uppdrag att under 2019 reducera sina lokalytor 

och i första hand använda kommunens egna fastigheter till sina lokaler. (Ansvarig Alla 

nämnder, styrelser och verksamheter i kommunkoncernen. Rapport i samband med 

tertialrapporter och årsrapport). 

 Ompröva alla beslut tagna 2016 (enligt budgetunderlag) där medel hämtas från balanskonto 

”Flykting”. Medel fördelas inte ut i budgetramar för kommande år. (Ansvarig respektive 

berörd nämnd) 

 Personalutskottet får i uppdrag att ta fram förslag till att förbättra karriärvägar kopplade till 

chefsförordnanden. (Ansvarig Personalutskottet/kommunledningsförvaltningen. Rapport i 

Personalutskottet senast i juni 2019). 

 Alla verksamheter i kommunkoncernen, undantaget Överförmyndarnämnden, får ett generellt 

effektiviseringskrav (på personalkostnaden) på 0,5 % för 2019, 1,0 % ytterligare för 2020 och 

2,0 % ytterligare för 2021. Besparingar för kostnadsreducering av lokalyta får tillgodoräknas 

och avräknas då besparing av personalkostnader. 

 Personalutskottet får i uppdrag att justera ”Ekonomiska förmåner till förtroendevalda” enligt 

följande fr o m den 1/1-2019: 

o Grundarvodet kopplas till riksdagsledamots grundarvode 66900 kr för år 2019.  

o Att koppla framtida årliga justeringar av grundarvodet till utveckling av 

riksdagsledamots grundarvode. 

o 5 kap 12§ som handlar om Beredning för personalfrågor stryks. 

o I bilagan till ersättningsbestämmelserna under rubriken ”Begränsat arvode” ändras 

punkterna 9, 10 och 11 som idag handlar om Fritid- och Kulturnämnden till följande: 

o 9. Teknik-, Fritid- och Kulturnämndens ordförande 20% av grundarvodet 

o 10. Teknik-, Fritid- och Kulturnämndens 1:e vice ordförande 1/2 av 

ordförandearvodet 

o 11. Teknik-, Fritid- och Kulturnämndens 2:e vice ordförande 1/2 av 

ordförandearvodet 
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Budgetförutsättningar 

I nedanstående följer övergripande förutsättningar avseende finansiering och andra övergripande 

påverkande faktorer för åren 2019.  

Ronneby kommuns styrmodell, ekonomistyrningsprinciper, beslutsnivåer och hur den ekonomiska 

rapporteringen ska ske, mm framgår i kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vad som 

gäller investeringar framgår av kommunens investeringspolicy. 

 

Kommunalskatt 
Kommunens skattesats: 21,911 

Skatteinkomsterna baseras i budgetplan 2019-2021 på skattesatsen 22,36 vilket är oförändrat mot 

2018. Den beslutade skatteväxling om 45 öre till nya Region Blekinge från 2019 som innebär att 

skattesatsen sänks till 21,91 ska under 2019 vara intäktsneutral ur ett planeringsperspektiv. Den lägre 

skatteinkomsten kommer att debiteras som mellankommunal utjämning.  

 

Befolkning 
Statsbidragen i den kommunalekonomiska utjämningen baseras på folkmängden per den 1/11 året 

innan budgetåret. Budgetförutsättningarna beräknas på en ökande befolkning med 250 invånare per år. 

År 2019 beräknas skatteintäkter och statsbidrag på 29 650 invånare, år 2020 beräknas på 29 900 

invånare, år 2021 beräknas på 30 150 invånare. 

 

Skatteunderlagets utveckling2 
Skatteunderlagets utveckling baseras i budget 2019, jämte plan 2020-2021, på Sveriges kommuner och 

landstings (SKL:s) prognos enligt cirkulär 18:37. Prognosen avser den sammantagna utvecklingen för 

hela riket. 

 2017 2018 2019 2020 2021 

SKL okt 2018  4,5 % 3,6 % 3,4 % 3,3 % 3,8 % 

 

 

Kommunalekonomisk utjämning 
Den kommunalekonomiska utjämningen består av inkomstutjämning, kostnadsutjämning, 

regleringspost och strukturbidrag. 

Inkomstutjämningen ger en garanterad skattekraft om 115% av rikets medelskattekraft. Kompensation 

erhålles upp till 115% av rikets skattekraft beräknat på 95% av den länsvisa skattesatsen. 2019 

beräknas Ronneby erhålla 13 691 kr per invånare i inkomstutjämning. 

Kostnadsutjämningen utjämnar mellan kommunerna för olika strukturella förutsättningar att bedriva 

kommunal verksamhet. Sammantaget ger prognosen för 2019 att Ronneby skall erhålla 572 kr per 

invånare från utjämningssystemet.   

                                                      
1 Skattesatsen avser den procentuella andel av den kommunalt beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs 

i kommunal inkomstskatt. Angiven skattesats avser primärkommun. Total kommunal skattesats utgörs av summan av 

skattesatserna för landstinget och primärkommunen. 
2 Avser SKL:s prognos per 19 oktober 2018. 
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Regleringsbidraget/-avgiften är ett instrument för ekonomiska regleringar mellan staten och 

kommunerna. För 2019 beräknas regleringen till ett bidrag på 440 kr per invånare. 

Strukturbidraget beräknas för 2019 till 0 kr per invånare.  

 

LSS-utjämning 
Den nationella kostnadsutjämningen avseende stöd och service till funktionshindrade beräknas i 

budget och plan i enlighet med prognos från SKL till 71 kr per invånare i utjämningsbidrag. 

 

Kommunal fastighetsavgift 
Fr o m 2008 erhåller kommunen medel från staten avseende en kommunal fastighetsavgift (har 

reducerat kostnadsutjämningen motsvarande). Avgiften som erhålls beräknas i budgetförutsättningarna 

till 1 934 kr per invånare för år 2019. 

 

Särskilda statsbidrag 

Maxtaxan 

Statsbidrag om 210 kr per invånare finns budgeterade på centrala konton för 2019. 

Riktade statsbidrag att ansöka om  

Ett antal riktade statsbidrag att i särskild ordning ansöka om/rekvirera finns. Dessa statsbidrag 

administreras av respektive nämnd.  

Riktade statsbidrag som erhålls i det generella statsbidraget (regleringsposten) 

I det generella statsbidraget erhåller kommunen medel för vissa aktiviteter/åtgärder som riksdagen har 

beslutat om, s.k. regleringar enligt finansieringsprincipen. Nämnderna har i sina ramar 2019-2021 fått 

anslag till dessa aktiviteter/åtgärder och det finns i budgetplan inga reserverade statsbidrag på centrala 

konton. 

 

Personalkostnader 
Personalkostnadsökningarna har beräknats enligt Konjunkturinstitutets prognos för timlön som 

redovisas i SKL:s cirkulär 18:37. 

År 2019 3,1 % 

År 2020 3,4 % 

År 2021 3,5 % 

 

Lönerevision är schablonberäknad till den 1 april vart och ett av åren.  

Avsättningen avser såväl fastanställda som andra kategorier, d v s samtliga lönekostnader. Medel för 

dessa kostnadsökningar har avsatts på centralt konto. 

Personalomkostnadspåslaget uppgår i nämndernas budgetanslag till 39,20 % och ska täcka lagstadgade 

och avtalsenliga arbetsgivaravgifter samt pensionskostnader för individuell del och avsättning för 

förmånsbestämd ålderspension.  

På centrala konton budgeteras för semesterlöneskuldsökning och pensionsutbetalningar på pensioner 

intjänade före 1998.  
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Investeringar och finansiering 
Budget 2019 plan 2020-2021 innehåller investeringar t o m 2021 enligt investeringsbudgeten längst 

bak i detta dokument. Totalt uppgår den planerade investeringsvolymen 2019-2021 till 424 mkr samt 

22 mkr i exploateringar. Beslutade investeringar och exploateringar som ännu ej påbörjats eller 

färdigställts per 31 december 2018 kan komma att kompletteringsäskas under våren 2019. 

Internräntan, som belastar nämnderna efter storleken på det i materiella anläggningstillgångar bundna 

kapitalet, beräknas i budget och plan till 1,50 %. 

Investeringsvolym: 

 År 2019 År 2020 År 2021 

Investeringar 90 mkr 83 mkr 251 mkr 

Exploateringar 23 mkr   

 

Kommunen bedöms ha behov av extern kapitalanskaffningen, d v s behov av nya lån med 100 mkr för 

att klara investeringsvolymen 2019 med hänsyn tagen till förväntad kompletteringsbudgetering.   

Finansnettot har för planperioden beräknats med ett genomsnittligt ränteläge: 

År 2019 0,20 % 

År 2020 0,60 % 

År 2021 0,90 % 

 

Finansnettot beräknas exklusive borgensavgifter.  

De kommunala bolagen betalar en borgensavgift för lån med kommunal borgen. För 2019 har 

borgensavgiften bestämts lika för varje bolag till 0,40 % av lånesumman. För planåren ligger avgiften 

preliminärt på samma nivå. 

 

Reserver och medel för oförutsedda händelser 
Det finns ingen generell prisökningsreserv. Istället finns avsatta medel för oförutsedda utgifter och en 

extra reserv, totalt 28 mkr år 2019.  

Därutöver finns reserverade medel för vissa insatser som infördes med anledning av att många 

flyktingar kom till kommunen. Behovet av dessa insatser ska prövas på nytt, men kostnaden, 18 mkr, 

är tagen på centralt konto och disponeras av kommunstyrelsen.  

0,3 mkr finns reserverade för arbetsmarknadsåtgärder. 

En reservation med anledning av framtidens skolor ligger från 2020 och framåt. 

En reservation för ökade arvodeskostnader förtroendevalda om 1,3 mkr ligger på centralt konto. En 

budgetteknisk justering ska göras, innebärande att medlen omfördelas till nämndernas ramar. 

 

Övriga poster på centrala konton 
AB Ronneby industrifastigheter (ABRI) har fått i direktiv att återbetala 1,5 mkr av villkorat 

aktieägartillskott, samt därutöver att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag.  

Ronneby Miljö och Teknik AB har fått i direktiv att lämna 1,0 mkr i utdelning/koncernbidrag. 

Medel för kundförluster finns reserverade med 0,3 mkr. 
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Det finns en intäktspost som ska kompensera kommunens i ram budgeterade kostnader för 

flyktingmottagning. För 2019 finns 33 474 tkr budgeterade på centrala konton som intäkt. 

Motsvarande belopp finns anslagna i nämndernas ramar. De anslag som finansieras från balanskonto 

flykting, omprövas efterhand som behoven förändras.  

 

Nämndernas budget 2019, plan 2020-2021 
I nämndernas budgetplan 2019-2021 inryms generellt inga budgetreserver. Reserver finns på centrala 

konton. 

I nämndernas budget och plan för åren 2019- 2021 har på nämndsnivå den resultatmässiga 

konsekvensen av kända förändringar avseende intäkter och kostnader, beslutade och planerade 

investeringar, samt andra kända och beslutade faktorer iakttagits. 

Ett besparingskrav om 6,3 mkr år 2019, 18,9 mkr år 2020 och 44,1 mkr år 2021 har reducerat 

nämndernas ramar. Reduktionen har gjorts baserat på beräknade personalkostnader 2018. Undantaget 

från besparingen är Överförmyndarnämnden, samt att vissa kostnader och konton undantagits basen 

för fördelning, exempelvis kostnader för nystartsjobb och ersättningar till andra än anställd personal. 

Besparingar som föranleds av minskade lokalkostnader får avräknas besparing av personalkostnad. 

AB Ronnebyhus ska inom ramen för sociala insatser i bostadsområde finansiera del av driftkostnaden 

av Hjorthöjdens bibliotek och fritidslokal, 0,7 mkr fr o m år 2019. Detta sker genom att Fritid- och 

kulturverksamheten får en intäkt, vilket minskat rambeloppen. 

Inför 2019 ska några organisatoriska förändringar genomföras. En strategisk utvecklingsgrupp samt en 

mark- och exploateringsenhet ska skapas. De budgetmässiga justeringarna är inte gjorda i denna 

budget utan de kommer att verkställas vid senare tillfälle. 

För en komplett sammanställning av dispositioner hänvisas till de mer detaljerade underlagen för 

denna budget som antogs av KS 30/10-18, samt justeringar enligt KF-beslutet 29/11-18.  

 

Internhyror 
En budgetjustering kommer att ske avseende internhyror. Justeringarna av internhyror föranleds 

huvudsakligen av investeringar, ändrade kapitalkostnader och ändrade energipriser. Förändrade 

internhyror innebär ingen nettoförändring av budgeten, då en nämnds ökade kostnader motsvaras av 

ökade intäkter i annan nämnd. 

 

Känslighetsanalys 2019 
Utdebitering, kommunalskatt, 1 kr 54 mkr 

Skatteunderlagets utveckling, 1% 12 mkr 

Befolkningsutveckling, 100 invånare 6 mkr 

Personalkostnader helårseffekt, 1% 13 mkr 

Prisförändring, varor och tjänster, 1% 6 mkr 

Ränteförändring, 1%  4 mkr 
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Resultaträkning 

(tkr) Bokslut 2017 Budget 2018* Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nettokostnader,exkl avskrivn.  -1 571 817 -1 679 457 -1 725 951 -1 767 943 -1 801 231 

Avskrivningar -75 078 -83 254 -87 895 -93 650 -94 079 

NETTOKOSTNAD (not 1) -1 646 895 -1 762 711 -1 813 846 -1 861 593 -1 895 310 

            

Skatteintäkter 1 219 535 1 262 115 1 280 900 1 321 176 1 370 553 

Gen statsbidrag o utjämning 448 768 495 752 530 535 537 433 530 383 

Finansiella intäkter 9 159 8 800 6 700 7 300 7 300 

Finansiella kostnader -2 323 -800 -1 300 -3 000 -4 800 

RESULTAT II 28 244 3 156 2 989 1 316 8 126 

            

Extraordinära poster           

RESULTAT III 28 244 3 156 2 989 1 316 8 126 

*Budget 2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 401/2017 

 

Not 1 

(tkr) Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Internränta  19 609 19 921 19 208 

Lönerevisioner -40 190 -73 946 -127 162 

Semesterlöneskuldsförändring -2 500 -2 500 -2 500 

Lägre arbetsgivaravgift äldre 3 700 3 700 3 700 

Pensionsutbetalningar inklusive särskild löneskatt -38 900 -39 200 -40 600 

Medel för oförutsedda utgifter, KS -6 000 -6 000 -6 000 

Medel för oförutsedda utgifter, KF -4 000 -4 000 -4 000 

Extra reserv -18 000 -20 000 -20 000 

Extra reserv KS för omprövning finansiering från balanskonto -18 120 -14 680 -14 680 

Reservation framtidens skolor 0 -29 000 -33 000 

Återbetalning villkorat aktieägartillskott från AB Ronneby 

Industrifastigheter 2 500 2 500 2 500 

Utdelning från Ronneby Miljö och Teknik AB 1 000 1 000 1 000 

Medel för kundförluster -300 -300 -300 

Intäkt från balanskonto 33 474 33 474 33 474 

Arbetsmarknadsåtgärder -350 -350 -350 

Förändrade arvoden förtroendevalda (ska omfördelas till ramar) -1 300 -1 300 -1 300 

Statsbidrag maxtaxa barnomsorg 6 230 6 230 6 230 

Summa -63 147 -124 451 -183 780 
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Balansräkning 

(mkr) Bokslut 2017 Budget 2018* Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

TILLGÅNGAR           

Materiella anläggningstillgångar 1 254 1 242 1 244 1 233 1 390 

Finansiella anläggningstillgångar  268 260 300 275 275 

Omsättningstillgångar 312 200 220 200 200 

S:A TILLGÅNGAR 1 834 1 702 1 764 1 708 1 865 

            

EGET KAPITAL OCH 

SKULDER           

Eget kapital 674 660 685 686 693 

Avsättningar 83 80 84 85 85 

Långfristiga skulder 551 605 575 575 724 

Kortfristiga skulder 526 357 420 362 363 

S:A SKULDER OCH EGET 

KAPITAL 1 834 1 702 1 764 1 708 1 865 

*Budget 2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 401/2017 

Finansieringsanalys 

(mkr) Bokslut 2017 Budget 2018* Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

DEN LÖPANDE 

VERKSAMHETEN           

Verksamhetens nettokostnad -1 572 -1 679 -1 726 -1 768 -1 801 

Skatteintäkter och statsbidrag  1 668 1 758 1 811 1 859 1 901 

Finansiellt netto 7 8 5 4 3 

Justering för rörelsekapitalets 

förändring, avsättningar, 

realisationsresultat, avskrivningar 67    -1  -1   

Verksamhetsnetto 170 86 90 94 102 

            

INVESTERINGAR           

Nettoinvesteringar -106 -101 -90 -83 -251 

Försäljning av materiella 

anläggningstillgångar 7         

Förändring finansiella 

anläggningstillgångar           

Investeringsnetto -99 -101 -90 -83 -251 

            

FINANSIERING           

Utlåning -9         

Återbetald utlåning 14         

Upplåning 38 15     149 

Amortering -58     -11   

Finansieringsnetto -15 15 0 -11 149 

            

Förändring av likvida medel 56 0 0 0 0 

*Budget 2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 401/2017 
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Driftbudget 2019 jämte plan 2020-2021 

(tkr) Budget 2018* Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Nämnd         

Kommunstyrelsen -182 038 -160 096 -155 930 -153 458 

Revision -1 279 -1 297 -1 297 -1 297 

Miljö- och Byggnadsnämnden -17 708 -19 224 -18 575 -18 266 

Teknik-, Fritid- och 

Kulturnämnden -193 047 -198 039 -202 878 -201 904 

Utbildningsnämnden -712 480 -726 844 -715 226 -702 684 

Äldrenämnden -379 116 -375 803 -373 613 -367 669 

Socialnämnden -264 465 -265 383 -265 660 -262 329 

Överförmyndarnämnden -4 071 -4 013 -3 963 -3 923 

Nämndernas nettokostnader -1 754 204 -1 750 699  -1 737 142 -1 711 530 

          

Justering enligt not 1 -8 507 -63 147 -124 451 -183 780 

Skatteintäkter 1 262 115 1 280 900 1 321 176 1 370 553 

Gen statsbidrag o utjämning 495 752 530 535 537 433 530 383 

Finansiella intäkter 8 800 6 700 7 300 7 300 

Finansiella kostnader -800 -1 300 -3 000 -4 800 

Central finansiering 1 757 360 1 753 688 1 738 458 1 719 656 

          

RESULTAT 3 156 2 989 1 316 8 126 

          

(tkr) Budget 2018* Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 

Sammanställning nämnder         

Intäkter 598 286 596 951 593 095 592 976 

Personalkostnader -1 305 877 -1 293 679 -1 273 922 -1 250 203 

Övriga kostnader  -940 660 -946 467 -942 744 -941 016 

Avskrivningar -83 254 -87 895 -93 650 -94 079 

Internränta  -22 699 -19 609 -19 921 -19 208 

Nettokostnad -1 754 204 -1 750 699 -1 737 142 -1 711 530 

*Budget 2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 401/2017 
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Förändring från budget 2018 till budget 2019 

(tkr) 

Budget 

2018 

§401/2017 

Budget-

förändringar 

tidigare år 

Lön- o arvoden 

2018, mm 

Budget-

disp. 2019 

Besparing 

2019 

Kap.kostn.-

förändring 

Budget 

2019 

Kommunstyrelsen -182 038 26 815 -3 310 -1 826 403 -140 -160 096 

Revision -1 279   -18       -1 297 

Miljö- o byggnadsnämnden -17 708 44 -442 -1 200 64 18 -19 224 

Teknik, Fritid- o 
Kulturnämnden -193 047 -7 436 -2 085 -1 627 497 5 659 -198 039 

Utbildningsnämnden -712 480 4 349 -12 783 -9 080 2 904 246 -726 844 

Äldrenämnden -379 116 -2 270 -8 021 12 000 1 605 -1 -375 803 

Socialnämnden -264 465 1 981 -5 225 1 530 827 -31 -265 383 

Överförmyndarnämnden -4 071 46 -66 85   -7 -4 013 

Netto -1 754 204 23 529 -31 950 -118 6 300 5 744 -1 750 699 

*Budget 2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 401/2017 

 

Förändring från budget 2019 till plan 2020 

(tkr) 
Budget 

2019 

Budget-

förändringar 

tidigare år   

Budget-

disp. 2019 

Besparing 

2019 

Kap.kostn.-

förändring Plan 2020 

Kommunstyrelsen -160 096 3 298   706 805 -643 -155 930 

Revision -1 297           -1 297 

Miljö- o byggnadsnämnden -19 224 537     129 -17 -18 575 

Teknik, Fritid- o 

Kulturnämnden -198 039 -4 264   -340 993 -1 228 -202 878 

Utbildningsnämnden -726 844 9 453   -3 100 5 809 -544 -715 226 

Äldrenämnden -375 803 -812     3 209 -207 -373 613 

Socialnämnden -265 383 -1 934     1 655 2 -265 660 

Överförmyndarnämnden -4 013     50     -3 963 

Netto -1 750 699 6 278   -2 684 12 600 -2 637 -1 737 142 

 

Förändring från plan 2020 till plan 2021 

(tkr) Plan 2020 

Budget-

förändringar 

tidigare år   

Budgetdisp. 

2019 

Besparing 

2019 

Kapkostn.-

förändring Plan 2021 

Kommunstyrelsen -155 930 862   360 1 611 -361 -153 458 

Revision -1 297           -1 297 

Miljö- o byggnadsnämnden -18 575 52     256 1 -18 266 

Teknik, Fritid- o 
Kulturnämnden -202 878 -12 977     1 988 11 963 -201 904 

Utbildningsnämnden -715 226 1 244     11 618 -320 -702 684 

Äldrenämnden -373 613 -479     6 419 4 -367 669 

Socialnämnden -265 660 22     3 308 1 -262 329 

Överförmyndarnämnden -3 963 1   40   -1 -3 923 

Netto -1 735 718 -11 275   400 25 200 11 287 -1 710 106 

 

I nämndernas resultaträkningar nedan anges ramanslagen i den nivå som gällde den 19/11-18, justerat 

för de förändringar som denna budget innebär för åren 2019-2021. Tekniska budgetjusteringar till 

följd av exempelvis ändrade internhyror, ändrat personalomkostnadspålägg, lönerevision, 

budgetmässiga konsekvenser av fullmäktigebeslut, mm, kommer löpande att förändra nämndernas 

ramar.  

Investeringsbudgeten återfinns i sista kapitlet. 
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Kommunstyrelsen 

(tkr) 

Budget 

2018* 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 53 247 37 091 36 471 36 471 

Personalkostnader -126 427 -91 419 -87 759 -86 086 

Övriga kostnader -105 917 -102 800 -101 604 -101 244 

Avskrivningar -2 805 -2 844 -2 876 -2 452 

Internränta -136 -124 -162 -147 

Nettokostnad -182 038 -160 096 -155 930 -153 458 

 
*Budget 2018 anges såsom den beslutades av Kommunfullmäktige i § 401/2017 

 

Förändrad driftbudget 

 Färre tjänster inom verksamhet CEFUR, -1665 tkr per år. 

 Kostnader för EU-val, 986 tkr år 2019. 

 Reducerad ram (tidigare finansierat från balanskonto), -630 tkr per år. 

 Arkipelagrutten ARK56 driftmedel varav underhåll av investeringar 30 tkr, 50 tkr år 2019 och 

30 tkr per år därefter. 

 Kostnad för dataskyddsombud, 425 tkr per år. 

 Ökad kostnad hemsändningsbidrag, 260 tkr per år. 

 Projekt Gribshunden, driftkostnader för utställning, 1500 tkr per år. 

 Säkerhetskyddschef samt omkostnader säkerhetsskydd, 970 tkr per år. Finansieras av bidrag  

-970 tkr per år. 

 Driftkostnad för e-handelssystem, 150 tkr år 2019, 400 tkr per år därefter. 

 Avveckling SEFI, -1500 tkr år 2019. 

 Korrigering av ram, -360 tkr år 2021. Projekt Visit Blekinge upphör 2020-12-31. 

 Finansiering av Labb/225, 1450 tkr år 2019. 

 Generell besparing, -403 tkr år 2019, -1208 tkr år 2020 och –2819 tkr år 2021. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Kommunstyrelsen ansvarar för Kommunledningsförvaltningen som består huvudsakligen av 

stödfunktioner till kommunens verksamheter och de kommunala bolagen. I förvaltningens budget 

ingår även medel för de politiska instanserna kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och valnämnd 

liksom för räddningstjänst, mm. Därutöver finns också enheten för arbetsmarknad och integration, 

näringslivsenheten inom förvaltningen. 

Under 2019 kommer två nya enheter skapas till förvaltningen, enheten för strategisk utveckling samt 

mark- och exploateringsenheten.  
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Revisionen 

(tkr) 

Budget 

2018* 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 0 0 0 0 

Personalkostnader -674 -692 -692 -692 

Övriga kostnader -605 -605 -605 -605 

Avskrivningar 0 0 0 0 

Internränta 0 0 0 0 

Nettokostnad -1 279 -1 297 -1 297 -1 297 

 

Verksamhetsbeskrivning 

För att kunna ge underlag till kommunfullmäktiges ansvarsprövning ska revisorerna årligen granska 

all verksamhet som bedrivs inom nämnders och styrelsers verksamhetsområden. 

 

 

Miljö- och byggnadsnämnden 

(tkr) 

Budget 

2018* 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 6 457 6 177 6 177 6 177 

Personalkostnader -14 692 -15 875 -15 746 -15 490 

Övriga kostnader -9 319 -9 381 -8 881 -8 881 

Avskrivningar -148 -140 -121 -70 

Internränta -6 -5 -4 -2 

Nettokostnad -17 708 -19 224 -18 575 -18 266 

 

Förändrad driftbudget 

 En tjänst inom Miljö- och hälsoskydd, 600 tkr per år. 

 En tjänst som planarkitekt, 600 tkr per år 

 Generell besparing, -64 tkr år 2019, -193 tkr år 2020 och –449 tkr år 2021. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Primärt uppdrag för miljö- och byggnadsnämnden är att bedriva lokal tillsyns- och kontrollverksamhet 

och vara handläggande kommunal myndighet enligt miljöbalken, plan- och bygglagen, 

livsmedelslagen, tobakslagen, lag om handel med vissa receptfria läkemedel m fl. 

MBN verkar också långsiktigt för god byggnadskultur, stadsmiljö och landskapsmiljö.  
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Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden 

Fr o m och med 2019 ligger den f.d. tekniska förvaltningen organisatoriskt under en gemensam nämnd 

tillsammans med f.d. fritid- och kulturförvaltningen.  

(tkr) 

Budget 

2018* 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 175 686 175 562 175 398 175 256 

Personalkostnader -100 810 -103 102 -103 727 -102 937 

Övriga kostnader -177 113 -178 796 -177 601 -176 265 

Avskrivningar -69 241 -72 982 -78 008 -79 685 

Internränta -21 569 -18 721 -18 940 -18 273 

Nettokostnad -193 047 -198 039 -202 878 -201 904 

 

Förändrad driftbudget 

 Reducerat bidrag från balanskonto verksamhet fritid/kultur, för omprövning, -100 tkr per år. 

 Reducerat bidrag från balanskonto verksamhet kostenheten, för omprövning, -340 tkr år 2019. 

 Ersättning för sociala insatser i Hjorthöjden från AB Ronnebyhus, -700 tkr per år 

 Minskad ram pga att ombyggnad Backens kök ej verkställs, -665 tkr per år. 

 Volymökningar Kostenheten, 632 tkr per år. 

 Ökade elkostnader, 2300 tkr per år. 

 Medel till Landsbygdsutveckling, 500 tkr per år. 

 Arbetsuppgifter samt drift- och investeringsmedel avseende utegårdar på förskolor och skolor 

ska föras över till tekniska verksamheten. Budgetmässiga justeringar sker när gränsdragningar 

är klart. 

 Generell besparing, -497 tkr år 2019, -1490 tkr år 2020 och –3478 tkr år 2021. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Fritids- och kulturverksamhetens ansvarsområden omfattar bl a: 

 Biblioteksverksamhet, folkbibliotek och filialer 

 Kulturverksamhet, Kulturcentrum och museer 

 Stöd till fritids- och kulturföreningar samt föreningar inom social- o äldreverksamhet 

 Stöd till studieorganisationer 

 Fritidsverksamhet för ungdomar 

 Sport- o fritidsanläggningar samt anläggningar för friluftsliv och turism 

 

Tekniska verksamheten består huvudsakligen av tre driftverksamheter. Verksamheten har också ansvar 

över områdena projektledning, bygg och anläggning samt mark- och trafikfrågor. 

Gatu- och Parkenheten ansvarar främst för drift och skötsel av våra allmänna platser, såsom gator, 

parker, torg, gång- och cykelvägar, hamnar, lekplatser, produktionsskog, tätortsnära skogsområden, 

samt även kommunens samlade vaktmästartjänster.  

Kostenheten ansvarar över kommunens samlade måltidsverksamhet, både inom utbildnings- och 

omsorgsverksamheterna.  

Lokalförsörjningsenheten ansvarar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till främst kommunens 

kärnverksamheter men hanterar även uthyrning till viss näringsverksamhet inom främst 

Brunnsparksområdet. 
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Utbildningsnämnden 

(tkr) 

Budget 

2018* 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 137 513 150 273 149 323 149 373 

Personalkostnader -541 160 -568 052 -555 420 -544 132 

Övriga kostnader -299 350 -299 488 -299 791 -299 850 

Avskrivningar -8 745 -9 011 -8 756 -7 516 

Internränta -738 -566 -582 -559 

Nettokostnad -712 480 -726 844 -715 226 -702 684 

 

Förändrad driftbudget 

 Reducerat bidrag från balanskonto, för omprövning, -10920 tkr år 2019, -7820 tkr åren 2020-

2021. 

 Ökat budgetanslag för nämnden att fördela, 20000 tkr per år. 

 Arbetsuppgifter samt drift- och investeringsmedel avseende utegårdar på förskolor och skolor 

ska föras över till tekniska verksamheten. Budgetmässiga justeringar sker när gränsdragningar 

är klart. 

 Generell besparing, -2904 tkr år 2019, -8713 tkr år 2020 och -20331 tkr år 2021. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Utbildningsnämnden ansvarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med 

av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i enlighet med kommunala mål. 

Förskola – grundskola/grundsärskola är organiserad i två geografiska skolområden; 1/Ronneby tätort, 

Saxemara samt Bräkne-Hoby. 2/ Kallinge med norra och östra kommundelarna.  

Gymnasieskolan Knut Hahn och Vuxenutbildningen (GKHV) omfattar ungdomsgymnasiet med 

nationella program, individuella programmen (IM), vuxenutbildningen, SFI, BIU (Blekinge 

Integrations- och utbildningscentrum), uppdragsutbildning och Aktivitetsansvar. Gymnasiesärskolan 

Sjöarp är en egen skolenhet, men tillhör GKH organisatoriskt. 

Flygtekniska utbildningsprogrammet tillhör organisatoriskt GKH. Flygtekniska programmet har ett 

nära samarbete med GKH men rektor ligger direkt under förvaltningschef. 

Blekinge Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby samarbetar också nära GKH men är en egen skolenhet 

direkt under förvaltningschefen. 

Det kommunövergripande ansvaret för barn/elever i behov av stöd ligger i en egen enhet Råd-och 

Stödteamet (RoS), vars chef är direkt underställd förvaltningschefen. RoS uppdrag är att utreda och ge 

kompetensstöd i alla kommunens skolor, dvs. även de fristående.  

Ronneby Kulturskola bedriver kulturpedagogisk verksamhet i form av bild, drama, kulturarv, dans och 

musikskola i hela kommunen från förskoleålder t o m gymnasiet. 

Ronneby kunskapskälla är ett lärcentra som erbjuder utbildning på eftergymnasial nivå – 

högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar och uppdragsutbildningar. 
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Äldrenämnden 

(tkr) 

Budget 

2018* 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 121 587 122 110 122 268 122 425 

Personalkostnader -329 436 -323 764 -320 443 -314 024 

Övriga kostnader -169 168 -171 555 -171 825 -171 982 

Avskrivningar -1 884 -2 429 -3 404 -3 883 

Internränta -215 -165 -209 -205 

Nettokostnad -379 116 -375 803 -373 613 -367 669 

 

Förändrad driftbudget 

 Reducerad ram, bedömning, -12000 tkr per år. 

 Generell besparing, -1605 tkr år 2019, -4814 tkr år 2020 och –11233 tkr år 2021. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Äldreomsorgens verksamhet grundar sig på målgruppen för Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och 

sjukvårdslagen (HSL). Verksamheten bedrivs huvudsakligen genom hemtjänst, vård- och 

omsorgsboende, nattpatrull, dagverksamhet, hemsjukvård och hemrehabilitering.  

 

 

Socialnämnden 

(tkr) 

Budget 

2018* 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 103 796 105 738 103 458 103 274 

Personalkostnader -188 866 -187 043 -186 403 -183 110 

Övriga kostnader -178 932 -183 575 -182 220 -182 012 

Avskrivningar -429 -476 -472 -460 

Internränta -34 -27 -23 -21 

Nettokostnad -264 465 -265 383 -265 660 -262 329 

 

Förändrad driftbudget 

 Reducerat bidrag från balanskonto, för omprövning, -6530 tkr år 2019 och åren därefter. 

 Utökat budgetmedel, 5000 tkr årligen 

 Generell besparing, -827 tkr år 2019, -2482 tkr år 2020 och -5790 tkr år 2021. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Socialnämndens verksamhet omfattar utredning och insatser till barn, ungdomar och familj er, till 

personer med beroendeproblematik samt beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge stöd, service och 

omsorg till personer med funktionsnedsättning. Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden 

enligt Alkohollagen, serveringstillstånd.  
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Överförmyndarnämnden 

(tkr) 

Budget 

2018* 

Budget 

2019 

Plan 

2020 

Plan 

2021 

Intäkter 0 0 0 0 

Personalkostnader -3 812 -3 732 -3 732 -3 732 

Övriga kostnader -256 -267 -217 -177 

Avskrivningar -2 -13 -13 -13 

Internränta -1 -1 -1 -1 

Nettokostnad -4 071 -4 013 -3 963 -3 923 

 

Förändrad driftbudget 

 Medel för utbildning nämnd, 50 tkr år 2019 

 Utbildning medarbetare och gode män, 40 tkr åren 2019-2020. 

 Ökade lönekostnader, 55 tkr per år. 

 Reducerat bidrag från balanskonto, för omprövning, -230 tkr år 2019 och åren därefter. 

 

Verksamhetsbeskrivning 

Överförmyndarnämnd/Överförmyndare är en för kommunen obligatorisk verksamhet. I Ronneby 

kommun finns en Överförmyndarnämnd, vars uppgift är att utöva tillsyn över ställföreträdares 

(förmyndare, förvaltare och gode män) förvaltning. 

Överförmyndarnämnden ska, som tillsynsmyndighet, motverka rättsförluster för personer som inte 

själva kan tillvarata sin rätt eller förvalta sin egendom.  
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Investeringsbudget 2019 jämte plan 2020-2021 

Investeringsbudgeten upptar investeringsbeslut för 2019 och plan för 2020-2021. Investeringar som 

sammanhängande pågår över mer än ett budgetår, bygginvesteringar och andra anläggningsarbeten, 

läggs ut med bedömd investeringsutgift för vart och ett av budgetåren. Beslut tas i dessa fall om 

investeringen och den totala investeringsutgiften, d v s inte fördelningen per kalenderår. Investeringar 

prövas inför varje nytt budgetår. Investeringar i budget 2018 som inte hinner slutföras under 2018 kan 

komma att kompletteringsbudgeteras 2019 och ingår således inte i listan nedan. 

Investeringarna påverkar driftredovisningen med kapitalkostnader från den tidpunkt de faktiskt tas i 

anspråk.  

Budgetmässigt är kapitalkostnaderna på investering beräknad från tidpunkt då investeringen beräknas 

klar att tas i bruk.  

Som investering räknas en kapitalsatsning som får konsekvenser under längre tid, minst 3 år och där 

värdet på utgiften överstiger 1/2 prisbasbelopp.  

(tkr) 
Nytt 

beslut   Inv 2019 Inv 2020 Inv 2021 

Kommunstyrelsen      
Fastighetsaffärer   1 000 1 000 1 000 

Fastighetsaffärer   -1 000 -1 000 -1 000 

IT hårdvara KS  2 000 1 500 1 500 

Ny teknik för webbsändning och voteringssystem   500   
Fria surfzoner KS    430 

Arkipelagrutten ARK65, div investeringar   350   
Projekt Gribshunden, utställning   3 000   
E-handelssystem   700   
Personalsystem   502   
Projekt framtidens skolor (nybyggnad Snäckebackskolan, 

omställning flera skolor, nybyggnation Skogsgårdsskolan, 

verksamhetsinventarier) KF   25 500 222 000 

Totalt kommunstyrelsen   7 052 27 000 223 930 

      
Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden      
Kulturcentrum   2 350   
Inventarier Biblioteket   1 540   
Badplatser, bryggor   300 300 300 

Div utrustning TFKN  500 500 500 

Brunnsbadet renovering   100 100 100 

Motocrossbana   1 000 1 000 1 000 

Utbyte belysning konsthallen, LED   500   
Utbyte av reningsanläggning Brunnsbadet   400   
Nytt kassasystem Brunnsbadet, simhallar   100   
Återlämningsautomat Biblioteket Ronneby   500   
Inventerier fritidsgårdar Bräkne-Hoby, Johannishus   500   

Allmänna platser Kilen   8 000 1 000  
Dikesrensningar   100  100 

Dränering jordbruksmark    100  
Ny infart Bräknevägen/Stenåsavägen   2 000   
Restaurering fd. betesmarker    100  
Utveckling Östra Piren KS  5 000 5 000 2 000 

Vassröjningar   200  200 
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(tkr) 
Nytt 

beslut   Inv 2019 Inv 2020 Inv 2021 

Bryggor Ekenäs   250   
Byte av tätskikt Ronneby simhall   6 000   
Hyresgästanpassningar externa kunder   1 000 1 000 1 000 

Spontanidrottsplatser KS  1 300 1 300 1 300 

Stadshuset byte fönster KF    1 000 

Tillagningskök   4 620 8 424  
Utveckling Kockumhallen KF  12 000   
Cirkulationsplats Kallingev/Hultaleden     200 

Landsbygdsutveckling   1 000 1 000 1 000 

Kommunlekplats - vidareutveckling   1 000   
Ny lastbil    4 500  
Reinvestering lekplatser   490 490 490 

Skogsbruksplan   200   
Stabilitetsåtg. Reddvägen   2 000   
Säkring av bergväggar   400   
Åtgärder centrumutredning KS  2 500 2 500  
Storköksutrustning   1 820 2 180 380 

Inventarier,utemiljöer Ronneby   750 750 750 

Inventarier,utemiljöer Kallinge skolområde    750 750 750 

Re/Investeringar Lekredskap   1 000 1 000 1 000 

Åtgärder som ska underställas Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden TFKN  10 000 10 000 10 000 

Totalt Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden   70 170 41 994 22 070 

      
Utbildningsnämnden      
Reinvesteringar Ronneby och Kallinge skolområde UN  1 000 1 000 1 000 

Reinvesteringar Naturbruk ,Hoby Lant & Skog UN  1 000 1 000 1 000 

Reinvesteringar Knut Hahn UN  1 000 1 000 1 000 

Åtgärder funktionsnedsatta elever   200   
Anpassningar , omställningar lokaler, akustik   200   
Inventarier gymnastiksalar, elevskåp, byte låssystem   70   
Belysning, staket ute, solskydd fasader   250   
Inre o yttre miljöer, slöjd, hemkunskap, Kulturskolan   200   
CNC fräs Träbearbetning   1 000   
Duschar , personlig integritet    200 200 

Giftfri förskola , madrass etc   100   
Åtgärder anpassning Prästgårdens förskola   200   
Junibacken Personal arbetsmiljö   300   
Listerbyskolan trapphiss   70   
Solskydd förskolor    600   
Ombyggnad av lokal i anslutning till Crea Diem   600   
Utbildningsmaterial motor flygteknik   400 400 400 

Utbildningsmaterial kompositverktyg    300  
Utbildningsmaterial flygplansdomkrafter    200  
Maskinhall med verkstadsdel NB    4 400  
Åtgärder Slättagårdsskolans parkering   600   
Backsippan åtgärd för utesov   60   
Inventarie hangar generator 28 volt   200   
Totalt utbildningsnämnden   8 050 8 500 3 600 
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(tkr) 
Nytt 

beslut   Inv 2019 Inv 2020 Inv 2021 

Äldrenämnden      
Inventarier mm ÄN  1 000 1 000 1 000 

Datakopplingar (WiFi)   300 300 300 

Uppräkning av anslag till inventarier Ålycke   500   
Teknik utveckling/ Hotellås    2 325  
Teknik utveckling / Nyckelfria medicinskåp   701   
Teknik utveckling/ Tid- och insatsuppföljning    1 078  
Nytt verksamhetssystem 2019   2 000   
Totalt äldrenämnden   4 501 4 703 1 300 

      
Socialnämnden      
Inventarier Socialförvaltningen   125 125 125 

Inventarier ny gruppbostad Bräkne-hoby    150  
Larm i Gruppbostad   100 100  

Totalt socialnämnden   225 375 125 

      
SUMMA INVESTERINGAR   89 998 82 572 251 025 

      
EXPLOATERINGAR      
Kommunstyrelsen      
Infrastruktur Viggen norra   10 500   
Infrastruktur Östra infarten   11 500   
Infrastruktur Södra Kallinge   500   
SUMMA EXPLOATERINGAR   22 500 0 0 

 

 

 


