Årsredovisning
RONNEBY KOMMUN 2017

Vi syns och hörs

#StoltÖverRonneby

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

Näringsliv på rätt väg

Det gröna Ronneby

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

Om- 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.

Succé för skärgårdstrafiken
Efter många års uppehåll blev Ronneby äntligen med
skärgårdsbåt igen. Blekingetrafikens M/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 i sommar.

Avfallssortering med fyrfackskärl
Under året infördes ett nytt insamlingssystem. Varje villa
eller fritidsboende har numera två fyrfackskärl på
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.

Snäckeparken klar för lek och bus
Lagom till sommaren invigdes den nya lekplatsen på
Snäckebacken i Ronneby. Barn och föräldrar fick vara med
och tycka till i skapandet av lekplatsen som både är rolig
och säker. Eller vad sägs om klätternät, klättertorn,
snurrkarusell, rutschbana, gungor och vattenlek?

Jobbmässa för unga
Sommarjobbsmässan som Navigatorcentrum
arrangerade tillsammans med Arbetsförmedlingen
lockade storpublik. Över tusen ungdomar kom för
att visa sitt CV, lyssna på presentationer, mingla,
skapa kontakter, och söka de över 700 lediga
sommarjobben som Ronneby kommun, lokala
företag eller andra privata aktörer hade att erbjuda.

Med sikte på framtidens skolor

Smaklig måltid på Kallingeskolan

Rekryteringskväll 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. I år gick
också startskottet för Framtidens skolor – två nya
grundskolor och två nya förskolor ska växa fram de
närmsta åren.

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 i eget kök.
Dessutom är det möjlig att återvinna energi från
ventilationen.

Integration och mångfald
Ronneby kommun är bäst i länet med att få ut nyanlända i arbete.
125 personer anställdes som extra resurser i kommunens olika
verksamheter – 25 av platserna gick till unga vuxna i Ronneby.
Det arrangerades även speeddejting med näringslivet för
nyanlända för att få ut fler utbildade i arbete. Ett annat exempel
på lyckad matchmaking är projektet ”Integration på landsbygden”
som förde samman fastighetsägare med tomma bostäder med
nyanlända familjer.
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Fem år i siffror
Allmänt
Befolkning 31 dec
- varav 0-5 år
- varav 6-15 år
- varav 16-18 år
- varav 19-64 år
- varav 65-79
- varav 80 år och äldre

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

2014
28 221
1 858
3 014
890
15 438
5 174
1 847

2015
28 697
1 914
3 221
901
15 582
5 188
1 891

2016
29 207
1 953
3 414
960
15 747
5 206
1 927

2017
29 568
2 047
3 531
992
15 784
5 269
1 945

22,36

22,36

22,36

22,36

22,36

2013
1 353,4

2014
1 391,4

2015
1 464,3

2016
1 589,1

2017
1 668,3

-1 330,6

-1 383,1

-1 446,5

-1 568,0

-1 646,9

-9,0
13,8

-4,0
4,3

-0,7
17,1

5,4
26,5

6,8
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,
kommunen (mkr)

47,9

84,1

116,5

107,8

106,2

2013
2 193
83,5
2 009

2014
2 129
83,7
1 967

2015
2 153
83,7
2 014

2016
2 236
84
2 102

2017
2 304
83
2 182

Kommunalskatt %

Ekonomi
Skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, mm, (mkr)
Verksamhetens nettokostnader (mkr)
Finansnetto (mkr)
Årets resultat kommunen (mkr)
Årets resultat i förhållande till skatteintäkter
och statsbidrag

Tillsvidareanställda
Antal anställda
Andel kvinnor %
Antal årsarbetare
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Förvaltningsberättelse
Omvärldsanalys

och ett ökat barnafödande har påskyndat
den demografiska påverkan och behov av
omställning. Att lyckas med integrationen
och ge nyanlända förutsättningar att på
sikt bli självförsörjande är en viktig uppgift
under kommande år.

Samhällsekonomi
Den internationella utvecklingen blir något
bättre de närmaste åren. I de länder som har
störst betydelse för svensk export beräknas
BNP växa med 2 %, vilket är en svagare utveckling än historiskt. Svensk export beräknas växa 3-4 % per år, importen något
mindre.1

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

SKL skriver i 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
präglas av högkonjunktur.”

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

Skatteunderlag och utjämning
I kommunens budget används SKL:s höstprognos som grund för att beräkna skatteintäkterna. I tabellen nedan redovisas de
antaganden som använts i kommunens
budget för 2018, samt SKL:s prognos i december 2017.

En stark utveckling för arbetade timmar förväntas ge en fortsatt god utveckling av det
reala skatteunderlaget 2017 och 2018. Under
2018 antas högkonjunkturen nå sin kulmen.
Prognoserna inför 2019 och framåt är osäkra
men i SKL:s skatteunderlagsprognoser antas
en snabb återgång till neutralt konjunkturläge med en långsammare skatteunderlagstillväxt. I MakroNytt förutspås en besvärlig
obalans mellan demografiskt växande behov och ett långsamt växande skatteunderlag.

KF-budget 2018
SKL dec 2017

Av tabellen ovan framgår att skatteunderlagets utveckling antas bli något bättre
2017 och 2018 medan åren 2019-2020 förväntas utvecklas sämre. Sett över hela perioden är skillnad liten.

Riksbanken för en fortsatt expansiv penningpolitik med negativt ränta. Inflationsmålet är fortsatt 2 %. Inte förrän 2019 förväntas reporäntan bli positiv igen (Riksbankens
penningpolitiska rapport 20 december
2017).

Ronneby har även under 2017 haft den
högsta kommunalskatten i Blekinge och
inför 2018 är skatterna oförändrade i samtliga kommuner.

Kommunsektorn
Kommunsektorn står inför stora verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar.
Kostnader drivna av den demografiska utvecklingen väntas öka i snabbare takt än intäkterna. Detta kräver fortsatt effektivisering och prioritering i den kommunala verksamheten. Den stora flyktinginvandringen
1

2017 2018 2019 2020
4,4% 3,4% 3,5% 3,8%
4,8% 3,5% 3,2% 3,4%

SKL, Ekonomirapporten oktober 2017
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Befolkning

Utdebitering 2017 - kommunalskatterna:
Riket, högst
Riket, lägst
Riket, medel
Blekinge
Karlskrona
Ronneby
Olofström
Karlshamn
Sölvesborg

35,15%
29,19%
32,12%*
33,38%

Kommun

Landsting

20,75%
21,19%
22,10%
22,36%
22,16%
22,21%
22,27%

11,36%
11,19%

Ronnebys befolkning har under 2017 ökat
antalet invånare med 361 till 29 568. Det är
inflyttning från utlandet som står för nettoökningen.
30 000
29 500
29 000
28 500
28 000
27 500
27 000

Källa: SCB kommunalskatterna 2017
*Anledningen till att siffrorna inte summerar beror på
avrundning

2013

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

2014

2015

2016

2017

Diagram: Folkmängd 2012-2017

Befolkning i åldersgrupper
Allmänt
Befolkning 31 dec
- varav 0-5 år
- varav 6-15 år
- varav 16-18 år
- varav 19-64 år
- varav 65-79
- varav 80 år och äldre

Ronnebys skatteunderlag ger en medelskattekraft som uppgår till 86 % år 2017 av rikets
medelskattekraft. Ronneby blir intäktsmässigt kompenserad för den lägre medelskattekraften i den kommunalekonomiska utjämningen.

2016
29 207

2017
29 568

1 953
3 414
960
15 747
5 206
1 927

2 047
3 531
991
15 784
5 269
1 945

Tabell flyttnetto Ronneby

Utjämning mellan kommuner sker även på
kostnadssidan, där strukturella behovs- och
kostnadsskillnader mellan kommunerna utjämnas, den sk kostnadsutjämningen. Därtill
finns strukturbidrag som är relaterat till befolkningsutveckling och sysselsättning. Nettot av inkomst-, kostnadsutjämning och
strukturbidrag jämförs mot statens anslag.
Är anslaget mindre måste kommunerna betala en regleringsavgift. Kommunerna kan
också få LSS-utjämningsbidrag. För detaljer
om de generella statsbidragens storlek, se
noterna.

Inflyttade

Utflyttade

Netto

2017

1 746

1 398

348

2016
2015
2014
2013

1 978
1 929
1 672
1 439

1 409
1 442
1 325
1 341

569
487
347
98

Födelsenettot blev positivt 2017, dvs det
föddes fler än det avled.
Tabell födelsenetto Ronneby

Regionen och länet
Kommunerna i Blekinge, Region 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 med finansiering från EU.
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Levande
födda

Avlidna

Netto

2017

338

331
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2016
2015
2014
2013

296
304
305
270

357
316
307
284

-61
-12
-2
-14

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

Riket
1,25%
1,46%
1,06%
1,06%
0,93%

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

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

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

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

Befolkningsutvecklingen i Ronneby har varit något starkare än i Blekinge som helhet
och i stort sett i nivå med riket.

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 etableringar, möta näringslivets behov av framtida kompetensförsörjning och att stärka
länets konkurrenskraft i ett internationellt
perspektiv.

Näringsliv
I Ronneby kommun finns enligt SCB:s statistik 2015 drygt 11 000 arbetstillfällen fördelade på 7 100 privata och 3 900 offentliga.
Antalet sysselsatta i tillverkande företag är
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 flygflottilj är stationerad i kommunen. Flottiljen tillsammans med övrig verksamhet kring flygstationen sysselsätter idag drygt 1 000 personer och kommer de närmaste åren att utökas
med stationering av helikopterdivision och
nyrekrytering av soldater, vilket innebär att
ytterligare drygt 300 personer kommer att
knytas till platsen. Ronneby är sedan 2013 en
tillväxtkommun med starkt ökande befolkning vilket följer utveckling i övriga Blekinge.

Arbetsmarknad
Jämförelsevis med andra kommuner i länet är arbetslösheten generellt högre i Ronneby kommun, speciellt bland målgruppen unga 18-24 år. En av förklaringarna 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 arbetslöshetssiffrorna
sjunkit en aning för alla målgrupper i Ronneby. 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 ”125-i-jobb”. Där ges personer
med utländsk bakgrund som genomgår
etableringens två år och är aktuella för försörjningsstöd, samt långtidsarbetslösa
ungdomar, möjligheten till ett jobb inom
kommunen. Navigatorcentrum, som också
är en del av enheten, jobbar med ungdomar 16-29 år som inte är ute i arbete eller

Tillgång 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 kommunen. En bedömning för 2018/2019 indikerar
att detta kan generera närmare 400 nya arbetstillfällen under perioden.
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studier av olika anledningar. Navigatorcentrum, som tidigare bedrivits som ett projekt
finansierat av europeiska socialfonden, har
under 2017 permanentats i verksamheten.

Högkonjunkturen inom byggnads- och bostadsproduktionen fortsätter. Kostnaderna
för nyproduktion, som alltjämt legat högt,
når nu i rådande högkonjunktur rekordhöga nivåer. Sverige har idag med rådande
konjunktur EU:s högsta byggkostnader
med 66 procentenheter över genomsnittet.
Drygt 10 procentenheter högre än Norge
och drygt 20 procentenheter över Danmark och Finland. I 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.

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 samhället.

Bostadsmarknad
Det är av stort samhällsintresse att Ronneby
har en bostadsmarknad som ligger i fas med
efterfrågan då tillväxt är starkt kopplat till
tillgången på bostäder. Fram till halvårsskiftet år 2015 hade Ronneby överskott av bostäder vilket avspeglat sig i bostadsbeståndets
vakansgrad. Historiskt är detta starkt kopplat till den urbanisering och demografiska
utveckling som sker, både regionalt och nationellt. Förändring genom urbanisering och
koncentrerade tillväxtregioner och arbetsmarknader påverkar naturligtvis möjligheterna för Ronnebys egen tillväxt. Att verka i
ett större omland innebär andra utmaningar
för att stärka den egna konkurrenskraften.

Fortfarande gäller att rådande produktionskostnader ställs i relation till den lokala betalningsförmågan och betalningsviljan vilket innebär att utmaningen vid
nyproduktion av bostäder för den lokala
marknaden numera ökat dramatiskt.
Framgångsrik bostadsförsörjning stimuleras genom strategisk bostadspolitik. Med
väl genomarbetade och politiskt förankrade översiktsplaner och bostadsförsörjningsprogram kan planberedskapen intensifieras, markreserv upprätthållas och därmed kan ledtider i plan- och byggprocessen kortas ned betydligt.

Det kommunala bostadsbolaget AB Ronnebyhus ser fortsatt en kraftfull förändring
på bostadsmarknaden, om än svårbedömt
ur ett långsiktigt perspektiv. Efterfrågan 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 balansera olika generationers efterfrågan och
behov mot bostadsbeståndets sammansättning, d.v.s. mellan hyresrätter, bostadsrätter, egna hem etc.
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Övergripande analys av uppfyllelsen av kommunfullmäktiges strategiska målområden
Enligt beslut i kommunstyrelsen har kommunens kvalitetsgrupp i uppdrag att, utifrån nämndernas och bolagsstyrelsernas 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.
Av kommunfullmäktiges totalt 24 indikatorer har




8 målvärden uppnåtts
12 målvärden inte uppnåtts
4 målvärden inget utfall

Orsaken till att det finns indikatorer som saknar utfall är i de flesta fall att kommunen inte genomfört medborgarundersökningen 2017.
Den totala uppfyllelsegraden (baserat på de indikatorer som har utfall) på 40 % måste anses
som låg. Den är dock bättre än 2016 då siffran var 25 %. En orsak till förbättringen är troligen
att nämnderna i sitt arbete 2017 hunnit anpassa sig till de nya indikatorerna. Förutom de 40 %
indikatorer som uppfyllt sitt målvärde har ytterligare 50 % en gul markering d v s vi är på god
väg att uppnå målvärdet. När det gäller det strategiska målområdet ”En bra skola” är måluppfyllelsen låg.
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
analysarbetet. Bristande kunskap och förståelse för att analys faktiskt är grunden för ett förbättringsarbete kan vara en annan orsak till den förhållandevis låga måluppfyllelsen. Här är utbildning avgörande vilket är ett gemensamt ansvar för kvalitetsgruppens representanter, vilka
håller i utbildningen, likväl som förvaltningarna vilka måste prioritera deltagande för att tillgodogöra sig innehållet.
Andra orsaker till den låga måluppfyllelsen är:
1. Många målvärden är mycket högt satta och därför, i vissa fall, nästan omöjliga att uppnå.
Detta gäller framför allt de målvärden som sorterar under det strategiska målområdet ”En bra
skola”. Dessa målvärden berör mobbning/utfrysning och behörighet där givetvis inget annat än
0 respektive 100 % kan accepteras men då måste kommunen också godtaga att uppfyllandegraden blir låg.
2. 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
förbättringar för dessa indikatorer sjunker.
2018 har kommunen samma kf-indikatorer som 2017. 2019 års indikatorer har dock en starkare koppling till de beskrivande texterna till kommunens strategiska målområden. Tanken är
också då att kommunens verksamheter i ökad utsträckning ska känna att de "äger" utfallet.

10

1

Uppföljning av mål

1.1

Fler jobb

Indikatorer
Nöjd kundindex, Insikt
sikt)

Företagsklimat - totalt (In-

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall 2017

81

68

75

Kommentar
Helårsrapport 2017 publiceras i april 2018 så angiven siffra är egentligen för 2016. Förkortade ledtider för
bygglovsärenden är den huvudsakliga förklaringen.
Andel självförsörjande hushåll sex månader efter
att biståndsperioden inletts

76%

75%

79%

Kommentar
Målet uppfyllt. Andelen avslutade ärenden har minskat under andra halvåret som en följd av att antalet personer som får försörjningsstöd i väntan på etableringsersättning, s k Glappetärenden, minskat. Glappetärenden
är oftast kortvariga 1-2 månader.
Andel personer med ett långvarigt behov av försörjningsstöd och behov av arbetsinriktade insatser som deltar i sysselsättning efter var och ens
förutsättningar

57%

85%

75%

Kommentar
Målet ej nått. 29 personer av 117 med långvarigt biståndsbehov är inte i sysselsättning. Något fler utan sysselsättning i december än vid tidigare uppföljningar under 2017. Minskningen av andelen sysselsatta delvis beroende på säsongsvariation. Antalet personer utan sysselsättning har minskat från december 2016 då ca 40 personer var utan sysselsättning.
Fortsatt samarbete med AF och arbetsmarknadsenheten krävs för att nå målet.
Andel som får plats i förskola inom två månader
från anmälan

75%

100%

82%

Kommentar
Under 2013- 2017 har antalet nyanlända till kommunen ökat kraftigt, vilket ger en större efterfrågan även på
plats i förskola.
Andelen barn som har en placering i förskolan, sett till hela gruppen 1-5 åringar i kommunen är hög i Ronneby
kommun. Placeringsgraden, dvs. mängden av totalt antal av 3-5 åringarna- som går i förskola är 95 % och
85 % av -1-2 åringar (att jämföra med år 2011 - 60 %). Trycket på plats i förskolan har medfört ansträngda arbetssituationer, men har mötts med start av temporära förskoleavdelningar i Påtorp och intill Hulta 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 % under 2015.

1.2

Attraktivt boende

Indikatorer
Service och tillgänglighet gällande e-post och telefoni

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall 2017

81

80

72

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

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall 2017

Värde 2 som avser svar på frågor via telefoni är lågt. Undersökningsföretaget Profitel skriver dock att "tillgängligheten hos kommuner med traditionell växel som kopplar samtalen vidare till handläggare ligger oftast i intervallet 40-50 %. Kommuner med kontaktcenter/kundtjänst har oftare en högre tillgänglighet". Enklare åtgärder
kan vidtas internt i form av t ex översyn av telefontider på förvaltningarna och ta reda på var flaskhalsarna finns
genom att diskutera med växelpersonalen
Andel bygglovsärenden som tas på delegation där
handläggningstiden inte överstiger 60 kalenderdagar, räknat från det att den fullständiga ansökningen inkom till beslut - exkluderat de ärenden
där förlängningsbehov meddelats

82%

92%

68%

Kommentar
Av 319 ärenden* har 218 behandlats inom 60 dgr. Fortsatt hög arbetsbelastning, kompetensväxling och ny lagstiftning har gjort att vissa ärenden tar längre tid än 60 dgr. Snittiden under året ligger på 50 dgr/bygglovsärende (delegations samt nämndsärenden) och 26 dgr/anmälningsärende.
* i antalet ingår både bygglovs- och anmälningsärenden
Orsaker till avvikelser:
- 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 tid.
Åtgärder:
- I slutet av året 2017 (november) infördes en servicetelefon, för byggenheten, vilket leder och visar på mer tillgänglighet för invånarna och ökad arbetsro i gruppen.
- Strandskyddsärende handlades av planenheten/förvaltningschefen under 2017.
- Energirådgivning har flyttats permanent till 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.
- Äskade medel till en bygglovshandläggare och planarkitekt beviljades för 2018, och rekrytering kommer att
påbörjas inom kort.
Antal timmar per vecka som huvudbiblioteket, simhall och återvinningsstation har öppet utöver 8-17
vardagar

38

45

44

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

Kommunens webbinformation

65

83

85

Kommentar
Webbundersökningen är avslutad och inskickad (2017-09-19) och värdet blev 85 (jmf med 65 2016).
Ny webb lanseras i en beta-version under september månad och kommer därefter att testas av kommuninvånare och anställda inför planerad lansering i november. Den fortsatta utvecklingen av webben förväntas pågå
även under våren 2018.
Nöjd regionindex

48

55

0

55

0

Kommentar
Undersökningen genomförs, enligt beslut i kommunstyrelsen, inte 2017
Nöjd medborgarindex

50

Kommentar
Undersökningen genomförs, enligt beslut i kommunstyrelsen, inte 2017
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Indikatorer
Nöjd inflytandeindex

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall 2017

35

40

0

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall 2017

11%

0%

14,7%

Kommentar
Undersökningen genomförs, enligt beslut i kommunstyrelsen, inte 2017.

1.3

En bra skola

Indikatorer
Andelen elever i årskurs 9 som känner sig mobbade/utfrysta i skolan

Kommentar
Pga mycket låg svarsfrekvens är inte resultatet analyserbart.Diskussion pågår om man ska genomföra ny enkät under våren
Andelen elever i årskurs 6 som känner sig mobbade/utfrysta i skolan

10%

0%

12,6%

Kommentar
Då det är nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling är siffran ändå alldeles för hög.Skolornas
analys visar att det är främst på raster som kränkningar och mobbing sker. Också i korridorer på väg till/från
rast och i köer (bl.a.) matköer där många elever samlas på en gång är utsatta platser. Via klassråd och elevråd
görs eleverna delaktiga i detta arbete.Identifierat förbättringsområde från skolor är exempelvis, utanförskap och
känsla av ensamhet.
Andelen elever som fullföljer gymnasiestudierna
med slutbetyg inom 3 år

100%

66%

Kommentar
På de nationella programmen når en stor andel av eleverna examen inom 3 år, 82,5%. Detta i jämförelse med
rikets 76,2%.Gymnasieskolan Knut Hahn har en bra fungerande elevhälsa. Lärarna är duktiga på att jobba
med extra anpassningar och eleverna får i de fall det finns behov av det särskilt stöd. Navet är en väl fungerande stödverksamhet. Risken att lärarna sätter "snällbetyg" bedöms som liten då vi jobbat mycket med betyg,
bedömning och samplanering.
Andel behöriga till gymnasieskolan ska vara som
riket eller bättre

80%

75%

Kommentar
Räknar vi samtliga elever som slutade åk 9 vårterminen 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 krävts för att nå betyg i så många ämnen att det gett behörighet till
gymnasiet.Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund är andelen behöriga 87,7%, vilket ligger i
paritet med rikets kommunala huvudmän.
Ser vi till Ronnebys resultat vad det gäller elever 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%.
Detta tyder på att av de elever som gått i våra skolor hela sin skoltid har en hög andel behörighet till gymnasiet,
men de elever som kommit in sent i vårt system har en betydlig lägre behörighetsgrad till gymnasiet.
Andelen elever i årskurs 3 som känner sig mobbade/utfrysta i skolan

14%

0%

10%

Kommentar
Andel elever i åk 3 som i elevenkäten anger att de känt sig mobbad eller utfryst är 10,3%. För tredje året i rad
sjunker denna andel. 2016: 11,8% 2015: 14,5%. Då det är nolltolerans mot trakasserier och kränkande behandling är siffran ändå alldeles för hög.Skolornas analys visar att det är främst på raster som kränkningar och
mobbing sker. Också i korridorer på väg till/från rast och i köer (bl.a.) matköer där många elever samlas på en
gång är utsatta platser. Via klassråd och elevråd görs eleverna delaktiga i detta arbete.
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1.4

En bra omsorg

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

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall 2017

82%

88%

85%

Kommentar
Resultat "Så tycker de äldre om äldreomsorgen (enkäten besvarades våren 2017)"
Ronneby övergripande redovisade totalt 85 %, Riket 82 %, Länet 86 % (vid resultatet 85 % blir måluppfyllelsen
97 %).
Ronnebys resultat de senaste åren:
2017: 85 %
2016: 83 %
2015: 85 %
Om måluppfyllelsen räknas på resultat 85 % istället för 83 % blir måluppfyllelsen 97 %.
Resultatet vid de olika enheterna ligger mellan 70-88 %. Tre enheter klarar målvärdet. Under 2017 har flera
aktiviteter genomförts på enhetsnivå med syfte att förbättra målvärdet. Positivt att Ronneby får mycket bra resultat gällande bemötande från personalen. Vid närmare granskning av underfrågorna visar det sig att Ronneby får sämre resultat på frågor som handlar om ”vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål”,
”möjlighet att komma utomhus”, ”besväras av ensamhet” och information om tillfälliga förändringar”.
Åtgärder för förbättring: Samtliga enheter behöver arbeta med att förbättra sitt resultat för att Ronneby som helhet ska nå målvärdet. Övergripande aktiviteter kommer att skapas med fokus på de områden som visar sämre
resultat. Genomförandeplan för varje individ och brukarmedverkan är viktiga fokusområden.
Andel brukare inom hemtjänst som är
ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst

92%

95%

90%

Kommentar
Resultat från ”Så tycker de äldre om äldreomsorgen (enkäten besvardes våren 2017)": Ronneby övergripande
redovisade totalt 90 %, Riket 89 %, Länet 91% (vid resultatet 90 % blir måluppfyllelsen 95 %).
Ronnebys resultat de senaste åren:
2017: 90%,
2016: 91%
2015: 91%
Svarsfrekvensen är något högre i Ronneby (68,8%) i förhållande till riket (63,4 %). Ronneby har legat stabilt de
senaste tre åren och ligger även ungefär i samma nivå som länet och riket 2017. Resultatet inom de olika enheterna ligger mellan 84-98 %. En enhet klarar målvärdet. Under 2017 har flera olika aktiviteter genomförts på
enhetsnivå med syfte att förbättra målvärdet. Positivt är att Ronneby får ett mycket bra resultat gällande bemötande från personalen. Vid närmare granskning av underfrågorna visar det sig att Ronneby får sämre resultat
på frågor som handlar om ”vet man vart man 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 bra socialtjänst

Indikatorer

Utfall 2016

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

Målvärde
2017

Utfall 2017

75%

85%

Kommentar
Målet är uppfyllt. Av 40 helt avslutade ungdomar har 6 st. återaktualiserats. En ungdom har återaktualiserats
efter en avslutad insats. Övriga fem har varit föremål för en utredning som avslutats utan insats.
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Indikatorer
Antal dagar i snitt för att få ekonomiskt bistånd vid
nybesök

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall 2017

15 dagar

16dagar

12 dagar

86%

95%

Kommentar
Målet är uppfyllt. Ett något förändrat arbetssätt har påverkat resultatet.
Kvalitén inom LSS grupp- och serviceboenden.

90%

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 är att personal har gjort riskbedömningar, upprättat handlingsplaner, arbetat med den fysiska miljön etc. för att förebygga och minimera riskerna för sådana händelser. Åtgärderna är pågående och man kan se en positiv utveckling av antalet inträffade händelser. Personalen har
även haft handledning, och utbildningar i lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation
(AKK) har genomförts under hösten.

1.6

En bra miljö

1.7

Bra kultur- och fritidsutbud

Indikatorer

Utfall 2016

Tillgång till kultur och fritid. Snitt NMI idrott, NMI
kultur och NRI fritid

Målvärde
2017

Utfall 2017

65

Kommentar
Undersökningen genomförs, enligt beslut i kommunstyrelsen, inte 2017

1.8

Ekonomi i balans

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

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall 2017

2%

2%

2%

Kommentar
Målvärdet för överskott i 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
reserver inte behövde användas. Högre skatteintäkter, lägre finansiella kostnader mm bidrog 5 mnkr. Nämnderna stod för 8 mnkr i 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.
Kommunkoncernens åtagande i förhållande till
Kommuninvests limit för åtagande för Ronneby
kommunkoncern

89%

högst 90%

88%

Kommentar
Målet är uppnått. Syftet med målet är att säkerställa att det finns tillgängligt utrymme för prioriterade investeringar.
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Finansiell analys

2016

Resultat

Skatteintäkter, generella
statsbidrag, utjämning,
mm
Verksamhetens nettokostnader
Personalkostnader

Kommunen, exklusive bolag och kommunalförbund, redovisar ett resultat på
+28,2 (+26,5) mkr. Budgeterat 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 utjämningen. Omsättningen uppgick
till 2 148 (2 013) mkr. En stor del av omsättningsökningen kommer från generella och
riktade statsbidrag.

De statliga integrationsmedel som erhållits
ingår i ”generella statsbidrag”. En oroande
förändring är den snabba ökningen av personalkostnader som andel av skatteintäkter
och statsbidrag. Bl a arbetskraftbrist inom
vissa yrken och statliga lönesatsningar
inom pedagogiska sidan har bidragit till att
andelen har ökat.

30
20
17

14

26

28

2016

2017

4

0
2013

2014

2015

1 589,1 mkr 1 668,3 mkr

-1 568,0 mkr -1 646,9 mkr
98,7 %
98,7 %
-1 195,9 mkr -1 306,9 mkr
75,3 %
78,3 %
Avskrivningar
-75,6 mkr
-75,1 mkr
4,8 %
4,5 %
Finansnetto
5,4 mkr
6,8 mkr
0,3 %
0,4 %
Årets resultat kommunen
26,5 mkr
28,2 mkr
1,7 %
1,7 %
Nettoinvesteringar
107,8 mkr
106,2 mkr
Självfinansieringsgrad
100 %
100 %

40

10

2017

Diagram: Resultat III (mkr).

Resultatet 2017 når det planeringsmässiga
målet om 1,7 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag, mm. Detta stärker kommunens
finansiella förmåga och ökar förmågan att
självfinansiera investeringar.

Utdebiteringen av kommunalskatt har
varit 22,36 (22,36) %.
Sammantaget gav skatteintäkter och
statsbidrag en positiv avvikelse mot budget
på 5,1 mkr. I statsbidragen inkluderas här
även kommunal fastighetsavgift och LSS.

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
till investeringsverksamheten, utöver det
utrymme som de årliga avskrivningarna
ger. 2017 uppgick nettokostnadens andel
till 98,7 (98,7) %.

Procenttalen i tabellen nedan anger nyckeltalet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning, mm, förutom
självfinansieringsgraden.

Soliditet
Soliditet är ett mått på den långsiktiga finansiella styrkan, och anger hur stor andel
av tillgångarna som är finansierat med eget
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kapital. Nyckeltalet visar det egna kapitalet
i förhållande till de totala tillgångarna.

Kommunens räntebärande skulder uppgick till 620 (640) mkr, medan de räntebärande 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 under året var 0,2 (0,6)%.
Kommunens lånestocks fördelning på
ränteregleringstidpunkter fördelas enligt
följande:

50
40
30
20

37

39

37

36

37

2013

2014

2015

2016

2017

10
0

Diagram: Soliditet (%), kommunen
-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5- år

Av diagrammet framgår att soliditeten ökat
något från föregående år till 37 %. Om man
lägger in pensionsförpliktelser som redovisas under ansvarsförbindelser vid beräkningen, så är soliditeten 3,9 % (1,2 %). Förbättringen i soliditet inklusive pensionsförpliktelser beror dels på att förpliktelserna
minskat med 21 mkr, dels att det egna kapitalet ökat med 28 mkr (årets resultat).

Kommunen
27 %
27 %
37 %
9%
0%
0%

Kommunens borgensåtaganden avser i
huvudsak den del av verksamheten som
bedrivs i aktiebolagsform. Dessa åtaganden
uppgick vid utgången av året till 1 573 mkr
(1 473) mkr. Ökningen beror på ökad upplåning hos Ronneby Miljöteknik AB. Övriga
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. Ronnebys andel av totala förpliktelser vid slutet
av 2017 anges i not 21b om Borgensförbindelser.

Finansiering
Kommunen har finansierat investeringsutgifter på 106,2 mkr genom verksamhetens kassaflöde.
Investeringstakten i kommunen och övriga
kommunkoncernen förväntas under de
kommande åren öka då man ser ökade behov av kommunal service, bredbandsutbyggnad, 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
tillgångar 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.
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för oförutsedda kostnadsökningar och resultatmässiga underskott i framtiden.
Med tanke på de investeringbehov i infrastruktur, verksamhetslokaler och bostäder
som bedöms finnas under de kommande
6-7 åren så hade koncernen behövt ett
större utrymme för att låna externa medel.
För att klara finansieringen av kommande
investeringar kan en mix av åtgärder bli
aktuell, exempelvis försäljning av tillgångar, nyupplåning och att privata aktörer gör investeringar i verksamhetslokaler
som hyrs ut till verksamheten.

Känslighetsanalys
Nedanstående diagram visar hur olika faktorer påverkar kommunens ekonomi.
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
också känsligheten för förändringar i räntenivå. När en allt större andel av kommunens intäkter går till att finansiera investeringar, riskerar annan verksamhet att på
sikt trängas undan.

Personalkostnader 1%
Pris varor o tjänster
1%
Ränta 1%
0

10

20

30

Diagram: Resultatpåverkan i mkr.

Avstämning mot kommunfullmäktiges finansiella mål
1. Överskottet ska vara minst 1,7 %
av skatteintäkter och generella
statsbidrag. Utfall +1,7 % (+1,7 %).
Resultatmålet är realiserat för
2017.
2. Kommunens åtagande i förhållande 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
finns ett teoretiskt låneutrymme
om ca 430 mkr för kommunkoncernen.

I bokslutet har kommunens nettolåneskuld
minskat mot föregående år med 72 mkr till
266 mkr.
Avstämning mot Balanskravet
Balanskravet regleras i kommunallagen 8
kap 5§ innebärande att ett negativt resultat
ska regleras och det redovisade egna kapitalet ska återställas inom de närmast följande tre åren.
Årets resultat om +28,2 mkr ligger över
kommunens resultatmål för 2017. Det egna
kapitalet har under 2000-talet stärkts med
214,1 mkr inklusive årets utfall, vilket ökat
kommunens finansiella styrka.

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

SN
15%

Kommunens resultat i förhållande till balanskravet:
Årets resultat enl resultaträkning
samtliga realisationsvinster
Årets resultat efter
balanskravsjusteringar
medel till resultatutjämningsreserv
medel från resultatutjämningsreserv
Balanskravsresultat

ÖVR
1%

KS/KF
10%

KS/TF
7%

FKN
4%
MBN
1%

ÄN
22%

28,2 mkr
-3,0 mkr
UN
40%

25,2 mkr
-8,5 mkr
0 mkr
16,7 mkr

Utbildnings-, äldre- och socialnämnd står
tillsammans för 77% av kommunens nettokostnader. För detaljerade beskrivningar
av nämndernas ekonomiska utfall hänvisas
till redovisningar i annat avsnitt i årsredovisningen.
Nämnderna redovisar +8,3 mkr mot budget.
Övergång till komponentavskrivningar ger en redovisningseffekt med +5
mkr. Eftersläpningar i investeringsverksamheten 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.
Den enskilt största avvikelsen som beskrivs
är att kostnaderna till fristående aktörer
blev -9 mkr högre än budgeterat. Även
kostnader för barn i behov av särskilt stöd
är en post som lyfts fram, -4 mkr dyrare än
budget. Avvikelsen är störst inom verksamhet Grundskola.
Äldrenämnden redovisar en positiv budgetavvikelse på +3,6 mkr (+1,0%). Främst är
det högre intäkter, lägre hyres- och övriga
kostnader som ger överskottet.
Socialnämnden redovisar en negativ
budgetavvikelse på -2,9 mkr (-1,2%). Köp
av huvudverksamhet uppvisar störst negativ avvikelse mot budget.
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar
en negativ budgetavvikelse om -0,7 mkr

Balanskravsresultatet är +16,7 mkr, vilket
motsvarar 1,0 % av skatteintäkter och
statsbidrag, mm.
Kommunen har inget balanskravsresultat
från tidigare år att reglera. Befintlig resultatutjämningsreserv specificeras i balansräkningen under eget kapital. Efter årets
reservering med 8 487 tkr uppgår reserven
till 13 867 tkr.
Pågående tvister
För närvarande pågår två tvister. En avseende en ridanläggning och en avseende en
isarena. Kostnaderna har av försiktighetsskäl räknats med i 2017 års resultat.

Driftredovisning
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.

Nämnderna
Nämndernas nettokostnadsfördelning
2017 enligt utfallet:
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(-4,4%). Överskridandet beror på ökade
kostnader för bostadsanpassning.
Fritid- och kulturnämnden redovisade
+1,2 mkr (+1,9%) mot budget, vilket förklaras 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 mkr i överskott i kapitalkostnaderna. Lägre personalkostnad om -2,9 mkr bidrar till överskottet.
Kommunstyrelsens kommunledningsförvaltning och Näringslivsenhet redovisar
+6,6 mkr (+3,8%). Ej förbrukat anslag för arbetsmarknadsåtgärder, ej budgeterade intäkter, 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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Investeringsredovisning

matiseras och att det införs beslutsstödsystem som underlättar och tydliggör kvalitativa och ekonomiska uppföljningar.

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

Under hösten 2017 genomfördes SKLs
kommunundersökning ”Kommunkompassen” som blir ytterligare ett underlag för
förändrings- och förbättringsarbete.
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Under 2017 stod flera verksamheter inför
stora utmaningar med anledning av ett
stort antal nyanlända flyktingar. Redan
2014 samlokaliserades stora delar av det
kommunala mottagandet av flyktingar vilket stärkt mottagandet och den första introduktionen i det svenska samhället. I nästa
steg finns stora behov av systematiskt integrationsarbete vilket kommer att intensifieras inom många verksamhetsområden.
Inför 2018 har en tjänst som integrationsoch kommunstrateg inrättats i syfte att bl a
systematisera och utveckla integrationsarbetet.

2017

Diagram: Investeringsvolymer (mkr) i kommunen.

Av de kommunala investeringar om 106
mkr som gjordes under 2017 stod nybyggnation av Hulta förskola följt av tillagningskök för de största posterna. För mer
detaljerad information hänvisas till investeringsredovisningen.
Självfinansieringsgraden för investeringarna ligger på 100% (100%).

Kommunens arbete med cradle to cradleinspirerat byggande blir alltmer uppmärksammat. I arbetet med byggandet av varumärket ”Ronneby – den moderna kurorten”
ingår hållbar livsstil, cirkulär ekonomi och
ekologiskt byggande som viktiga beståndsdelar. Målsättningen är att kommunen ska
bli landets mest hållbara kommun.

Viktiga frågor och händelser
för kommunens utveckling
Under 2015 lades en preliminär plan för
kommunens arbete med att förtydliga och
stärka mål- och resultatstyrningen. Denna
plan har under 2016 börjat förverkligas och
under 2017 verkställas. Kopplat till bra underlag för framtida beslut arbetar kommunen också med att stärka sitt systematiska
kvalitetsarbete. Med utgångspunkt från påvisade brister har ett förändringsarbete initierats och genomförandet har påbörjats.
Grunderna i detta förändringsarbete är att
processkartläggningar görs och utvecklas,
synpunkts- och klagomålshantering syste-

En fortsatt urbanisering, i det lokala perspektivet från landsbygd och mindre tätorter in till 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
varierad kommun.
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Näringslivets utveckling i kommunen och
regionen är av stor betydelse, liksom goda
möjligheter till kommunikationer. För kommunens del är det en viktig fråga att arbeta
med attraktiva lägen för både boende och
företagsetableringar. De goda omdömen
och de tydligt förbättrade rankingplaceringarna som kommunen fått visar att det
påbörjade arbetet leder åt rätt håll. Under
2017 har också initiativ tagits på kommunövergripande nivå med samarbete inom näringslivsutveckling över kommungränserna. Arbetet med att stärka kommunens
varumärke som en attraktiv kommun för
boende, arbete, företagsetableringar och
som besöksmål är ett prioriterat utvecklingsområde.

Arbetsmarknadsutvecklingen kräver fokus
för att tillsammans med andra myndigheter
och aktörer arbeta för att sänka både ungdomsarbetslöshet och övrig arbetslöshet.
Möjligheten till egenförsörjning och att
snabbt komma i eget arbete är en avgörande faktor för en lyckad integrering för
nyanlända. Som ett led i arbetet med arbetsmarknadsfrågor måste kommunen fortsätta att prioritera arbetet med företagsetableringar. Arbetet bör bedrivas på två plan.
Dels lokalt med ett aktivt och nära samarbete med såväl lokala företag som andra intressenter. Inget företag är för litet för att
inte hjälpas till en etablering i Ronneby.
Dels ska också arbetet bedrivas regionalt
inom ramen för kommun- och regionsamverkan samt genom projekt kring företagsetableringar på bred front.

Den kommunala ekonomin kommer att ha
stora utmaningar i och med ett ökande antal barn i grundskoleålder och ett ökande
antal äldre.

För att möta en befintlig bostadsbrist, behov av bostäder för nyinflyttningar och
möjliggöra företagsetableringar och expansion behöver kommunen intensifiera
och snabbt öka bostadsbyggandet. Blandade upplåtelseformer möjliggör bostadsbyten, bostadskarriär och nyinflyttning. Ett
aktivt planarbete möjliggör också för privata aktörer att intressera sig för byggnation i kommunen.

Framtidsbedömning
Om man ser tillbaka på 2017 års händelser
ter sig en framtidsbedömning som näst intill omöjlig att göra. Några trender eller
händelser skymtar ändå som angelägna att
synliggöra.
Även under 2017 var flyktingmottagandet i
kommunen betydligt större än vad man
kunnat förutse och förvänta sig. Utmaningarna kom framför allt inom utbildningsoch 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
ett fortsatt stort, strategiskt och långsiktigt
arbete att göra för att förverkliga en god integration i det svenska samhället.

I en framtidsbedömning måste också frågan
om kommunorganisationens utveckling
finnas med. Invånarnas krav på effektivitet
och kvalitet i både efterfrågade och utförda
tjänster måste kunna mötas. Ett allt viktigare utvecklingsområde är att utveckla etjänster där invånare enkelt och via nätet
kan nå samhällsservice.
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-
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ning mellan politiker och tjänstemän fungerar optimalt. Det påbörjade arbetet med inriktning på mål- och resultatstyrning kommer att fördjupas och utvecklas.
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Personalbokslut
Personalstruktur
Den 31/12 2017 var 2 304 personer tillsvidareanställda i kommunen, en ökning med
68 personer jämfört med vid utgången av
år 2016. Antalet årsarbetare var 2 182 (jfr
2 102 år 2016). Av de tillsvidareanställda
var 83 % kvinnor.
Personalens fördelning per förvaltning
framgår av tabell 1. Då några personer är
anställda i två förvaltningar blir summan
av siffrorna i tabellen något högre än det
totala antalet tillsvidareanställda. Eventuella vakanta tjänster ingår inte; jämförelsen
mellan två år speglar därför inte med säkerhet utvecklingen mellan åren.

57 (53)

700 (704) 672 (682)

28 (22)

35 (35)
21 (22)

25 (27)
14 (14)

6

32

56

Socialförvaltning

5

21

37

Äldreförvaltning

8

31

49

Fritids- och kulturförv
Miljö- och byggnadsförvaltning

4

10

18

25

41 (38)

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

10 (8)
7 (8)

Tabell 1. Tillsvidareanställda per förvaltning den 31 dec
2017 fördelat på kön. Siffrorna inom parentes avser den
31 dec 2016, *) Kommunledning inkl Näringsliv (4 pers).

Medarbetare per chef
Av följande tabell framgår antalet månadsavlönade medarbetare per chef i respektive förvaltning i december 2017, dels
lägst respektive högst, dels i genomsnitt.
Alla chefer i respektive förvaltning ingår
och uppgifterna gäller hur många direkt
underställda cheferna har.

80
60
40
20

2018

0

Diagram 1. Beräknat antal pensionsavgångar per år.
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2027

325 (306) 268 (253)

Äldreförvaltning

Utbildning

2026

Socialförvaltning

28

2025

191 (167)

28

15

2024

70 (71)

929 (885) 738 (718)

15

6

2023

176 (172) 106 (101)

Utbildning

3

Tekniska

2022

Tekniska

Fritids- och kulturförv
Miljö- och byggnadsförvaltning

77 (75)

Kommunledning

2021

118 (113)

8

Åldersstruktur
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 kommunens tillsvidareanställda är 27 % yngre
än 40 år, medan 44 % är 50 år eller äldre.

2017-12-31
Kvinnor
Män

Kommunledning *)

Näringsliv

2020

Totalt

Antal medarbetare m mån.lön per
chef
Lägst
Medel
Högst

2019

Förvaltning

Förvaltning

I följande tabell specificeras pensionsavgångarna t.o.m. år 2022 respektive år 2027
för grupper av personalkategorier, med
gruppering enligt de statistikkoder som
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
använder.
Kategori

Antal
anställda

Chefer
Handläggare
Administrativ pers.
Sjuksköterskor
Vård-/oms.personal ’)
Socialt o kurativt arb
Lärare
Förskollär, fritidsped
Barnskötare
Hantverkare m.fl.
Köks-/måltidspers

112
83
80
50
828
99
367
228
105
66
101

Sysselsättningsgrad
Sett till den faktiska sysselsättningsgraden,
är andelen tillsvidareanställda som arbetar
deltid 24,6 %, en minskning sedan förra
året (jfr 26,9 % år 2016). För kvinnorna är
andelen 27,6 % (jfr 30,2 %) och för männen
10,3 % (jfr 10,1 %). Den genomsnittliga
sysselsättningsgraden
i
personalens
grundtjänster har ökat något. Utvecklingen över tid fördelat på kön framgår av
tabell 3.

Därav i pension
t.o.m.
t.o.m.
år 2022 år 2027
20 %
29 %
22 %
30 %
15 %
33 %
18 %
32 %
12 %
24 %
9%
16 %
13 %
26 %
8%
21 %
14 %
25 %
14 %
27 %
23 %
38 %

År
Kv
M
Tot

2017
94,1
97,4
94,7

2016
93,5
96,8
94,0

2015
92,9
97,0
93,6

2014
92,0
94,4
92,4

2013
90,9
94,9
91,6

2012
90,9
94,3
91,4

2003
86,3
95,9
87,5

Tabell 3. Genomsnittlig sysselsättningsgrad i procent för
tillsvidareanställda.

Grundanställningarnas
sysselsättningsgrad för olika yrkesgrupper, med fördelning på kön, framgår av tabell 4.

Tabell 2. Vissa yrkesgruppers beräknade pensionsavgångar t.o.m.år 2022 resp år 2027, andelen av
tillsvidareanställd personal den 1 januari 2018.
’) Inkl personliga assistenter, som tidigare har redovisats som egen grupp.

Totalt

Kvinnor

Män

Antal

Snittssgrad %

Antal

Snittssgrad %

Antal

Snittssgrad %

Socialsekreterare

55 (54)

100,0 (100,0)

52 (50)

100,0 (100,0)

3 (4)

100,0 (100,0)

Ledning skola, förskola

35 (32)

98,0 (98,0)

26 (23)

97,3 (97,2)

9 (9)

100,0 (100,0)

Ledning omsorg

43 (38)

100,0 (100,0)

36 (32)

100,0 (100,0)

7 (6)

100,0 (100,0)

Lärare

367 (348)

98,7 (98,3)

262 (258)

99,0 (98,5)

105 (90)

98,0 (97,9)

Förskollärare

188 (192)

99,1 (98,2)

182 (187)

99,1 (98,1)

6 (5)

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 (27)

90,7 (92,3)

17 (10)

98,5 (97,5)

Barnskötare

105 (108)

93,1 (91,9)

101 (104)

92,8 (91,8)

4 (4)

100,0 (95,0)

Administrativ personal *1)

80 (74)

90,2 (91,8)

72 (64)

89,1 (90,6)

8 (10)

100,0 (100,0)

Sjuksköterskor

50 (49)

94,3 (93,5)

48 (48)

94,0 (93,4)

2 (1)

100,0 (100,0)

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-/måltidspersonal

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 (80)

84,6 (86,8)

3 (3)

91,7 (96,7)

Tabell 4. Genomsnittlig sysselsättningsgrad för tillsvidareanställd personal i större personalkategorier den 31 dec 2017. Siffrorna inom
parentes anger motsvarande uppgifter den 31 dec 2016.
*1) I denna grupp ingår samhällskommunikatörerna, Blekinge Integrations- och Utbildningscenter
*2) Personlig assistent med månadslön
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Sjukfrånvaro

10,2 % med ett genomsnitt på 7,2 %. Som
framgår av tabell 5 var Ronneby kommuns
sjukfrånvaro då 6,58 %.

I redovisningen av sjukfrånvaron ingår all
personal med månadslöneanställning,
både tillsvidare- och visstidsanställda. Redovisningen avser dels den totala sjukfrånvarons omfattning i förhållande till tillgänglig arbetstid, dels långtidssjukfrånvarons omfattning av all sjukfrånvaro.
Sjukfrånvaron (tabell 5) 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 intensifierat samarbetet med Försäkringskassan i
strävan att vända tillbaka utvecklingen
mot sänkta sjuktal.
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL,
gör en årlig sammanställning av den obligatoriska redovisningen av sjukfrånvaron.
De senast tillgängliga uppgifterna avser år
2016. Den totala sjukfrånvaron i landets
kommuner varierade då mellan 4,4 och

≤29 år
30-49år
≥50år
Totalt år 2017

Totalt
Antal
personer
6,67 (6,59)
295
6,94 (6,77)
1 307
7,06 (6,36)
1 078
6,96 %

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

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

Ålder

Sjukfrv %

Redovisningen av långtidssjukfrånvaron
(tabell 6) visar hur stor andel av den totala
sjukfrånvaron som är 60 dagar eller längre.
Jämfört med vårt tidigaste tillgängliga
mätdatum, år 2004, då långtidssjukfrånvaron var 76,1 %, har andelen långtidssjukfrånvaro sänkts kraftigt. Sett över de senaste åren finns det inte någon tydlig tendens som visar att på ökad eller minskad
långtidssjukfrånvaro i relation till den totala sjukfrånvaron.
Kv
M
Totalt

2017
48,1 %
44,7%
47,7 %

2016
48,4 %
43,5 %
47,9 %

2015
50,9 %
37,5 %
49,6 %

2013
41,1 %
41,4 %
41,1 %

Tabell 6. Sjukfrånvaro 60 dagar och mer i förhållande
till all sjukfrånvaro

Kvinnor
Antal
personer
7,62 (7,26)
223
7,79 (7,40)
1 041
7,53 (6,97)
878
7,66 %

Sjukfrv %

7,20 %
7,14 %
6,17 %
5,70 %
6,93 %
8,93 %
10,16 %
11,11 %

Män
Antal
personer
3,62 (4,29)
72
3,48 (3,97)
266
5,13 (3,93)
200
4,16 %

Sjukfrv %

3,99 %
3,78 %
3,57 %
3,69 %
3,35 %
5,76 %
5,64 %
6,22 %

Tabell 5. Sjukfrånvaron år 2017 för resp åldersgrupp i procent av gruppens sammanlagda ordinarie arbetstid. Siffran
inom parentes avser 2016. Antalet personer är de som är anställda med månadslön 31 december 2017.
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Sjukfrånvaron varierar mellan de olika förvaltningarna. I de små och mellanstora förvaltningarna påverkar enstaka längre sjukfall i hög grad.
Förvaltning
Fritid- och kulturförvaltning
Kommunledningsförvaltning
Miljö- och byggnadsförvaltning
Näringsliv
Socialförvaltning
Teknisk förvaltning
Ultbildningsförvaltning
Äldreförvaltning

2017
9,97
5,86
3,30
0,43
8,48
5,64
5,29
9,48

2016
6,40
5,45
3,07
0,68
7,64
5,34
4,76
9,49

År
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2009
2007

2015
6,56
5,13
4,74
5,61
7,99
6,35
4,47
9,15

Kvinnors medellön i %
av mäns medellön
91,97
90,73
90,56
89,54
90,62
92,26
92,05
89,89

Semesterlöneskulden
För merparten av kommunens anställda
regleras semestern av avtalet ”Allmänna
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
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
betalas ut till lärare kommande sommarferie.

Tabell 7. Sjukfrånvaron totalt per förvaltning och år.

Lönestruktur
Under år 2017 gjordes särskilda satsningar
i löneöversynen på chefer inom utbildningsverksamhet, äldreomsorg och funktionsstöd, handläggare inom ekonomi och
personal, socialsekreterare, sjuksköterskor, lärare, förskollärare och fritidspedagoger, arkitekter och fysisk planerare. Därutöver gjordes en satsning i det centrala
avtalet för undersköterskor inom äldreomsorgen samt motsvarande befattningar
inom socialförvaltningen.
I december 2017 var medellönen för tillsvidareanställd personal i 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.
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Sammanställd redovisning för kommunkoncernen
Kommunen inklusive de helägda bolagen
AB Ronneby Industrifastigheter, AB Ronnebyhus och Ronneby Miljö- och teknik AB,
samt kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge (38,5%), utgör det som
här kallas kommunkoncernen.

Koncernbidrag 2017:
Från/Till
RMT

ABRH
226 tkr

Villkorade aktieägartillskott och utdelning 2017:
Från/Till

Kommun

ABRH

Kommunens
förvaltning

AB Ronneby
Industrifastigheter
(inkl dotterbolag)

Ronneby Miljö och
Teknik AB

AB Ronnebyhus

När det gäller de helägda bolagens och
räddningstjänstens måluppfyllnad hänvisas till avsnittet om ”Uppföljning av övergripande mål”.

(inkl dotterbolag)

60

I kommunkoncernen (exkl Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge)
uppgick lånestocken vid årsskiftet till 2 123
(2 073) mkr.

50

50

Lånestockens (exkl swapaffärer) fördelning på ränteregleringstidpunkter för koncernen fördelas enligt följande:

40
22

24

20

19

2 500 tkr

Av utdelningen om 7 076 tkr till kommunen var 4 576 tkr dedikerat till finansiering
av CEFURs verksamhet.

Kommunalförbundet
Räddningstjänsten
Östra Blekinge

AB Ronneby
Helsobrunn

Kommunkoncernen redovisar för 2017 ett
resultat på 49,6 (24,9) mkr. Omsättningen
uppgick till 2 601 (2 436) mkr. Skatteintäkter
och generella statsbidrag utgjorde 64%
(65%) av kommunkoncernens omsättning.
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7 076 tkr

ABRI

Kommunkoncernen

25

10
-1 år
1-2 år
2-3 år
3-4 år
4-5 år
5- år

0
2013

2014

2015

2016

ABRH

2017

Diagram: Årets resultat (mkr) i kommunkoncernen.

Kommunkoncernens resultat har till drygt
hälften uppkommit i den kommunala förvaltningen. Av bolagen står Miljöteknik för
merparten av resultatet följt av Ronnebyhus.

Kommunkoncernen
55%
30%
13%
2%
0%
0%

Kommunkoncernens totala tillgångar uppgick vid utgången av 2017 till 3 650 mkr
med soliditeten 22%. I de soliditetstal som
här anges ingår inte i ansvarsförbindelsen
upptagna pensionsförpliktelser.

Inom kommunkoncernen har gjorts några
transaktioner enligt kommunfullmäktiges
direktiv.
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50

Kommunkoncernens investeringsutgifter
uppgick under räkenskapsåret till 306
(271) mkr.

40
30
20
10

21

23

2013

2014

22

22

22
Miljöteknik har investerat 150 mkr, ABRI
30 mkr och Ronnebyhus 13 mkr under
2017. Räddningstjänsten har investerat för
totalt 7 mkr varav Ronnebys andel är 3 mkr

0
2015

2016

2017

Diagram: Soliditet (%), kommunkoncernen

AB Ronneby Industrifastigheter visar ett resultat om 3,9 (4,0) mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner
och skatt är resultatet 3,0 (3,6) mkr.

Kommunkoncernen har finansierat nettoinvesteringsvolymen på 306 mkr till 100%
från verksamhetens kassaflödesnetto. För
mer information om bolagens investeringar hänvisas till kapitlet Kommunens
företag.

AB Ronnebyhus redovisar i årsredovisningen ett resultat på 11,9 (7,3) mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner och skatt är resultatet 8,9 (6,1)
mkr.

Under den kommande 10-årsperioden förväntas fortsatt hög investeringstakt i bredbandsutbyggnad,
verksamhetslokaler,
VA-nät och bostäder.

Ronneby Miljö och Teknik AB visar ett resultat om 14,7 (-7,2) mkr före bokslutsdispositioner och skatt. Efter bokslutsdispositioner
och skatt är resultatet -0,1 (-3,9) mkr.
Kommunalförbundet
Räddningstjänsten
Östra Blekinge visar på ett positivt resultat
om 0,2 mkr (-0,4 mkr) för 2017, varav Ronnebys andel är knappt 0,1 mkr (-0,2 mkr).
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Ekonomisk redovisning
Leverantörsfakturor
av väsentligt belopp inkomna efter årsskiftet,
men hänförliga till redovisningsåret har bokförts och belastats årets redovisning.

Redovisningsprinciper
Anläggningstillgångar
har i balansräkningen tagits upp till anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar görs för den beräknade nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk.
Den finansiella kostnaden avseende större bygginvesteringar (> 6 mkr) aktiveras (avser dock
ej gatuinvesteringar). Aktiveringen bokförs
som minskad finansiell kostnad i resultaträkningen. Genomsnittlig aktiverad räntesats har
för 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 anläggningstillgångar att delas upp i komponenter.

Lånekostnader
Lånekostnader redovisas i enlighet med huvudmetoden och belastar följaktligen resultatet
för den period de hänför sig till.
Pensionsredovisning
Fr o m 1998 redovisas pensionsförpliktelser enligt den blandade modellen. Pensionsförmåner
intjänade före år 1998 redovisas som ansvarsförbindelse inom linjen. Årets nyintjänade
pensioner samt tidigare intjänade garantipensioner bokförs som skuld/avsättning i balansräkningen samt kostnadsförs i resultaträkningen.
Den del av pensionskostnaden som kan hänföras till avgiftsbestämd del enligt KAP-KL redovisas som upplupen kostnad (kortfristig skuld)
i balansräkningen samt kostnadsförs i resultaträkningen.

Intäktsräntor
som inflyter efter årsskiftet har fordringsförts
och tillgodogjorts redovisningsåret.

Sammanställd redovisning
Syftet med sammanställd redovisning (koncernredovisningen) är i första hand att visa
kommunens totala ekonomiska åtagande. Eftersom valet av verksamhetsform (förvaltning,
företag m m) saknar betydelse för informationens omfattning på koncernnivå, förbättras möjligheterna att göra meningsfulla jämförelser såväl i tiden för en specifik kommun som mellan
olika kommuner.
Den kommunala koncernen omfattar den
kommunala förvaltningsorganisationen samt
kommunens koncernföretag, där kommunen
själv eller med stöd av andra koncernföretag
har ett varaktigt bestämmande eller betydande
inflytande. Bestämmande inflytande uppnås
vid mer än 50% röstinnehav i företagens beslutande organ. Ett sådant företag kallas dotterföretag. Betydande inflytande uppnås vid mer än
20% och upp till 50% röstinnehav i företagets
beslutande organ. Ett sådant företag kallas intresseföretag. Ett samägt företag anses ingå i
koncernen motsvarande ägd andel.

Kapitalkostnader
består dels av linjär avskrivning, det vill säga
lika stora belopp varje år beräknat på objektens
anskaffningsvärden, dels av intern ränta på
bokförda värdet med 1,75 %.
Kostnadsräntor
hänförliga till redovisningsåret men förfallna
till betalning under 2018 har skuldbokförts.
Leasing
All leasing klassificeras som operationell.
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Definitionen överensstämmer med motsvarande definition i Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 8.2.
I den sammanställda redovisningen ingår därmed kommunen och följande koncernföretag:
Företag/förbund

Semesterlöneskuld
De anställdas fordran på kommunen i form av
sparade semesterdagar och okompenserad tid
har bokförts som skuld.
Skatteintäkter
Fr o m 2001 tillämpas Rådets för kommunal redovisnings rekommendation för redovisning
av kommunalskatt. Enligt rekommendation har
följande kommunalskatteintäkter resultatredovisats:

De preliminära månatliga skatteinbetalningarna.

En prognos (SKL:s uppräkningstal)
över slutavräkningen för år 2017 (fastställd till -204 kr per invånare).

Korrigering av slutavräkning för år
2016. Mellanskillnaden mellan prognos och utfall är fastställd till 53 kr
per invånare.

Ägarförhållande

Ronneby kommun
Kommunalförbundet

Ronneby kommun bestrider 38,5

Räddningstjänsten Östra

% av förbundets kostnader.

Blekinge
AB Ronneby

Ronneby kommun 100 %.

Helsobrunn
AB Ronnebyhus

AB Ronneby Helsobrunn
100 %.

AB Ronneby

AB Ronneby Helsobrunn

Industrifastigheter

100 %.

Ronneby Miljö och Teknik

AB Ronneby Helsobrunn

AB

100 %.

Ronneby Miljöteknik

Ronneby Miljö och Teknik AB

Energi AB

100 %

Ronneby Brunn AB

AB Ronneby Industrifastigheter

Sociala avgifter
Har för kommunens olika verksamheter bokförts i form av procentuella personalomkostnadspålägg i samband med löneredovisningen.

Förtroendemän
31,42 %

Anställda med kommunal
kompletteringspension
38,33 %

Övriga löneavtal
31,42 %
Justering för faktiska sociala avgifter har gjorts
mot centralt konto.

100 %.

Koncernredovisningen har upprättats enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Tillgångar och skulder samt intäkter och
kostnader har upptagits enligt proportionell
konsolidering, d v s till så stor del som motsvarar kommunens ägda andel. Förvärvsmetoden
innebär att kommunens bokförda värden på aktier i dotterbolagen eliminerats mot dotterbolagens egna kapital vid förvärvstillfället. Koncerninterna fordringar och skulder samt intäkter
och kostnader har eliminerats enligt väsentlighetsprincipen. Metoden för hantering av obeskattade reserver i den sammanställda redovisningen har ändrats fr o m 1998. 72% av de obeskattade reserverna betraktas som eget kapital
medan 28% betraktas som uppskjuten skatteskuld. Fr o m 2009 betraktas 73,7% av de obeskattade reserverna som eget kapital medan
26,3% betraktas som uppskjuten skatteskuld till
följd av ändrad skattesats. Fr o m 2013 betraktas
78% av de obeskattade reserverna som eget kapital medan 22% betraktas som uppskjuten
skatteskuld till följd av ändrad skattesats.

Socialbidrag med återbetalningsskyldighet
kostnadsbokförs. När de regleras bokförs de
som en intäkt. Eftersom fordran oftast är
mycket osäker bokas denna ej upp, utan bevakning sker i verksamhetssystemet.
Stats- och landstingsbidrag
som hör till redovisningsåret men ännu ej influtit har fordringsförts. Statsbidrag som influtit
men ej förbrukats har skuldbokförts.
Särskild löneskatt
Särskild löneskatt på pensionskostnader har fr
o m 2001 periodiserats enligt samma principer
som gäller för pensioner enligt den s k blandade
modellen. Detta innebär att skatten i balansräkningen bokförs dels i anslutning till rubriken
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”Avsatt till pensioner och liknande förpliktelser” dels i anslutning till rubriken ”Kortfristiga
skulder”. Den särskilda löneskatten är även beräknad och angiven bland ansvarsförbindelserna i anslutning till rubriken ”Pensionskostnader som inte upptagits bland skulderna eller avsättningarna”.
Utställda fakturor
efter årsskiftet, men hänförliga till redovisningsåret har fordringsförts och tillgodogjorts
årets redovisning

32

Resultaträkning (mkr)
Kommunen
Verksamhetens intäkter Not 1
Verksamhetens kostnader Not 2
Avskrivningar Not 3
I Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter Not 4
Generella statsbidrag Not 5
Finansiella intäkter Not 6

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

479,7
-2 051,5

424,3
-1 916,7

932,7
-2 320,6

846,8
-2 192,3

-75,1

-75,6

-193,5

-187,3

-1 646,9

-1 568,0

-1 581,4

-1 532,8

1 219,5

1 182,5

1 219,5

1 182,5

448,8
9,1

406,6
9,0

448,8
3,9

406,6
4,3

Finansiella kostnader Not 7

-2,3

-3,6

-34,1

-34,1

II Resultat före eo poster

28,2

26,5

56,7

26,5

Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Uppskjuten skatt

-3,2

1,0

Skatt på årets resultat

-3,9

-2,6

49,6

24,9

III Årets resultat

28,2

33

26,5

Balansräkning (mkr)
Kommunen
2017

Kommunkoncernen
2016

2017

2016

TILLGÅNGAR
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Immateriella anläggningstillg Not 8

0,1

Materiella anläggn.tillgångar
Mark, byggnader o tekn anl Not 9

1 183,5

1 156,5

2 502,1

2 488,9

71,0

67,2

743,4

647,7

Maskiner och inventarier Not 10

Finansiella anläggningstillgångar
Långsikt. v.papersinnehav Not 11

52,6

56,5

19,8

19,7

215,2

220,4

10,3

8,0

1 522,3

1 500,6

3 275,6

3 164,4

Långfristiga fordringar Not 12
SUMMA ANLÄGGN.TILLGÅNGAR
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Förråd, lager o expl.fastigheter Not 13

29,0

27,8

35,3

34,7

Kortfristiga fordringar Not 14

142,5

184,3

198,1

228,4

Kassa och bank Not 15

140,0

84,0

141,5

85,4

SUMMA OMSÄTTN.TILLGÅNGAR

311,5

296,1

374,9

348,5

1 833,8

1 796,7

3 650,5

3 512,9

SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
EGET KAPITAL

Not 16

Årets resultat

19,7

26,5

41,1

24,9

Resultatutjämningsreserv

13,9

5,4

13,9

5,4

Övrigt eget kapital

640,4

613,9

763,9

739,0

SUMMA EGET KAPITAL

674,0

645,8

818,9

769,3

Avättningar för pensioner Not 17

48,6

42,3

72,5

65,1

Övriga avsättningar Not 18

34,5

32,4

64,7

60,4

SUMMA AVSÄTTNINGAR

83,1

74,7

137,2

125,5

Långfristiga skulder Not 19

550,6

600,6

2 133,4

2 083,4

Kortfristiga skulder Not 20

526,1

475,6

561,0

534,7

SUMMA SKULDER

1 076,7

1 076,2

2 694,4

2 618,1

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

1 833,8

1 796,7

3 650,5

3 512,9

Ställda panter o. ansvarsförb.

2 182,2

2 102,8

604,4

625,1

AVSÄTTNINGAR

SKULDER

Not 21
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Finansieringsanalys (mkr)
Kommunen

Kommunkoncernen

2017

2016

2017

2016

479,7

424,3

932,7

846,8

Verksamhetens kostnader

-2 051,5

-1 916,7

-2 320,6

-2 192,3

Verksamhetens nettokostnader

-1 571,8

-1 492,4

-1 387,9

-1 345,5

1 668,3

1 589,1

1 668,3

1 589,1

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Verksamhetens intäkter

Skatteintäkter och intäkter av bidrag
Finansiella intäkter

9,1

9,0

3,9

4,3

-2,3

-3,6

-34,1

-34,1

-3,0

-4,1

-3,0

-4,1

Pensionsavsättning

6,3

4,6

7,4

5,7

Övriga avsättningar

2,1

4,4

-2,6

19,4

-0,1

0,4

-0,1

41,8

-45,7

30,3

-45,8

Finansiella kostnader
Skattekostnader

Just för rörelsekapitalets förändring
Vinst försäljning av anl.tillgångar
Förlust försäljning av anl.tillgångar

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

-1,1

4,0

-0,6

4,4

Ökn (+)/Minskn (-) av kortfr skulder

20,6

72,2

26,3

97,0

170,0

137,4

308,4

290,3

-106,2

-107,8

-305,8

-271,3

7,2

4,8

6,7

7,5

I. Verksamhetsnetto
INVESTERINGAR
Nettoinv. (inkl nettoinvesteringar i v.papper)
Försäljning materiella anl.tillgångar
Försäljning finansiella anl.tillgångar
II. Investeringsnetto

-0,5
-99,0

-103,0

-299,6

-2,7

-263,8

FINANSIERING
Utlåning/ökning långfr fordringar

-9,3

-1,6

Återbetald utlåning

14,5

21,3

Långfristig upplåning
Amortering
Kortfristig upplåning
Amortering kortfristig upplåning
III. Finansieringsnetto
Förändring av likvida medel (I+II+III)

100,0

100,1

150,5

-50,1

-100,1

-50,1

-100,1

38,5

30,4

-8,6

-4,2

-15,0

45,8

47,3

46,2

56,0

80,2

56,1

72,7
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-4,2

Noter (mkr)
Not 2b Försäljning av anläggningstillgångar

Not 1a Verksamhetens intäkter
Kommunen
2017

2016

2017

2016

Försäljningmedel
Konsumtionsavgifter

28,2

27,3

28,2
294,6

27,3
280,2

Avg för social omsorg
Avg för barnoms o skola
Övriga taxor och avgifter
Hyror och arrenden

12,2
17,0
17,4
47,0

11,9
16,2
19,3
46,4

12,2
17,0
17,4
291,5

11,9
16,2
19,3
286,5

298,1

245,6

330,6

278,5

2,1
54,6

4,6
48,9

Bidrag
Bidrag från AB Rby
Helsobrunn, CEFUR
Övrigt

Kommunen
2017
2016

Kommunkonc.

Interna mellanhavanden

67,5

53,1

-129,4

-130,3

Reaförlust försäljn av mark,
byggn o tekn anl
0,0

Kommunen
2017
2016
Värdeförändring exploatering Kilen

8,2

Kommunkonc.
2017
2016

0,0

0,0

0,0

0,0

Not 4 Skatteintäkter

4,1

2,8

4,1

3,1

4,1

3,1

4,1

Kommunen

Kommunkonc.

2017 2016

2017

2016

5,2

4,1

6,1

5,0

43,2
32,1

38,6
32,1

44,1
38,9

39,5
39,3

18,2

17,1

20,0

19,0

1,1

1,8

1,3

93,0 110,9

104,1

1,5

8,2
0,0

byggn o tekn anl

0,3

2,8

100,2

Kommunkonc.
2017
2016

Nedskrivning av mark,

Kommunen
2017
2016
Prel kommunalskatt
Prel slutavräkn innev år
Slutavräkn.diff föreg år

Kommunkonc.
2017
2016

1.223,9 1.187,2 1.223,9 1.187,2
-5,9
-5,9
-5,9
-5,9
1,5
1,2
1,5
1,2

Mellankommunal kostnadsutjämning

Not 2a Pensionskostnader

da pensioner
Särskild löneskatt avsättning till pensioner

8,2

Kommunen
2017
2016

Reavinst försäljn av
finansiella anl.tillg.

Pensionskostnader avgiftsbestämd del
Utbetalning till pensioner
Särskild löneskatt utbetal-

0,0

Not 3 Nedskrivningar

Kommunen Kommunkonc.
2017 2016 2017
2016

Årets nyintjänade pensioner (avsättning)

0,0

8,2
0,0

Not 1b Försäljning av anläggningstillgångar

0,3

0,0

Not 2c Värdeförändring omsättningstillgång

476,6 420,2 929,6 842,7
För kommunkoncernen har koncerninterna transaktioner endast eliminerats på totalnivå och ej fördelats på olika intäktsslag.

Reavinst försäljn av maskiner o inventarier
Reavinst försäljn av mark,
byggn o tekn anl

Kommunkonc.
2017
2016

1 219,5 1 182,5 1 219,5 1 182,5

Pensionsförpliktelser redovisas fr o m räkenskapsåret 1998
enligt den blandade modellen. Aktualiseringsgrad: 99%.
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Not 5 Generella statsbidrag

Not 9 Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Kommunen
2017
2016

Kommunkonc.
2017
2016

363,7

331,1

363,7

331,1

-12,2

-26,7

-12,2

-26,7

Regleringsavgift
Generellt bidrag fr staten
Avgift LSS-utjämning
Bidrag LSS-utjämning

-0,3
45
-2,2

-1
49,1

-0,3
45
-2,2

-1
49,1

Kommunal fastighetsavgift

54,8

53,8

54,8

53,8

448,8

406,6

448,8

406,6

Inkomstutjämningsbidrag
Strukturbidrag
Regleringsbidrag
Kostnadsutjämningsavgift

0,3

0,3

Ronneby kommun erhöll i december 2015 57,5 mkr i statsbidrag som tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen.
49,1 mkr periodiserades till 2016 medan 8,4 mkr redovisades
2015.

Kommunkonc.
2017
2016

73,9

62,3

73,9

62,3

0,0
925,5

0,0
911,4

0,0
925,5

0,0
911,4

Hyresfastigheter
Gator, vägar, broar
Anl. för affärsverksamhet
Övriga fastigheter

3,8
178,3
2,0
0,0

5,1 1.243,5 1.255,9
176,2
178,3
176,2
1,5
80,9
83,1
0,0
0,0
0,0

1 183,5 1 156,5 2 502,1 2 488,9
Ackumulerade anskaffningsvärden

Ackumulerade avskrivningar och justeringar
Vid årets början
Årets avskrivningar

Utdeln aktier o andelar
Räntor på utlämnade lån
och rörliga medel
Borgensavgift

3,1

3,2

3,1

3,2

Årets justeringar
Ack avskrivn avyttr tillg

0,7
5,3

0,6
5,1

0,8

1,0

Redovisat värde vid

Övriga finansiella intäkter

0,0

0,1

0,0

0,1

9,1

9,0

3,9

4,3

årets slut

Räntekostnader anläggningslån m m
Certifikaträntor
Avgifter och provisioner
Ränta pensionsavsättning
Diskonteringsränta pensionsavsättning

Kommunkonc.
2017
2016

0,8
-0,1

2,8
-0,1

32,6
-0,1

33,3
-0,1

0,5
1,1

0,5
0,4

0,5
1,1

0,5
0,4

2,3

3,6

34,1

34,1

Not 8 Immateriella anläggningstillgångar
Kommunen
2017
2016
Varumärke

Kommunkonc.
2017
2016
0,0

0,1
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1.993,1 1.914,2
87,5
84,2
-3,4
-5,3

-836,5
-60,0

-779,4
-61,2

2,8

4,0

1 183,5 1 156,5

Not 10 Maskiner och inventarier

Not 7 Finansiella kostnader
Kommunen
2017
2016

Kommunkonc.
2017
2016

Allmän markreserv
Reglerings- och saneringsfastigheter
Verksamhetsfastigheter

Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar
Ack invest avyttrade tillg

Not 6 Finansiella intäkter
Kommunen
2017
2016

Kommunen
2017
2016

Kommunen
2017
2016

Kommunkonc.
2017
2016

6,8
64,2

7,2
60,0

673,6
69,8

580,3
67,4

71,0

67,2

743,4

647,7

Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier

Ackumulerade anskaffningsvärden
Vid årets början
Nyanskaffningar
Avyttringar
Ack invest avyttrade tillg
Ackumulerade avskrivningar och justeringar
Vid årets början
Årets avskrivningar

Not 13 Förråd, lager och exploateringsfastigheter
261,0
19,4
-0,6

-193,9
-15,1

Årets justeringar
Avyttringar o utrangeringar

Kommunen
2017 2016

237,0
24,0

Råvaror o förnödenheter
Förråd
Lager Hoby lant- o skogsbruksdrift
Övr exploateringsfastigh

-179,5
-14,3

71,0

Kundfordringar
Statsbidragsfordringar
Interimsfordringar

67,2

Kommunen
2017

2016

33,0

33,0

AB Ronnebyhus
(0 st)
Kommunassurans Syd
Försäkrings AB (1 360 st)
Kommuninvest ekonomisk
förening
Kommuninvest, förlagsbevis

Övriga fordringar

Kommunkonc.
2017

0,0

1,7

1,8

26,7

25,3

29,0

27,8

35,3

34,7

1,4

1,4

1,4

1,4

11,8

11,8

11,8

11,8

5,1

5,1

5,1

5,1

1,3

1,2

1,5

1,4

52,6

56,5

19,8

19,7

47,3

61,8

50,0
60,2
50,0

50,0
55,3
50,0

7,7

3,3

215,2

220,4

Kommunkonc.
2017 2016

10,1
32,1
90,3

10,3 45,7 53,0
70,8 32,1 70,8
91,1 108,8 101,1

10,0

12,1

11,5

3,5

Not 15 Kassa och bank

4,0

Kommunen
2017
2016

Blekinge, revers
Uppskjuten skattefordran
Övriga långfristiga fordringar

1,8
25,3

142,5 184,3 198,1 228,4

2016

Not 12 Långfristiga fordringar

AB, revers
ABRI, koncernkonto
ABRI, reverser
Räddningstjänsten Ö

6,9
0,7

1,7

Kommunen

Övriga andelar

Ronneby Miljö o Teknik
AB, koncernkonto
Ronneby Miljö o Teknik

6,3
0,6

26,7

Kommunen
2017 2016

Not 11 Långsiktiga värdepappersinnehav

AB Ronneby Helsobrunn
(3 000 st)

0,7

Not 14 Kortfristiga fordringar
0,2

Ack avskrivn avyttrade tillg
Redovisat värde vid
årets slut

0,6

Kommunkonc.
2017 2016

Kommunkonc.
2017
2016

Kassa
Koncernkonto
Övriga bankkonton

Kommunkonc.

2017

2016

2017

2016

0,1
134,3
5,6

0,1
0,1
77,5 134,3
6,4
7,1

0,1
77,5
7,8

140,0

84,0 141,5

85,4

Not 16 Eget kapital
Kommunen
2017 2016
Årets resultat
Resultatutjämningsreserv
Övrigt eget kapital

Kommunkonc.
2017 2016

19,7 26,5 41,1 24,9
13,9
5,4 13,9
5,4
640,4 613,9 763,9 739,0

674,0 645,8 818,9 769,3
Kommunfullmäktige har under 2013 beslutat att avsätta
5,4 mkr av tidigare års resultat till resultatutjämningsreserven.
Under 2017 föreslås Kommunfullmäktige besluta att avsätta
8,5 mkr av 2017 års resultat till resultatutjämningsreserven.

4,7
5,4

2,0
5,7

0,2

0,3

10,3

8,0
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Not 17 Avsättning för pensioner

Not 19 Långfristiga skulder

Kommunen
2017
2016
Avsättning för pensioner
Avsättning för särskild
avtalspension, visstidspension

Kommunkonc.
2017
2016

48,2

41,6

72,1

64,4

0,4

0,7

0,4

0,7

Kommunen
2017
2016
Lån i banker o kreditinstitut
Övriga långfr skulder
Kommuncertifikat långfristig del (outnyttjad del:
300 mkr)

48,6
42,3
72,5
65,1
Pensionsmedlens användning: Medel använda i verksamheten, s k återlåning.
Analys av pensionsavsättningens (inkl särskild löneskatt)
utveckling för kommunen
2017
2016
Ingående avsättning inkl särsk löneskatt
Pensionsutbetalningar
Nyintjänad pension
Ränte- och basbeloppsuppräkningar

52,6
-2,1
8,6
1,4

46,8
-2,2
6,3
0,6

Sänkning av diskonteringsränta
Nya efterlevandepensioner
Övrigt

0
0,1
-0,2

0
0,9
0,2

Utgående avsättning inkl särsk löneskatt

60,4

52,6

11,8

10,3

Avsättning för pensioner
Kommunalförb Räddntj
Östra Blekinge

18,5

17,6

Uppskjuten skatt AB
Ronnebyhus

kredit koncernkonto (outnyttjad del: 150 mkr)
AB Ronnebyhus,
koncernkonto
AB Ronneby Helsobrunn,
koncernkonto
Ronneby Miljöteknik Energi
AB, koncernkonto
Kfr del av lfr skulder
Leverantörsskulder
Upplupen pensionskostn
avgiftsbestämd del

Uppskjuten skatt obesk
reserver RMT
Återställande av tipp
RMT
Övriga avsättningar

Upplupen särskild löneskatt avgiftsbestämd del
Upplupna arbetsgivaravgifter

10,3

4,9

1,2

22,2

19,0

4,2

4,5

21,6
4,2

23,1
6,8

34,5

32,4

64,7

60,4

50,0

550,6

600,6

0,0
2
133,4

50,0
2
083,4

Kommunkonc.
2017
2016

Utnyttjad checkräknings-

Kommunkonc.
2017
2016
11,8

0,0

Kommunen
2017
2016

Not 18 Övriga avsättningar

Avsättning för särskild löneskatt

550,0
0,6

Not 20 Kortfristiga skulder

Aktualiseringsgrad: 99%

Kommunen
2017
2016

550,0
0,6

Kommunkonc.
2017
2016
2
2
122,8 022,8
10,6
10,6

Semesterskuld
Personalens skatteskuld
Övriga interimsskulder
Övriga kortfristiga skulder
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0,0

0,0

0,0

0,0

68,6

31,4

0,0

8,6

1,8

0,5

0,0
57,2

0,0
52,7

0,0
102,6

0,0
90,2

42,3

37,8

43,2

38,7

10,1

9,9

10,9

10,4

24,4

41,5

27,3

44,4

82,0
20,4
213,6
5,7

80,5
20,2
186,6
5,9

89,8
20,8
253,4
13,0

87,9
20,6
232,1
10,4

526,1

475,6

561,0

534,7

Not 21a Ställda panter och ansvarsförbindelser

Not 21b Borgensförbindelser

Kommunen
Kommunkonc.
2017
2016 2017
2016
Ställda panter
Fastighetsinteckningar

0,5

0,5

0,5

0,5

Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelse,
Fastigo
Borgensförbindelser
Not 21 b
Pensionsförpliktelser som
inte har upptagits bland
skulder och avsättningar
Särskild löneskatt på pensionsförplikt upptagna
som ansvarsförb.
Pensionsåtagande Ronneby Miljö o Teknik AB
Pensionsåtagande ABRI

0,4

0,3

0,7

0,7

485,1

501,8 485,1

501,8

117,7

121,8 117,7

121,8

1.573,5 1.473,5

0,1

0,2

5,3

5,0

2 182,2 2 102,8 604,4

625,1

Analys av pensionsförpliktelser redovisade under ansvarsförbindelser för kommunen
2017
623,6
-37,3

2016
649,9
-37,5

Ränte- och basbeloppsuppräkningar
Sänkning av diskonteringsränta
Aktualisering
Bromsen

18,4
0,0
-0,6
0,0

9,3
0,0
-0,1
0,0

Övrigt

-1,3

2,0

602,8

623,6

Ing ansvarsförbindelse inkl särsk löneskatt
Gamla utbetalningar

Utg ansvarsförbindelse inkl särsk löneskatt
Aktualiseringsgrad: 99%

40

Kommunen
2017
2016
Borgensåtagande,
AB Ronnebyhus
Borgensåtagande, ABRI
Borgensåtagande, Ronneby Miljö o Teknik AB
Borgensåtagande, AB
Ronneby Helsobrunn
Övriga borgensåtaganden
Kommunalt förlustansvar
egna hem

Kommunkonc.
2017
2016

600,0
400,0

600,0
400,0

480,0

380,0

92,8

92,8

0,5

0,5

0,5

0,5

0,2

0,2

0,2

0,2

1.573,5 1.473,5

0,7

0,7

Ronneby kommun har i december 2009 ingått en solidarisk
borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige
AB:s samtliga nuvarande och framtida förpliktelser. Samtliga
288 kommuner och landsting/regioner som per 2017-12-31
var medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelningen
av ansvaret mellan medlemmarna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken
på de medel som respektive medlem lånat av Kommuninvest
i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest ekonomisk förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ronneby
kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan
noteras att per 2017-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige
AB:s totala förpliktelser till 342 483 929 484 kronor och totala
tillgångar till 349 243 746 321 kronor. Ronneby kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 2 220 505 113 kronor och andelen av de totala tillgångarna uppgick till
2 271 398 564 kronor.

Driftredovisning per nämnd (tkr)
Nettokostnader

Utfall 2016 Budget 2017 Därav

Utfall 2017

Avvikelse

-291 661

17 669

tilläggsanslag
Kommunstyrelsen
Revisionen
Miljö- och Byggnadsnämnden
Fritids- och Kulturnämnden

-271 097

-309 330

-4 658

-1 142

-1 274

-1 244

30

-16 560

-16 843

-17 589

-746

-64 948

-64 376

-2 176

-63 146

1 230

Utbildningsnämnden
Äldrenämnden

-613 779
-346 275

-662 034
-365 211

-7 179

-672 723
-361 595

-10 689
3 616

Socialnämnden

-241 392

-253 238

-256 156

-2 918

-3 664

-3 936

-3 808

128

-1 558 857

-1 676 242

-1 667 922

8 320

1 585 307

1 677 218

1 696 166

18 948

26 450

976

28 244

27 268

Överförmyndarnämnden
Nämndernas nettokostnader
Finansiering
Resultat

Driftredovisning per huvudverksamhet (tkr)
Nettokostnader

Utfall 2016 Budget 2017

Utfall 2017

Avvikelse

1 Politisk verksamhet

-21 088

-22 741

-21 582

1 159

2 Infrasturktur, skydd m m

-90 519

-101 280

-96 190

5 090

3 Fritid och kultur

-67 812

-69 402

-68 052

1 350

4 Pedagogisk verksamhet

-534 391

-581 934

-590 350

-8 416

5 Vård och omsorg
6 Särskilt riktade insatser

-481 358
-30 933

-505 061
-39 800

-508 427
-35 913

-3 366
3 887

-31 798

-31 753

-31 334

419

8 Fördelad gem adm verksamhet

-300 958

-324 271

-316 074

8 197

Verksamheternas nettokostnader

-1 558 857

-1 676 242

-1 667 922

8 320

1 585 307

1 677 218

1 696 166

18 948

26 450

976

28 244

27 268

7 Affärsverksamhet

Finansiering
Resultat
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Koppling mellan driftredovisning och resultaträkning 2017
Driftredovisningens nettokostnader
Internränta, kontoklass 8531

-1 667 922
21 137

Pensionskostnader inkl särskild löneskatt
Semesterskuld
Sänkning arb.givaravgift ungdomar och äldre
Statsbidrag maxtaxa
Intäkt från balanskonto
Återbetalning vårdförb
Blekingetrafiken
Fastighetsaffärer samt exploatering
Övrigt
Resultaträkningens nettokostnader

-42 149
-1 575
3 336
6 915
29 715
1 816
-563
820
1 575
-1 646 895

Investeringsredovisning i sammandrag (tkr)
NettoinKommunstyrelsen
Miljö- och Byggnadsnämnden
Fritids- och Kulturnämnden
Utbildningsnämnden
Äldrenämnden
Socialnämnden

Budget
142 564
175
16 105
11 710
4 141
423

vesteringar
87 940
0
4 555
11 158
2 250
243

TOTALT

175 118

106 146
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Större nettoinvesteringar 2017, TKR
(* = pågående investeringar)

Budget 2017

Utfall 2017

1 500
29 226
10 000
3 170
1 250
2 862
6 442
19 439
2 701
3 158
2 955
2 000
3 972

1 500
27 902
1 472
3 031
1 823
2 394
3 313
11 386
183
2 639
1 846
2 014
527

2 532
1 540
1 000
500
300
4 300

226
1 432
230
249
232
914

1 050
900
6 740

1 002
898
6 623

3 374
300

1 888
159

251

242

Totalt Ackumulerat
Anslag
Utfall

Kommunstyrelsen
Central IT-utrustning
Hulta förskola
Till-/ombyggnad Snäckebacksskolan*
Paviljonger Backarydsskolan
Paviljonger Hallabro
Ventilationsarbeten*
Energiåtgärder*
Tillagningskök*
Åtgärder centrumutredning*
Kockumhallen utemiljö*
Gång och cykelvägar*
Maskiner och utrustning
Storköksutrustning*

Fritids- och Kulturnämnden
Renovering Brunnsbadet*
Utrustning Bibliotek
Inventarier Kulturcentrum*
Utveckling skärgård*
Badplatser, bryggor
Ekenäs Camping*

Utbildningsnämnden
Anpassning av lokaler
Trådlöst nätverk
Övriga verksamhetsinventarier

Äldrenämnden
Övriga verksamhetsinventarier*
Datauppkopplingar (WiFi)*

Socialnämnden
Övriga verksamhetsinventarier
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40 700
10 000

39 376
1 472

55 234
23 000

47 181
20 482

Ord- och begreppsförklaringar
Anläggningskapital
Bundet eget kapital i anläggningar. Utgör skillnaden mellan anläggningstillgångar och långfristiga skulder.

Komponentavskrivning
En materiell anläggningstillgång kan vara uppdelad i olika komponenter som är av värde och
som har väsentliga skillnader i nyttjandeperioder. Dessa anläggningstillgångars komponenter skrivs av med olika tider komponent för
komponent.

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

Kortfristiga skulder
Skulder som förfaller till betalning inom ett år
från balansdagen.

Avskrivningar
Planmässig värdenedsättning av anläggningstillgångar.

Likviditet
Betalningsberedskap på kort sikt.

Balansräkning
Visar vilka tillgångar och skulder kommunen
har på bokslutsdagen. Man kan också säga att
den visar hur kapitalet använts (tillgångar) och
hur det har anskaffats (skulder och eget kapital). Genom att jämföra två balansräkningar kan
man se hur tillgångar, skulder och eget kapital
har förändrats under året.

Långfristiga skulder
Skulder med löptid längre än ett år.
Omsättningstillgångar
Lös egendom som inte är anläggningstillgång (t
ex likvida medel, statsbidragsfordringar, förråd).

Eget kapital
Skillnaden mellan tillgångar och skulder och
avsättningar. Det egna kapitalet har två beståndsdelar; rörelsekapital och anläggningskapital.

Periodisering
Fördelning av kostnader och intäkter på de redovisningsperioder till vilka de hör.
Resultaträkningen
Visar årets resultat och hur det uppkommit.
Den visar även förändringen av eget kapital,
något som också kan utläsas genom att jämföra
balansräkningen för de två senaste åren.

Finansieringsanalysen
Beskriver hur kommunen har fått in pengar och
hur de har använts under året. Här behandlas
in- och utbetalningar till skillnad från resultaträkningen som innehåller intäkter och kostnader.

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

Internränta
Kalkylmässig kostnad för det kapital (bundet i
anläggningar) som utnyttjas inom en viss verksamhet.

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

Kapitalkostnader
Benämning för internränta och avskrivning.
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Kommunstyrelsen
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
Av2017 vikelse

Intäkter
-223 395 -218 499 -224 115
Personalkostnader 172 608 198 781 192 591
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Resultat

Inom miljöområdet har bl a vatten- och avloppsplanen reviderats och Ronneby kommun har under året skrivit på ett nytt borgmästaravtal där kommunen åtar sig att
minska utsläppen av växthusgaser med
40% till 2030 jämfört med 1990. Ett nytt
miljöprogram med tillhörande handlingsplan har också fastställts under året.

5 616
6 190

232 414 241 070 243 144 -2 074
62 284 67 907 60 638 7 269
27 186

20 071

19 403

668

271 097 309 330 291 661 17 669

Inom området barn och unga har flera insatser inom folkhälsoområdet genomförts,
t ex utbildning i FN:s Barnkonvention,
våldsförebyggande arbete på kommunens
högstadieskolor, tobaksprevention och genomförande av Lupp-enkäten.

Verksamhet
Kommunstyrelsen har det högsta politiska
ansvaret för verkställighet av kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen – Kommunledningsförvaltningen
Utfall Budget
2016
2017

Utfall
Av2017 vikelse

Intäkter

-45 517 -47 768 -48 939

1 171

Personalkostnader
Övriga kostnader

99 553 116 850 112 932
87 772 94 765 93 742

3 918
1 023

Avskrivningar
Internränta
Resultat

2 490
225

2 650
161

Inom det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet har bl a trygghetsvandringar genomförts liksom utbildning
gentemot skolan i vad väldsbejakande
extremism och radikalisering innebär.

2 532
143

118
18

144 523 166 658 160 410

6 248

Arbetet med landsbygdsutveckling har
haft fokus på Blekinge Arkipelag och Arkipelagrutten men har också haft s k Café på
landet, bl a med tema Bo och bygga på
landsbygden, tagit fram cykel- och upplevelsekartan Tusenårsresan m m.

I kommunledningsförvaltningen ingår
funktioner för samordning, utveckling,
sekretariat, personal, löner, ekonomi, arbetsmarknad, integration, IT, kommunikation, turism och evenemang, växel, medborgarservice, hållbar utveckling, mm.

Förvaltningen har i samarbete med en lokal samhällsförening arbetat med att hitta
bostäder på landsbygden till nyanlända i
”Bosättningsprojektet”, vilket föll väl ut.
Även under 2017 har kommunen anställt
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 tillbaka till arbetslöshet efter anställningen
utan kan lösa sin försörjning på annat sätt.

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Under 2017 har Ronneby genomfört en
Kommunkompass. Kommunkompassen
är ett utvärderingsverktyg som SKL använder för att belysa kommunen utifrån ett
medborgar- och brukarperspektiv. Rapporten har gett kommunen goda förutsättningar att inleda ett förbättringsarbete på
bred front i 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-
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löshet. Arbete, studier eller praktik är målet och olika aktiviteter som genomförs
ska stärka den unge att nå detta mål.

För kommentarer kring måluppfyllnad
hänvisas till kapitlet med uppföljningen
av kommunfullmäktiges målområden och
indikatorer.

Arbetet med att bli en alltmer ”Attraktiv
arbetsgivare” har varit viktigt. Några insatser var en t ex Inspirationsföreläsning
med Christina Stielli på temat ”Arbetsglädje – ja tack!” och en hälsoutmaning,
där personal utmanade varandra att göra
små eller stora förändringar till en mer
hälsosam livsstil.

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 dataskyddsförordning vilket medför specifika
arbetsinsatser under 2018 men även kommande år. Ett utvecklingsarbete kommer
pågå med bl a resultatet från Kommunkompassen 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.

Navigatorcentrum ska fortsätta att utvecklas för målgrupperna unga och nyanlända,
i samverkan med arbetsförmedling, socialförvaltningen och utbildningsaktörer. Arbetet med att involvera privata aktörer i arbetet kommer att intensifieras.

Inom IT-området har fokus legat på förstärkning av säkerhet och nätverksutbyggnad.
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
införa Ronnebys nya grafiska profil samt
arbetet med en ny webbplats. Dessutom
har för arrangerats en kommunmässa i
samband med RonnebyNU.

Även under 2018 ska projektet ”125-i-jobb”
genomföras. Av dessa resurspersoner ska
100 vara nyanlända och 25 ungdomar.
Ett nytt FINSAM-projekt är beviljat och
ska löpa över tre år.
Arbetet med att förverkliga kommunens
personalpolitiska mål fortsätter. De viktigaste områdena är att minska sjukfrånvaro
och att öka andelen nöjda medarbetare.

Till och med september fanns två verksamheter inom enheten Cefur. Vattenskärning och 3D-labb flyttades då till Näringslivsenheten. Det kvarvarande Cefur
fortsätter att stötta kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen i strategiskt och praktiskt arbete kring hållbarhet.

Fria surfzoner kommer att sättas upp i
Ronneby på ett flertal platser. En E-tjänstportal där medborgarna får tillgång till Etjänster börjar byggas under våren och lanseras under hösten 2018.
Fortsatt arbete med implementering av
den nya grafiska profilen och en ny webbplats sker under 2018. Kommunen är medarrangör till flera stora idrottsevenemang
under året, t ex VM i casting.

En stor del av förvaltningen överskott beror på att kostnaderna för projekt ”125-ijobb” blev lägre genom kortare anställningsperioder och samordningseffekter.
Andra väsentliga orsaker är vakanser och
sjukskrivningar.
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Förvaltningsledning, exploatering,
markförvaltning och myndighetsutövning trafik

Kommunstyrelsens Tekniska
förvaltning
Utfall Budget
2016
2017
Intäkter

Utfall
Av2017 vikelse

Utfall Budget
2016
2017

-176 876 -169 891 -173 641 3 750

Utfall
Av2017 vikelse

Personalkostnader 70 616 79 192 76 569 2 623
Övriga kostnader 141 191 142 127 145 245 -3 118

Intäkter
Personalkostnader

-8 819
4 878

-8 886
5 686

-8 854
5 331

Avskrivningar
Internränta

Övriga kostnader
Avskrivningar

3 054
102

3 782
442

2 773 1 009
116
326

Internränta

1 602

1 277

1 190

817

2 301

Resultat

59 762 65 225 58 074 7 151
26 958 19 908 19 259
649
121 651 136 561 125 506 11 055

Resultat

-32
355

87

556 1 745

2017 inkl reserv

Verksamhet
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 attraktivt Ronneby som
möjligt. Koncernnyttan beaktas vid samtliga uppdrag. En väl fungerande Teknisk
förvaltning bidrar till att skapa attraktiva
miljöer för boende, rekreation och upplevelser. Samtidigt ger detta en bra förutsättning för ett livskraftigt näringsliv. Ändamålsenliga lokaler samt goda och näringsriktiga måltider är viktiga funktioner för
väl fungerande kommunal service och omsorg.
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 11 mkr
varav 7,8 mkr härleds till outnyttjade kapitaltjänstkostnader.

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 flyttades inköp och
försäljning av kommunal mark till exploateringschefen. Detta har möjliggjort fortsatt fokus på att korta ner handläggningstiderna gällande markförvaltningsverksamheterna. Nya kompletta ärenden ligger
idag på målsatt handläggningstid (10
veckor).
Verksamheten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om drygt 1,7 mkr varav
drygt 0,4 mkr härrörs till outnyttjade kapitaltjänstkostnader och 0,8 mkr till avsatt reserv. I övrigt redovisas endast mindre avvikelser mot budget.
Framtidsutsikter
Under året fokuserar ledningen på att få
nyckelkompetenser på plats, där rekrytering är en stor utmaning. Arbetet med att
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skapa ökad ordning i offentliga miljöer
fortsätter genom olika åtgärder på gator
och platser. ”Framtidens skolor” är det
projekt som dominerar avdelningens arbete men ett antal andra projekt ska också
genomföras, bl a nya omklädningsrum på
Brunnsvallen och upprustning av Soft center arena.

stärka uppföljning och återkoppling av
gjorda åtgärder.
De fastställda målen för Lokalförsörjningsenheten 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 (målnivå 3,4) på en femgradig skala,
och resultatet från näringsidkares hyresupplevelse gav 4,1 (målnivå 3,9), vilka
båda är ökningar sen förgående år.
Verksamheten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om drygt 5,6 mkr. Knappt
6,3 mkr härrörs till outnyttjade kapitaltjänstkostnader som främst beror på övergången till 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.

Lokalförsörjningsenheten
Utfall Budget
2016
2017

Utfall
Av2017 vikelse

Intäkter
-119 896 -115 165 -117 126 1 961
Personalkostnader
7 618 9 505 8 803
702
Övriga kostnader
Avskrivningar

58 738 57 450 60 788 -3 338
48 217 52 288 46 327 5 961

Internränta

20 657 14 977 14 674

Resultat

15 334 19 055 13 466 5 589

303

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Lokalförsörjningsenheten ansvarar för
att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler
till främst kommunens kärnverksamheter,
men hanterar även uthyrning till viss näringsverksamhet.
Under 2017 har 60 underhålls- eller investeringsprojekt genomförts. Exempel på
sådana är insatser som gjorts på Karön och
Karöline 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
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

Framtidsutsikter
Lokalförsörjningsenheten genomgår just
nu ett förändringsarbete som ska bedrivas
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 Kulturförvaltningen.

48

Verksamhetsmått
Kostnad kr per m2

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

bl a 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 Bergslagen.
Målen för Gatu- och Parkenheten har direkt koppling till kommunens övergripande mål om attraktivt 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 kommer att genomföras för att nå upp till respektive målnivå.
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. Vinterväghållningen och verksamheten i hamnen påverkar resultatet negativt.

Gatu- och Parkenheten
Utfall
2016
Intäkter
-29 362
Personalkostnader 18 895
Övriga kostnader
48 505
Avskrivningar
11 086
Internränta
4 565
Resultat

Budget Utfall
Av2017 2017 vikelse
-27 081 -29 677 2 596
23 039 22 704
335
48 360 50 392 -2 032
11 728 11 155 573
3 453 3 269 184

53 689 59 499 57 843 1 656

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Gatu- och Parkenhetens verksamhet omfattar huvudsakligen drift och underhåll
av kommunens gator, parker och grönområden. I verksamheten ingår även förvaltning av kommunens skogsinnehav och
skötsel av tätortsnära skog. Hamnverksamhet i Ronneby och Gö samt utmärkning av farleder och fyrar är också en del
av verksamheten. Driftbidrag och förbättringsbidrag avseende enskilda vägar betalas ut till vägsamfälligheter, vägföreningar
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 ett stort antal investeringsprojekt

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 Ronneby och Kallinge tätorter. Arbetet samordnas med kommunens fiberutbyggnad.
Fortsatta reinvesteringar i lekplatser
kommer att ske under 2018.
Utveckling av Östra piren/hamnområdet
är ett flerårigt projekt som inleds år 2018
med gång- och cykelvägar, fler ställplatser,
terminalplats samt angöringsplats för
skärgårdstrafik.
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Minskade budgetanslag och minskad investeringsvolym leder till att organisationen behöver ses över.

måltider som levereras till kunder inom
äldreomsorgen och till skolelever utvärderats via enkäter. Äldreomsorgsenkäten redovisar det något förbättrade resultatet 4,1
(målnivå 3,9). Skolelevsenkäten redovisar
en bibehållen nivå kring 3,2 (målnivå 3,4).
Båda målvärdena beräknas på en femgradig skala.
De ekologiska inköpen ökade under 2017
till 31,1 % (2016: 29,2 %). Andelen mat som
lagas från grunden är 79 % inom utbildningsverksamheten och 85 % inom omsorgsverksamheten.
Kostenheten redovisar ett positivt ekonomiskt resultat om knappt 2,1 mkr där
drygt 0,4 mkr kan härledas till outnyttjade
kapitaltjänstkostnader. Bidragande orsaker till 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. Livsmedelskostnader 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 underskott.

Verksamhetsmått
Återinvesteringsgrad beläggning %
Återinvesteringsgrad lekplatser %

2014

2015

2016

2017

3,01

3,26

3,62

4,02

17,0

19,0

6,0

17,0

Kostenheten
Utfall Budget
2016 2017

Utfall
Av2017 vikelse

Intäkter
-18 800 -18 759 -17 984 -775
Personalkostnader 39 225 40 962 39 732 1 230
Övriga kostnader
30 895 32 535 31 291 1 244
Avskrivningar
356
767
477
290
Internränta
136
201
125
76
Resultat

51 812 56 506 53 641 2 065

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Kostenheten ansvarar över kommunens
samlade måltidsverksamhet, såväl inom
utbildningsverksamheten som inom omsorgsverksamheten.
Ombyggnaden av Kallingeköket har färdigställts och invigdes i september. Samtidigt avvecklades köket på Vidablick som
flyttade till gymnasieskolan Knut Hahn.
Alternativrätt har införts på särskilt boende 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.
Projektet Validering Blekinge har startat.
I Ronneby kommer totalt 10 av Kostenhetens personal valideras till kockar under
2017-2018.
De fastställda målen för Kostenheten har
direkt koppling till kommunens övergripande mål inom skola och omsorg. De

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
pågå under hela hösten.
Alternativrätt kommer att erbjudas till
alla inom särskilt boende, trygghetsboende och daglig verksamhet. Tillsammans
med Äldreförvaltningen fortsätter arbetet
att erbjuda alternativrätt till boende i ordinärt boende.
Andra större aktiviteter är att kostenheten ska redovisa klimatbelastningen för
sina matsedlar, ansvarig personal i tillagningskök kommer utbildas i köksekonomi
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och kostnadsandelen ekologiska inköp ska
öka till 40 %.
Verksamhetsmått
2014
Måltidstillagning från grunden skola %
Måltidstillagning från grunden omsorg %
Andel ekolivsmedel %
Kr/port utbildningsverksamhet
Kr/port omsorgsverksamhet

28,3

2015

2016

2017

76

75

79

81

87

85

28,6

29,2

31,1

34

30

28

53

51

49

51

Näringslivsenheten
Utfall Budget
2016 2017

Utfall
Av2017 vikelse

Intäkter
Personalkostnader

-984
2 440

-840
2 739

-1 529
3 090

689
-351

Övriga kostnader
Avskrivningar

3 432
32

4 178
32

4 151
32

27
0

3

2

2

0

4 923

6 111

5 745

366

Internränta
Resultat

Insikts mätning av nöjdkund index.
Målsättning 2017, index 75.
Mätresultat publiceras i april 2018.
Resultat av 2016 års mätning var 75.
Antal nystartade företag.
Målsättning 2017, 170 nystartade företag.
Resultat, 133 nystartade företag.
Mål ej uppnått.
Antal nya arbetstillfällen genom nya etableringar.
Målsättning 2017, 50 nya arbetstillfällen.
Resultat nya etableringar på plats 2017, 100
nya arbetstillfällen. Mål uppnått.

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Övergripande mål
Ronneby kommun uppnår en positiv näringslivsutveckling genom att:
- Erbjuda en hög och väl utvecklad
företagsservice.
- Verka för en årlig ökning av såväl
antal företags som arbetstillfällen.
- Arbeta i nära samspel med befintligt näringsliv vilket är en grundläggande förutsättning för ett bra
näringslivsklimat som skapar förutsättningar för ett ökat nyföretagande, nya etableringar och tillväxt i det befintliga näringslivet.
- Prioriterat område 2017 har varit
nya etableringar.

Framtidsutsikter 2018-2019.
Verksamheterna knutna till Ronneby Business Center, vattenskärning 3D-printing
och accelerator för nyanlända entreprenörer fortsätter att utvecklas. Etableringsarbetet kommer även framåt att vara en prioriterad del av Näringslivskontorets verksamhet där framtagandet av nya verksamhetsområden är av stor vikt. Vi ser en fortsatt stark utveckling av näringslivet i Ronneby såväl för befintligt företagande som
intresset för nya etableringar.
Centrumutveckling i samverkan med
handel och fastighetsägare kommer också
att vara ett fokusområde för Näringslivskontoret.

Styrtal
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
Utfall Budget
2016 2017
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar

Granskningen av räkenskaperna och förvaltningen har fortlöpande skötts med biträde av revisionsförtaget Ernst & Young.
Granskningen har följt en för år 2017 upprättad revisionsplan.
Kommunfullmäktiges presidium och revisorerna träffas regelbundet, oftast i anslutning till revisorernas sammanträden,
för informationsutbyte och beredning av
revisionsfrågor i kommunen.

Utfall
Av2017 vikelse

428

569

468

101

714

705

776

-71

1 142

1 274

1 244

30

Internränta
Resultat

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Revisorerna granskar årligen i den omfattning som följer av god revisionssed all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden. De granskar på
samma sätt, genom de revisorer eller lekmannarevisorer som utsetts i företag enligt
3 kap. 17 och 18 §§, även verksamheten i de
företagen. För dessa kommunägda bolag
har lekmannarevisorerna upprättat särskilda granskningsrapporter. Särskilda
granskningar, som gjorts av de av fullmäktige utsedda revisorerna, gällande kommunalförbunden Räddningstjänsten Östra
Blekinge och Cura Individ-utveckling har
också genomförts.

Särskilda granskningar utförda år 2017:
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Granskning av fastighetsunderhåll
Granskning av intern kontroll
Granskning av krisberedskapen
Granskning av resursfördelning till grundskolorna
Uppföljning av 2015 och 2016 års granskningar
Granskning av årsredovisning
samt delårsrapport

Miljö- och byggnadsnämnden
Utfall Budget
2016 2017

Utfall
Av2017 vikelse

Intäkter
-6 689 -6 379 -6 692
Personalkostnader 12 681 14 015 13 206
Övriga kostnader
Avskrivningar

10 293
262

Internränta
Resultat

Framtidsutsikter
Under 2018 kommer arbetet med detaljplaner att 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 Översiktsplan pågår. Bostadsförsörjningsprogrammet och Grönstrukturplanen kommer förhoppningsvis att kunna antas av
kommunfullmäktige redan under februari
månad 2018. Inom byggenheten har under
hösten fokuserats på kompetensöverföring
och uppbyggnad, för att möjliggöra utökat
behov och efterfrågan av tillsyn under
2018.
Under 2018 kommer även ett nytt verksamhetssystem att upphandlas och implementeras för miljöenheten, under 2019.

313
809

9 019 10 909 -1 890
180
159
21

13

8

7

1

16 560 16 843 17 589

-746

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Samtliga verksamheter, exklusive bostadsanpassning, följer eller ger ett
mindre överskott mot det prognosticerade
och budgeterade utfallet gällande intäkter
och kostnader för 2017. Det ekonomiska
utfallet för hela miljö- och byggnadsnämnden 2017, visar därmed 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 arbetsbelastning, otydlig ärendeprocess, ny
lagstiftning och teknik har gjort att vissa
ärenden tar längre tid än 60 dagar.
Under senare delen av året har en kostnadsökning för bidrag gällande bostadsanpassning och habilitering skett. Kostnaderna för bostadsanpassning är händelsestyrd och överstiger även prognosen som
gjordes för T2 i september.

Verksamhetsmått
Ärendestatistik
Miljö- och hälsoskyddsenheten
Plan- och byggenheten
Andel bygglovsärenden
där handläggning klaras
inom 60 dagar (%)
Antal lov/anmälan

Nämnden

Utfall Budget
2016 2017

Påbörjade/pågående
med prioritering 1
Antagna (o. upphävda)

807

39

68 1 197 1 434
3 873 4 018 3 787

-237
231

MBK
Miljö- o hälsoskydd

1 421
3 164

384
164

Livsmedelstillsyn
Åtgärder nyanlända

617
832

Bostadsanpassning

5 803

Resultat

782

846

1 735 1 351
3 045 2 881
768
0

669
0

Total bidragssumma tkr
*Avser beviljade bidrag

99
0

5 234 6 659 -1 425

16 560 16 843 17 589

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

287

327

230

250

3756

9816

5390

5957

Bostadsanpassning*

Utfall
Av2017 vikelse

Bygglov
Plan

2015

Planverksamhet

Antal bidrag

Nettokostnad per verksamhet

2014

-745
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Fritids- och kulturnämnden
Utfall Budget
2016 2017
Intäkter

-7 397 -6 770 -6 837

67

Personalkostnader 20 974 19 286 18 982
Övriga kostnader 46 201 45 503 45 906

304
-403

Avskrivningar
Internränta
Resultat

3 742
1 428

5 193
1 164

ordinarie verksamheten och kvalitetssäkras genom avtal. 2017 har fritidsaktiviteter
erbjudits hela sommaren. Detta har möjliggjorts genom statliga 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
möjliga 931 tkr.
Ungdomsverksamhet i föreningsdrift
Verksamhet för ungdomar omfattar förutom fritidsgårdar även aktiviteter i sportoch simhallar, ishall, bandybana, idrottsplatser, ridhus, kommunala badplatser, leder samt fiskesjöar. Dessa drivs direkt av
kommunen eller genom avtal med föreningar. Förvaltningen handlägger i princip
alla typer av bidrag inom kommunen till
kommunens föreningar och studieförbund. Verksamhetsåret 2017 var det 113
föreningar och 8 studieförbund som fick
beviljat bidrag på sammanlagt 9 632 422kr
av en budget på 10 090 000kr samt integrationsprojekt för 1mkr till 11 projekt.
Fritid
Upphandling av nytt bokningssystem är
igångsatt. Alla bokningar av våra anläggningar sköts av den centrala administrationen på stadshuset med undantag av istider på Soft Center Arena och Lugnevi isarena. Fritid- och kulturförvaltningen ansvarar för verksamheten på anläggningarna medan Tekniska förvaltningen ansvarar för drift och underhåll. Endast två
anläggningar ligger kvar på Fritid- och
kultur: Brunnsbadet samt Soft Center
arena, den senare övergår till tekniska förvaltningen årsskiftet 2017-18. Brunnsbadet hade 2017 c:a 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.

Utfall
Av2017 vikelse

4 095
1 000

1 098
164

64 948 64 376 63 146

1 230

Fritidsgårds- och föreningsverksamhet
för ungdomar samt fritid:

Sommarsimskolor
Antal deltagare
Antal besökare
Fritidsgårdar
Brunnsbadet

2014

2015

2016

2017

87

97

110

114

12 173 10 452 12807 14200
68285 74 738 55864* 66161*

Sålda Fiskekort
598
545
600 746
Antal aktivitetsdeltagare 7-25 år i föreningar som får
verksamhetsbidrag
Flickor
45 138 53 401 61390 69586
Pojkar

67 737 79 840 78906 85910

*gratis badbiljetter till alla skolbarn, vilket inte syns i statistiken subventionerat genom MUCF. 71385 kr

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
kombineras en biblioteksfilial med fritidsgårdverksamhet. Detta ska ses över under
2018 eftersom kombinationen inte är helt
optimal. En ny fritidsgård är etablerad i
Kallinge i en fristående central byggnad.
Detta har fallit mycket väl ut med många
besökare. Även här är könsfördelningen
jämn. I Bräkne Hoby sporthall har fritidsgårdsverksamhet startat upp i kommunal
regi, vilket är nytt. Afterschoolverksamhet
erbjuds på de flesta av fritidsgårdarna. Det
finns även en handfull föreningsdrivna fritidsgårdar, vilka ska knytas närmare den
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Bibliotek och Kulturcentrum:

Framtidsutsikter 2018-2019
Fritidsgårdsverksamhet
Utökad bemanning genom budgetförstärkning samt tillgång till kulturtolkar genom nystartsjobb ger goda förutsättningar
för 2018 bemanningsmässigt. Verksamheten behöver utvecklas och anpassas till
ökat besökstal. En strategisk utvecklingsplan är beslutad i fritid och kulturnämnden vilken ska gälla för 2018-2020.
Fritid
Fritid 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
som inte varit föreningsanknutna. Stora investeringar är planerade för Soft Center
Arena. Brunnsvallen, som upprustades enligt plan, måste återställas efter branden i
omklädningsrummen. I Saxemara är ytterligare en elvamannaplan iordningställd av
Saxemara IF, delfinansierad av kommunen. En plan för 4 spontanidrottsplatser är
under hantering men försenad.
Kommunens campingplatser på Ekenäs
och i Järnavik kommer att hanteras genom
investeringar i Ekenäs camping och ett
längre arrendeavtal med en förening samt
försäljning av Järnaviks camping.
Genom regionalt projekt Arkipelagrutt
samt framtagande av en skärgårdsplan i
kommunen kommer utveckling av kust
och skärgård att intensifieras. Bryggor till
kajakled har inköpts. Kartläggningsarbete
pågår gällande placering av dessa.
En ökning av antalet sålda fiskekort kan
märkas bl.a. för att många nyanlända köper fiskekort. Brunnsbadet fortsätter att
vara kommunens stora turistmål. Här
kommer under 2018 investeras i en ny attraktion med byggstart i höst.

Antal besök
Kulturcentrum
Massmanska
kvarnen
Huvudbibl.
Filialerna
(mätveckor)
Antal utlån
Huvudbibl.
Biblioteksfilialer
Utlån e-medier

2014

2015

2016

2017

34 293

28 995

29 595

25992

2 637

2 301

2428

28 467*

98 700

100452

38 051 32 387**

34 350

34334

108 464

131 323

100 661

119 851

114936

55 221

65 293
2 923

52 165
3 405

52 623
3916

Bibliotek
Biblioteksverksamheten omfattar huvudbibliotek, fem filialbibliotek, två utlåningsstationen, ett antal mediadepositioner på
olika platser i kommunen samt talboksoch 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
nuläge och framtida utvecklingsområden.
Utlåningen minskar något över lag. Besökssiffrorna ligger på en stabil nivå med
en viss ökning. Målet är att med ökade programaktiviteter locka fler besökare. Antalet programaktiviteter för barn har redan
ökat. Exempel är Pyttepoesi, Baby på bibblan, språkutvecklingsarbetet Språkstegen
m.m. Utveckling av utställningsverksamhet och skyltning med fokus på olika teman samt boktips genom bloggen Kvarteret Ängeln är exempel på områden riktade
till vuxna.
En stor satsning på ny inredning, belysning, informationsdiskar och akustik är genomförd delvis på filialer och mest i huvudbiblioteket.
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Kulturcentrum
Kulturverksamheten omfattar Kulturcentrum med konsthallar, verkstäder, museer
och ett flertal aktiva kulturföreningar.
14 utställningar med tillhörande workshops, kurser samt föreläsningar har genomförts. 5 musikcaféer med mångkulturellt 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 genomförda kurser som resultat.
Utställningen Vång, Fotokonst, Arkeologi,
Landskap, ett möte mellan vetenskap och
konstnärliga uttryck visades under sommaren med stöd från Region Blekinge.
Under året påbörjades Konst i Blekinge; en
regional plattform för utveckling av bildoch konstområdet i länet. Ett konstnärligt
residens med 5 internationella konstnärer
genomfördes under hösten. Samtliga EUfinansierade projekt är avslutade.

ett meröppetbibliotek i början av 2018. Då
får brukarna tillgång till biblioteket genom
teknisk lösning när det är obemannat. Utveckling av Hjorthöjdens bibliotek, som inriktar sig mot barn och ungdomar, sker i
samverkan med fritidgårdsverksamheten.
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 handlingsplan 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
fynden i Vång, fartyget Gripshunden samt
Ronnebys historia. Under 2018 arbetas en
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
2016

Budget
2017

Utfall
Av2017 vikelse

Intäkter

131 689 -152 767 -168860 16 093

Personalkostnader
Övriga kostnader

451 722 518 590 528 713 -10 123
285 983 287 557 304 354 -16 797

Avskrivningar
Internränta
Resultat

7 052
711

8 063
591

7 957
559

Nettokostnad per
verksamhet
Nämnds- och styrelseverksamhet

Utfall Budget
2016
2017

Utfall
Av2017 Vikelse

1 259

1 224 96

Kulturskola

10 760 10 813 10 354

Förskola

106
32

Nattis

613 779 662 034 672 723 -10 689

Utfall
2016
Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Resultat

Budget
2017

2 355

219

Öppen förskola

346

383

355

28

Pedagogisk omsorg

321

417

407

10

Vårdnadsbidrag

129

24

24

0

Förskoleklass
Grundskola

-125965 -147 210 -162789 15 579

6 612
667

7 722
557

7 600
522

122
35

Intäkter
Personalkostnader
Övriga kostnader
Avskrivningar
Internränta
Resultat

-5 724
2 897

Budget
2017

Utfall
Av2017 vikelse

-5 557 -6 071
3 050 3 253

514
-203

3 774
440

3 456
341

3 743
357

-287
-16

44

34

37

-3

1 431

1 320

1 319

5

375

0

17 046 18 565 18 454

111

204 706 220 068 236 071 -16 003
12 208 14 020 12 461 1 559

Informationsansvaret
Ensamkommande
flyktingbarn

Utfall
2016

375

Gymnasiesärskola
Gem adm inom RO
FOG

Gymn Flygteknisk utb
Naturbruksgymnasium
Introduktionsprogrammet

Hoby lantdrift

375

12 064 11 587 13 820 -2 233

Gymnasieskola

612 348 660 695 671 404 -10 694

27 453 28 232 29 237 -1 005

Grundsärskola

Särskild utb för vuxna
Centralt resurs- o
stödteam

448 825 515 540 525 460 -9 920
282 209 284 101 300 611 -16 510

141 387 152 883 150 451 2 432
2 574

Skolfam

Utfall
Av2017 vikelse

459

2 191

Fritids

Utbildningsnämnden exkl.
Hoby lantdrift

1 320

28 019 26 787 27 942 -1 155
331

426

446

-20

9 239

5 078

4 263

815

81 147 81 376 81 693

-317

4 208

2 704

2 638

66

9 231

7 750

8 189

-439

7 645 14 712 12 527 2 185
512

486

563

-77

-79

-3 654

Grundvux
Gymn vuxenutb o påbyggnadsutb

3 061

5 456

5 535

5 422

9 350

5 488 3 862

START RONNEBY

2 045

1 624

1 294

330

Modersmål

3 815

4 083

4 010

73

SFI

2 401

4 839

3 957

882

Samhällsorientering
1 616
587
425
162
CELA Ronneby kunskapskälla
4 824 4 361
463
Central administration
FOG/GYV
22 894 26 517 29 015 -2 498
Vaktmästare/Tekniker
Gymnasiet
Resultat
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4 171

2 850

3 470

-620

612 348 660 710 671 404 -10 694

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Bokslutet för 2017 visar ett minus på
10 694 tkr exkl. Hoby lant. Under året har
prognoserna visat på ett underskott på ca
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 besked erhållits från migrationsverket (december 2017) gällande intäkter för vårens
ansökningar. Dessa visar på minskade 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
överskridits med ca 4 miljoner jämfört med
budget. Under året har det inte budgeterats för de ökade kostnader, som det inneburit att flytta elever från Start Soft till Hallabro, 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.
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.

grundskola resp. gymnasieskolan Knut
Hahn (GKH).
Förskola – grundskola/grundsärskola är
organiserad i två geografiska skolområden; 1/Ronneby tätort, Saxemara samt
Bräkne-Hoby. 2/ Kallinge med norra och
östra kommundelarna.
GKH omfattar ungdomsgymnasiet med
nationella program, individuella programmen (IM), vuxenutbildningen, svenska för
invandrare SFI, uppdragsutbildning och
Aktivitetsansvar (tidigare kallat Informationsansvaret). Gymnasiesärskolan bildar
en skolenhet i Sjöarp under egen rektor,
men tillhör GKH organisatoriskt.
Flygtekniska
utbildningsprogrammet
startade hösten 2014. Programmet är nu
fullt utbyggt med tre årskurser och internatboende.
Naturbruksgymnasiet i Bräkne-Hoby är
det enda i Blekinge. Rektor för Naturbruk
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
är direkt underställd förvaltningschefen.
RoS uppdrag är att utreda behov och ge
kompetensstöd i alla kommunens skolor,
dvs. även de fristående. De olika skolornas
elevhälsa utgör basresurs för eleverna. Personalresurserna till förstärkningar finns
ute i skolområdena och inte hos RoS.
Ronneby Kulturskola bedriver en omfattande kulturpedagogisk verksamhet med
musikskola och andra skapande utryck,
främst genom ordinarie skolverksamhet,
men också riktad till allmänheten.
Förskolan
Under 2013- 2017 har antalet nyanlända
till kommunen ökat kraftigt, vilket ger en
större efterfrågan, även på plats i förskola.
Andelen barn som har en placering i förskolan, sett till hela gruppen 1-5 åringar i
kommunen är hög i Ronneby kommun.
Placeringsgraden, dvs. mängden av totalt
antal av 3-5 åringarna- som går i förskola
är 95 % och 85 % av -1-2 åringar. Trycket

Utbildningsnämndens ansvar och ledningsorganisationen
Utbildningsnämnden svarar för att verksamheterna inom skollagstiftningen fullgörs i enlighet med av staten antagna lagar, förordningar och författningar samt i
enlighet med kommunala mål.
Förvaltningschefen leder arbetet, med
stöd av det centrala utbildningskansliet,
genom områdeschefer för förskola –
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på plats i förskolan har medfört ansträngda arbetssituationer, men har mötts
med start 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
% under 2015.

stort enl. de förslag som utbildningsnämnden antagit tidigare. Detta kommer att leda
till 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
många de senaste åren. Kraven på behöriga lärare i alla ämnen kombinerat med
stor lärarbrist i hela landet, gör att rekrytering av lärare ständigt behöver ske. En
strategisk plan för rekryteringsarbetet
finns sedan 2015.

Grundskolan
Grundskolan bedrivs i 14 skolenheter,
många av dessa är små, sett med nationella
mått. Ronneby kommun har de senaste
åren tagit emot många nyanlända barn.
2012-12-31 var elevantalet i F-9 totalt 2761.
2017-12-31 är det totala elevantalet 3545, i
siffran ingår även asylsökande elever. Ökningen över denna tid utgör 28 %.
Genom en mottagningsenhet, Start Ronneby, får de nyanlända eleverna en pedagogisk kartläggning och intensivträning i
svenska som ska möjliggöra inplacering
till ”rätt nivå” för 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
ordinarie undervisningen i olika ämnen. I
det fortsatta arbetet för ett gott mottagande
har under hösten 2017 en utbildningsinsats
för samtliga pedagoger på grundskolorna
påbörjats. Genom att samtliga pedagoger
gemensamt genomför en webbutbildning
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.
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
kommunen.
Kommunfullmäktige beslutade 2016 om
byggnation av två åk 4-9 skolor i tätorten, i

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.
Flygtekniska
utbildningsprogrammet
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
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 gymnasieskolor, jämfört med genomsnitt i riket (54 %).
GKH har det senaste året satsat på specialpedagogiskt stöd i syfte att höja resultaten
för alla elever. Den särskilda undervisningsgruppen Crea Diem erbjuder en bra
undervisningsmiljö för elever med neuropsykiatriska funktionsvariationer (AST).
Det stora antalet nyanlända till kommunen syns även i vuxenutbildningen och SFI
som vuxit kraftigt under senaste åren.
SFI har gått från 100 elever år 2012 till ca
500 elever ht 2017. Övrig vuxenutbildning,
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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 Integrations- och Utbildningscentrum) bildades under 2015, som
en gemensam enhet på Soft Center, med
SFI, Start Ronneby, samhällskommunikatörer och modersmålslärare samlade. EUprojekt är beviljat med ”Studiehandledning on- line” i samverkan med 14 kommuner i sydöstra Sverige.
Notabelt är även att IM-programmet (tidigare individuella programmet) på GKH
vuxit starkt, med framför allt nyanlända
elever. Ht 2015 fanns 166 elever på IM (ca
18 % av totala elevantalet). Ht 2016 ökade
elevantalet till drygt 300 elever på IMprogrammet (35 %). Ht 2017 är elevtalet på
IM ca 250 vilket utgör knappt 30 % av elevantalet totalt på GKH.

olika kurser under året. Scenkonst har under 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 – högskoleutbildningar, yrkeshögskoleutbildningar 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 projektkontor för arbetslösa ungdomar mellan
16-24 år. Projektet har varit framgångsrikt
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 till 2018-12-31. Ändringen är godkänd av ESF som är extern finansiär. Kaoskompaniet är till 47 % finansierat av ESF
(Europeiska socialfonden), med det förekommer även extern finansiering via Arbetsförmedlingen.

Ronneby Kulturskola
Kulturpedagogerna har träffat barn och
elever i samtliga förskolor, grundskolor
och särskolan i olika program där fokus
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 Skapande Skola-bidrag från Kulturrådet. Musiklärarnätverket som leds av våra skolmusikpedagoger fortsätter att höja kvaliteten i grundskolans musikundervisning. I Kulturskolans frivilliga kurser har
ca 375 elever deltagit. Många elever deltar
i mer än en kurs – ca 515 elevplatser i 34

Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige har beslutat vilka
mål som ska vara prioriterade i kommande
redovisningar. Utbildningsnämnden har
en mål- och uppföljningsplan antagen
2016. De nämndspecifika målen är färre än
tidigare. Uppföljningsplanen omfattar
framför allt de statliga målen gällande
skolresultat på nationella ämnesprov, betyg, meritvärde.
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på 80 % som uppnått kunskapskraven i
alla ämnen jämfört med rikets kommunala
skolor 79 %.

Nationella prov åk 3,6 och 9
I svenska visar eleverna i åk 3 i Ronneby
kommun resultat i paritet med riket. De
två delprov som mäter läsning, visar en
markant förbättring jämfört med föregående år. 96 % av eleverna klarade år 2017
delprovet Läsa berättande text, jämfört med
87 % 2016. Läsa faktatext ökade andelen
som klarade delprovet från 89 % 2016 till
95 % 2017. Vi ser detta som ett resultat av
den utbildningsinsats som genomfördes i
Ronneby ht 2015 - vt 2017 då 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 elever som 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.
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
Ronnebys resultat i paritet med rikets snitt.
I matematik ser vi ett lägre resultat både
Ronneby och i riket 2017.

Meritvärdet
Meritvärdet räknas fr.o.m. 2015 på elevens 17 bästa betygspoäng.
Räknar vi samtliga elever som slutade åk
9 vårterminen 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 behörighet till gymnasiet.
Ser vi till Ronnebys resultat vad det gäller elever 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.
Gymnasieskolan
Andel elever med examen från gymnasieskolan inom 3 år är 65,5% jämfört med
rikets 64,8% för de elever som började
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
(2016) till 14,4 (2017) för elever vid nationella program.
Grundskolans resultat är bra i förhållande till den kommunala kostnaden för
grundskolan. Gymnasiets resultat är i paritet med tidigare års -dvs. bra i prisjämförelse, men här är den kommunala kostnaden högre, beroende på specifika yrkesprogram i Ronneby kommun.

Betyg
Åk 6: Ser man till andelen elever som uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen har
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 med Rikets kommunala skolor som
når 80 % vid samma urval.
Åk 9: 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 bakgrund ligger Ronneby i paritet med riket
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Framtidsutsikter 2018 -2019
Kunskapskällan och Cela
Kunskapskällan agerar för 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 kommer att fokusera på projektet
Kaoskompaniet, 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 aktörer.
Skolinspektionen genomförde kommuninspektion i Ronneby under hösten 2017.
De beslut som väntas, kan komma att påverka såväl organisation som resurser i de
lagbundna verksamheterna förskolagrundskola/grundsärskola- gymnasieutbildning/gymnasiesärskola samt vuxenutbildning.
Sedan 2013 har andelen nyanlända till
kommunen ökat kraftigt, vilket ger en
större efterfrågan på plats i förskola,
grundskola, gymnasium, SFI och övriga
KomVux. Insatserna som krävs är inte enbart tillgång till nya lokaler – personal med
rätt utbildning och stöd i modersmål är
grundinsatser. En god organisation för ett
bra mottagande, är en grundbult för
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

förutsättningar för en större stabilitet.
Dock kvarstår utmaningar, genom de temporära lösningar vi tvingats arbeta med
och den anpassning som krävs när elevernas behov blir tydliga. Behovet av fler pedagoger 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 behoven.
Vi ser ett 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
några år.
Högre måluppfyllelse för eleverna är ett
ständigt prioriterat mål. Såväl lärar - som
lednings- och elevhälsoresurser behöver
förstärkas kommande år. Kraven på behöriga lärare i alla ämnen gör att översynen
av skolorganisationen måste fortsätta.
Lärarbristen och svårigheter att rekrytera
är ett faktum. Fortsatta ökade satsningar
på att attrahera lärare till kommunens skolor är nödvändiga kommande år.
Flera stora statliga utredningar kommer
att påverka verksamheterna -bl. a Nationell IT- strategi, där krav på IT-verktyg
läggs i ökad omfattning. Digitaliseringen i
skolan slår igenom från 2018 i hela utbildningsverksamheten. Personalens kompetens blir en nyckelfaktor för framgång.
Utökad timplan för grundskolan kräver
fler undervisningstimmar. Mycket kraft
har lagts från utbildningsförvaltningen på
statsbidragsansökningar. En statlig utredning har i uppdrag att göra en översyn och
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Verksamhetsmått

lägga förslag till skolmyndigheternas organisation i juni 2018. Denna kan påverka
bl. a statsbidragskonstruktionerna.
Kärnprocessen i utbildningsverksamheterna - d v s mötet mellan pedagogen och
barnet/eleven är det allra viktigaste om vi
ska nå framgång med vårt uppdrag.
Vi behöver stödprocesser som personal,
lokaler och ekonomi på plats för att stötta.
Vi kan inte fokusera på stödprocesserna
(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.
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
en stabil ekonomi. Vi ser att de utmaningar
som Ronneby och Utbildningsförvaltningen ställts inför gällande antalet nyanlända har man hanterat på ett mycket bra
sätt. Dock ser vi nu att utmaningen på intet
sätt är över. Det är nu barnen och eleverna
finns i våra verksamheter och behoven gällande framförallt särskilt stöd blir allt mer
tydliga. För att kunna hantera detta krävs
det att vi tänker i nya banor och vågar utmana 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.

Elever i F–9 skola
(genomsnitt per år)

R-by kommuns regi
Annan kommun
Fristående verksamhet
Antal elever totalt

2014
2474
29

2015
2580
37

446

464

2949

3081

2016 2017
2753 2896
38
31
506

559

3297 3486

Placeringar i skolbarnomsorg
(oktober månad)

R-by kommuns regi
Annan kommun
Fristående verksamhet
Antal elever totalt

2014
915
11

2015
1005
10

2016
1088
11

2017
1111
10

171

193

225

226

1097

1208

1324

1347

Placeringar i förskola
(oktober månad)

R-by kommuns regi
Annan kommun
Fristående verksamhet
Antal barn totalt
Famdh /ped.omsorg
Antal placeringar totalt

2014
1115
8

2015
1172
14

2016
1198
9

2017
1236
15

219

213

227

226

1342

1399

1434

1477

2

3

3

5

2 441

2610

2761

2829

Antalet elever i annan kommun och i fristående verksamhet är fram tom
år 2016 hämtade från Skolverkets statistik (procentangivelse) Övrig statistik från eget verksamhetssystem.

64

(genomsnitt per år)

Antal ungdomar i
gymnasieålder
(SCB)
Antal elever vid
kommunens gymnasieskolor
Varav externa elever
Antal elever fr Ronneby i annan kommuns skolor
Antal elever fr Ronneby i fristående
verksamhet
Andel (%) med examen från högskoleförberedande
program
Andel (%) med examen från yrkesförberedande program
Andel (%) med
grundläggande behörighet
Andel (%) med
utökat program
Genomsnittligt betygspoäng, (KH)
Genomsnittligt betygspoäng, (NB)
1)
2)

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

Betygsuppgifter från skolverket, läsårsvis dvs 2016=lå 2015/16
I resultaten för KH är ej elever vid IM-programmet med
Genomsnittligt betygspoäng har ersatt jämförelsetalen.
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Äldrenämnden
Avlösning kan vara enstaka tillfällen eller
regelbundet.
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
Av2017 vikelse

Intäkter

-128 628 -122 206 -133 614 11 408

Personalkostnader
Övriga kostnader

314 083 316 505 328 272 -11 767
158 910 168 746 164 989 3 757

Avskrivningar
Internränta
Resultat

1 730
180

2 005
161

1 813
135

192
26

346 275 365 211 361 595

3 616

Dagverksamhet
Dagverksamhet finns som biståndsbedömd verksamhet med inriktning mot demens och som öppen verksamhet där det
finns möjligheter att delta i aktiviteter 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 vårdbehov föreligger.

2017 års 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 omsorgsboende, hemtjänst, nattpatrull, hemsjukvård, hemrehabilitering och dagverksamhet. Personal med olika kompetenser
finns för att kunna tillmötesgå brukarnas
behov av omvårdnad, hälso- och sjukvård
samt service.

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

Hemtjänst
Hemtjänsten medverkar till att kommunens invånare ska kunna bo kvar i sitt ordinära boende under trygga förhållanden
trots ett behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen. Insatserna är individanpassade och kan ges i form av service i
hemmet och personlig omvårdnad. Specialistteamet Trygg Hemgång har som särskilt uppgift att underlätta vid hemgång
efter sjukhusvistelse.

Väsentliga händelser
 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.
 Teater för äldre har bedrivit aktiviteter 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.

Avlösning
Avlösning kan underlätta vardagen för
den som vårdar en anhörig hemma. Avlösningen kan ges i from av avlösning i hemmet, genom hemtjänst eller genom avlastningsplats på kommunens korttidsboende.
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Tyvärr har larmföretaget haft
stora problem att klara funktionaliteten av larmen vilket tidvis medfört negativa konsekvenser för
verksamheten. I samband med
byte av larmen installeras WiFi.
Mötesplatser med månatliga träffar för äldre finns sedan våren
2016 i varje kommundel. Aktivitetssamordnare på trygghetsboendena ansvarar tillsammans med
övrig berörd personal för att aktiviteter kan 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 chefstjänster vakanta vilket försvårade
lednings- och utvecklingsarbete.
Vid årets slut var majoriteten av
chefstjänsterna besatta.
Förberedelser, utbildningsinsatser
och särskild testperiod genomfördes i olika verksamheter inom
äldreförvaltningen tillsammans
med olika enheter i landstinget inför införandet av Lagen om samverkan, LOS, den 1 januari 2018.

Aktivitetslokal vid trygghetsboendet i Kallinge kommer att färdigställas under 2018.

Ekonomiskt utfall 2017
 Äldrenämnden i sin helhet redovisar ett positivt resultat.
 Verksamhetsområdena
särskilt
boende och rehabilitering redovisar ett underskott till följd av för
höga personalkostnader i förhållande till budget. Vidare har kostnaderna för hjälpmedel varit
högre än budgeterat.
 Årets samlade överskott beror huvudsakligen på att köp av hemtjänsttimmar har varit färre än
budgeterat. Svårigheterna att rekrytera sjuksköterskor har medfört lägre personalkostnader än
budgeterat.
 Vidare erhöll äldrenämnden medel från Skolverket för utbildningsinsatser som inte budgeterats och som bidrog till det positiva resultatet.
 Den stora skillnaden mellan budgeterade intäkter och utfallet kan
härledas till statliga stimulansmedel.
Nettokostnad per
verksamhet

Framtidsutsikter 2018-2019
 Särskilt fokus kommer att läggas
på att öka delaktigheten för brukare, bl. a genom intensifierat arbete med genomförandeplan för
varje individ.
 Installation av nya larm och WiFi
kommer att installeras i återstående 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.

Nämndsverksamhet
Särskilt boende äo
Hemtjänst äldreomsorg
Hälso- o sjukv kommunsjuksköt

Utfall
Av2017 vikelse

935
1 031
940
91
181 050 183 464 184 909 -1 445
22 493

28 762 27 862

24 087

26 198 24 923 1 275

Rehabiliteringsenhet
Åtgärder nyanlända

17 096
710

18 062 18 505

Utbildning USK, ÄN
ÄO myndighetsutövn
Volym/Kvalitet/Förbättring

90 837

Äldreförvaltning
Resultat
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Utfall Budget
2016
2017

290
8 777

900

-443

1 228
347
881
95 103 92 982 2 121
500

471

29

10 863 10 656

207

346 275 365 211 361 595 3 616

Verksamhetsmått
Äldreomsorg

2012

2013

2014

2015

2016

2017

6 718

6 884

7 021

7 079

7 133

877

921

937

984

1 000

320

319

332

325

325

319

25

25

30

30

29

29

2

1

1

1

1

1

725 837

803 165

799 273

824 127

898 183

680 426

703 008

724 419

727 528

795 075

109

89

99

Antal vårdtagare

567

617

659

664

662

675

─därav 85 år och däröver

234

272

305

312

304

308

47

47

49

45

41

46

Upplevd kvalitet i hemtjänsten (0-100)

91

93

91

91

90

Upplevd kvalitet i 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

Befolkningsstatistik(SCB):
Antal ålderspensonärer
─därav 85 år och däröver

Särskilda boenden för äldre:
Antal lgh/rum inkl korttid o trygghet
varav platser för korttidsvistelse
varav trygghetsplatser
Kostnad/plats/boende/SCB/Riket
Kostnad/plats/boende/SCB/Ronneby
Kostnad särskilt boende kr/brukare/Kolada/alla kommuner
Kostnad särskilt boende, kr/brukare/Kolada/Ronneby
Omsättning särskilt boende

Hemtjänst:

─därav icke ålderspensionärer

Anhörigvård

Hemtjänsttimmar
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Socialnämnden
Utfall
2016

Budget
2017

Utfall
Av2017 vikelse

Intäkter

-129 890 -113 712 -121 726

Personalkostnader
Övriga kostnader

179 614 187 058 183 642 3 416
191 091 179 398 193 793 -14 395

Avskrivningar
Internränta
Resultat

Nettokostnad per
verksamhet

529
47

457
37

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 öppenvårdsinsatser för barn och familjer samt förebyggande insatser.
Ensamkommande barn
Mottagandet av ensamkommande barn
har minskat väsentligt i förhållande till
2015. I december 2017 har socialnämnden
ansvar för 95 placerade barn
Missbruksvård- och beroendevård
Socialsekreterare utreder och fattar i samråd
med den enskilde beslut om vilka insatser som
är lämpliga. I första hand är det stöd- och behandlingsinsatser som erbjuds av kommunens
egen 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
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
med särskild service. Personer som beviljats personlig assistans kan välja att få assistansen utförd i kommunal respektive i
privat regi. Daglig verksamhet/sysselsättning för personer med funktionsnedsättning erbjuds ett varierat utbud av arbetsuppgifter.

416
31

8 014

41
6

241 392 253 238 256 156 -2 918

Utfall Budget
2016 2017

Utfall
Av2017 vikelse

Nämndsverksamhet
1 056 1 113 1 082
31
Adm Socialförvaltningen
9 076 9 032 9 123
-91
Stöd, service och omsorg
118 058 122 521 120 446 2 075
Finansierade projekt
-298
298
Personlig assistans
Hälso och sjukvård

20 793 21 982 24 467 -2 485
3 440 3 683 3 292
391

Missbruksvård
Övriga vuxna

11 419 12 053 15 465 -3 412
1 684 1 933 1 806
127

Barnavård
Familjerätt

50 456 54 724 54 415
2 287 2 256 2 321

309
-65

Ekonomiskt bistånd
Flyktingmottagning

22 508 22 558 22 955
431
980
728

-397
252

Alkoholhandläggning
Resultat

184

403

355

48

241 392 253 238 256 156 -2 918

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Socialnämndens verksamhet omfattar
utredning, insatser till barn, ungdomar
och familjer, till personer med beroendeproblematik, beslut om ekonomiskt bistånd samt att ge stöd, service och omsorg
till personer med funktionsnedsättning.
Socialnämnden ansvarar för handläggning av ärenden enligt Alkohollagen, serveringstillstånd.
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
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(de första tre åren i etableringen) och övriga hushåll har minskat i förhållande till
2016. Kommunens satsning med ”125
nystartsjobb” 2017 samt arbetet med praktikplatser till försörjningsstödstagare, liksom fortsatt samarbete med andra aktörer
och myndigheter för att stötta personer till
en egen försörjning fortsätter ge resultat.
Antalet personer med behov av långvarigt
försörjningsstöd har minskat. Dessvärre är
andelen barn som lever i hushåll med behov av försörjningsstöd alltjämt för högt.
Personalförstärkning inom barnavården
samt ett bra ledarskap har lett till att personalsituationen stabiliserats. Antalet orosanmälningar gällande barn som far illa eller riskerar fara illa har 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.
Antalet ungdomar som ej återaktualiseras

ett år efter avslutad insats har ökat från 79
% till 85 %.
Under 2017 har fokus ökat inom hela
funktionsstöd på den enskildes rätt till
medbestämmande och medinflytande. All
ordinarie personal inom personlig assistans har genomgått utbildning för att
kvalitetssäkra förståelsen för yrkesrollen
och den enskildes rättigheter till inflytande 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 kommunens egna lokaler som hos föreningar och
hos privata arbetsgivare.

Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

Försörjningsstöd
Antal hushåll med ekonomiskt bistånd
Antal personer med ekonomiskt bistånd
Genomsnittlig utbet/hushåll/månad

511
898
7109

458
794
7180

445
795
6915

383
708

Barn och familjevård
Antal placerade barn/unga
Antal placeringsdygn

92(129)1
95(248)1
67(250)1
101(255)1
22129(28781)2 21746(47814)2 18335(75375)2 19951(65094)2

Missbruk
Antal placerade vuxna
Antal placeringsdygn

19
2065

22
2750

23
2774

32
4658

70
215
163
10

72
261
182
21

80
247
183
21

82
238
176
23

27
26

18
32

18
32

20
34

Funktionsstöd
Antal lägenheter i gruppbostad
Antal personer med kontaktpersoner
Antal personer i sysselsättning/dagl verks
Antal personer med ledsagare
Antal personer med personlig assistans:
i kommunal regi
i privat regi
1 Inklusive
2 Inklusive

ensamkommande flyktingbarn(även stödboende)
ensamkommande flyktingbarn(även stödboende)
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Framtidsutsikter
Kommunens satsning om ”125 nystartsjobb” 2017 samt arbete med praktikplatser, fortsatt samarbete med arbetsförmedlingen och andra aktörer inom området ska leda till förkortad tid av försörjningsstöd. 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
(lagen om valfrihet) skall införas vid beslut om gruppbostad. Planering och nybyggnation av gruppbostad i BräkneHoby ska ersätta befintlig.
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Överförmyndarnämnden
Framtidsfullmakter. Det har påverkat
Överförmyndarnämnden på så sätt att antalet frågor om Framtidsfullmakter och anhörigs behörighet har ökat.
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.
Ställföreträdarskapen tenderar att bli
mer komplexa och kvalificerade, vilket
framgår av de handlingar som inkommer
till Överförmyndarnämnden samt av gode
mäns och förvaltares årsredovisningar och
av deras behov av rådgivning från nämnden.
Överförmyndarnämndens verksamhet
är komplex och föränderlig, både när det
gäller lagstiftning och de ärenden nämnden har att hantera. Nämnden ser därför
ett fortlöpande behov av utbildning och
fortbildning för tjänstemän, nämndsledamöter och gode män/förvaltare.

Utfall Budget Utfall
Av2016 2017 2017 vikelse
Intäkter
Personalkostnader 3 457
Övriga kostnader
207

-7

7

3 777 3 622
159 193

155
-34

3 936 3 808

128

Avskrivningar
Internränta
Resultat

3 664

2017 års verksamhet, måluppfyllelse och
ekonomiskt utfall
Överförmyndarnämndens
expedition
har under 2017 haft fyra tjänster, fördelade
på tre handläggartjänster och en assistenttjänst.
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.
Ansvaret för anordnande av och tillsyn
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 barn som fått permanent uppehållstillstånd, har istället av
Tingsrätten förordnats en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Verksamhetsmått
2014

2015

2016

2017

242
51

274
58

254
63

228
62

Förmynderskap
Ensamkom. barn

60
44

72
181

77
156

83
48

Särsk.för.vårdn.

2

3

13

41

Antal ärenden
Godmanskap
Förvaltarskap

Framtidsutsikter
Från och med den 1 januari 2015 tillkom
viss ny lagstiftning i föräldrabalken. Detta
har inneburit en del ändrade rutiner i
Överförmyndarnämndens arbete gentemot Tingsrätten. Det innebär också en
ökad belastning för nämndens handläggare. Från och med 1 juli 2017 gjordes förändringar i Föräldrabalken gällande anhörigs behörighet. Det lagstiftades även om
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Verksamhetsbeskrivningar
kommunens företag
AB Ronneby Helsobrunn
Sammandrag (TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Antal årsarbetare

2017
163
776
1 002
129 646
28 %
0

Årets verksamhet
Redovisad lönsamhet i bolaget är bättre
än tidigare år. Detta förklaras främst av
minskade driftskostnader och minskade
vakanser.
Fokus på lönsamhet sker genom ständig
granskning av verksamhetens intäkter och
kostnader. Varje enskilt fastighetsbidrag
till det sammanlagda resultatet analyseras.
Genom analys av nyckeltal och jämförelser
mellan fastigheternas individuella prestanda fås en både kort- och långsiktig bild
av avkastningsmöjligheterna. 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 %
från 1 mars 2017. Medelhyran för bolagets
bostadsbestånd uppgår 2017 till ca 976
kr/m² (963). För 2018 har bolaget träffat
uppgörelse om höjning med 0,95 % från 1
feb 2018.
Räntekostnaden är en stor kostnad för
bolaget och ränteutvecklingen påverkar
därför lönsamheten väsentligt. Finansieringen av bolagets skuldportfölj sker i
överensstämmelse med antagen finanspolicy där finansiella derivatinstrument (ränteswappar) används för att hantera ränterisken och kapitalbindningslöften från kreditgivarna garanterar tillgången på kapital.
Vid årsskiftet var den genomsnittliga
räntebindningstiden 2,9 år (3,7) och kapitalbindningstiden 0,9 år (0,8). Genomsnittsräntan per den 31 december var 2,54
% (2,87).
I lämnade ägardirektiv för 2012 har soliditetsmålet sänkts från 15 % till 10 %. I det
program för Fastighetsutveckling och bostadsmarknad i balans som styrelsen beslutat om, framgår att soliditeten de närmaste åren kommer att minska.

2016
162
13 987
14 201
134 230
31 %
0

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

AB Ronnebyhus
Sammandrag (TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Antal årsarbetare

2017
178 571
11 933
8 907
789 500
17 %
49

2016
172 920
7 325
6 091
774 987
17 %
50

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 AB Ronneby
Helsobrunn. Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag (SABO)
och Fastighetsbranschens arbetsgivarorganisation (FASTIGO).
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Årets investeringar i byggnader och inventarier var totalt 25 mkr.
Utredning har genomförts för försäljning
inom vissa bostadsområden för att möjliggöra nybyggnation i centrala Ronneby.
Under hösten 2017 annonserades 642 lägenheter ut för försäljning med många
spekulanter, både lokala och utanför Blekinge. Efter en budgivning har diskussioner 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
för handikappomsorgens räkning. Det
blev två nya lägenheter och en ny och
bättre gemensamhetsdel. På Olsgården installerades ny sprinkleranläggning 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 år har vakansgraden legat
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.

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 finansiella området med stigande räntekostnader, svårigheter att hyra ut nybyggda lägenheter till en högre hyresnivå samt om
arbetsmarknaden försämras påverkar det
även uthyrningsgraden i de befintliga fastigheterna.
Ytterligare digitalisering och effektivare
utnyttjande av befintliga digitala fastighetssystem genomförs under 2018. Detta
skall leda till bättre överblick och större
transparens över den strategiska och långsiktiga underhållsplaneringen.
Huvudpunkterna för styrelsens arbete
under 2018 blir att fortsätta det strategiska
arbetet avseende långsiktigt underhåll, optimera organisationen i samband med försäljning samt fortsatt planering kring nybyggnation.

Framtida utveckling
En föryngring av det åldrande bostadsbeståndet är fortsatt av största vikt. Utred-
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Ronneby Miljö och Teknik AB
Sammandrag (TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Antal årsarbetare

2017
294 633
14 719
-104
817 898
16 %
113

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

2016
272 578
-7 213
-3 887
717 269
17 %
110

Väsentliga händelser och framtida utveckling
Elnät
I samband med fiberutbyggnaden har
enlät bytt ut låg- och högspänningskablar.
Investeringarna har uppgått till 7,8 Mkr.

Allmänt
Bolaget ägs till 100 % av AB Ronneby Helsobrunn. Bolagets verksamhet är att omvandla och inköpa samt distribuera energi
och tillhandahålla kapacitet i fiberoptiska
nät. Vidare skall bolaget tillhandahålla förbrukningsvatten, rena avloppsvatten, omhänderta avfall samt bedriva rådgivning
och projektering inom dessa områden.

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.
Vatten och avlopp
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
Mkr).
Resultatet efter lämnade koncernbidrag
men före avsättning till överavskrivningar
uppgick till 14,5 Mkr (-8,4 Mkr) mot budgeterade 0,3 Mkr.
Uppdelat per verksamhet blev resultatet
följande:

Renhållning
Investeringarna har uppgått till 27 Mkr.
Under hösten 2017 startade arbetet med införandet av fastighetsnära insamling
(FNI), ca 50% av kommunens hushåll har
fått de nya kärlen.

Elnät:
Resultatet blev 0,1 Mkr (1,0 Mkr)

IT/Bredband
Investeringarna har uppgått till 76 Mkr.
Utbyggnadstakten för fiber ökade i slutet
av 2016 och målet var att alla tätorter skulle
vara utbyggda under 2017. Anslutningsgraden för fiber har inte varit tillräckligt
hög och bolaget har tvingats till nedskrivning av tillgångarna med 12,4 mkr för avslutade och pågående investeringsprojekt.

Fjärrvärme:
Resultatet blev 8,0 Mkr (8,9 Mkr)
Vatten och Avlopp:
Resultatet blev -2,3 Mkr (-1,4 Mkr)
Renhållning:
Resultatet blev 0,4 Mkr (-17,5 Mkr)

Framtida utveckling
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

IT och Bredband:
Resultatet blev 8,3 Mkr (0,5 Mkr)
Investeringar i anläggningstillgångar uppgick under året till 149,7 Mkr (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 installationsproblem 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 moderbolaget. Bolaget ingår som part i ett
EU-projekt avseende småskalig kraftvärme. Bolagets verksamhet beräknas
komma igång under 2018.

igång dricksvattenförsörjningen för Kallinge med omnejd.
Taxekonstruktionerna för alla verksamheter kommer att ses över och revideras.
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 prövningsplikt enligt miljöbalken är bl a vattenverksamhet (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
samtliga verksamheter, inklusive förråd
och administration, består i hantering och
förbrukning av kemiska produkter, råvaror och energi, genom transporter samt genom generering av avfall.
För rapport om respektive rörelsegrens
miljöpåverkan hänvisas till RMT:s förvaltningsberättelse.

AB Ronneby Industrifastigheter
Sammandrag (TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Antal årsarbetare

2017
0
-23
-23
17 549
12 %
0

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

Allmänt
Bolaget ägs i sin helhet av AB Ronneby
Helsobrunn (ABRH), som i sin tur ägs till
100 % av Ronneby kommun.
Bolaget bedriver fastighetsförvaltning
med i huvudsak hotell-, industri-, handelsoch kontorslokaler. Bolaget har förutom
fastighetsförvaltning även till uppgift att
medverka vid företagsetableringar samt
att genom aktiva åtgärder främja näringslivets utveckling i Ronneby kommun.
ABRI 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.

Ronneby Miljöteknik Energi
AB
Sammandrag (TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Antal årsarbetare

2017
68 241
3 914
3 018
590 492
9%
9

2016
0
-5
-5
14 896
14 %
0

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 egenproducerad el och därmed sammanhängande
verksamhet.

Årets verksamhet och framtidsutsikter
Bolagets resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 3,9 mkr (4,0
mkr). Nettoomsättningen är oförändrad
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jämfört med fjolåret och uppgick till 68,2
mkr.

även ett antal verksamheter här. Årets investeringar inom företagsbyn uppgår till
ca 2,5 mkr och avser främst lokalanpassningar, uppgraderingar av tekniska installationer samt trafiksäkerhetsåtgärder.
Under 2017 har den deponi som finns i området med förorenade massor från området sluttäckts.

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

Svarven
Fastigheten Svarven är ca 5 100 kvm och
är hyresledig fr o m 1 januari 2018. De
närmaste åren kommer fastigheten att ställas om från industrilokal till skola åt Ronneby kommuns utbildningsförvaltning.
Under 2017 har investeringar gjorts med ca
2,6 mkr.

Fornanäs
Denna företagsby 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.

Telefonen
Telefonen ligger centralt i Ronneby, bara
någon minut från Resecentrum och järnvägsstationen. Företagsbyn Telefonen består av ca 32 100 kvm och här finns flera
tillverkande företag, kontor, vårdkliniker,
friskvårdsanläggningar samt en restaurang. Årets investeringar på ca 6,7 mkr avser främst nytt tak på del av byggnaden,
nyanläggning av parkeringsområde samt
några mindre lokalanpassningar till befintliga hyresgäster.

Svenstorp
Svenstorp i Bräkne-Hoby är ca 18 100
kvm stort och här finns ett större varuhus,
gym, flera industrier, lager samt en restaurang. Under året har ca 13,0 mkr investerats i fastigheten. Det har bl a gjorts investeringar i lokalanpassningar till befintliga
hyresgäster samt uppgradering av tekniska installationer..

Investeringar
Investeringarna uppgår för räkenskapsåret till 30,3 mkr (19,3 mkr).

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
ca 2,9 mkr investerats i fastigheten avseende tilläggsisolering och ny fasad.

Framtida utveckling
Bolagets uthyrningsgrad uppgår per den
31/12 2017 till 96,4%. Verksamheten kommer 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 ställas om från industrilokal till skola. Bolaget
kommer även fortsättningsvis att fokusera
på att vårda, värna och utveckla befintliga
företagsbyar i samarbete med bolagets hyresgäster. Bolaget kommer fortsätta att inrikta sig på energi- och miljöbesparande

Kallinge Företagscentrum
Kallinge Företagscentrum är ABRIs
största företagsby med ca 49 100 kvm yta
för lager, industri, förråd och kontor. I området finns ett fyrtiotal mindre och medelstora företag. Ronneby kommun bedriver
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åtgärder enligt beslutade mål samt att arbeta med att tydliggöra och stärka bolagets
varumärke. ABRI kommer även framöver
att arbeta aktivt inom kommunkoncernen
med etableringsfrågor.

mot olyckor (LSO). Handlingsprogrammet
för räddningstjänst som enligt LSO ska finnas i varje kommun fastställs av direktionen. Handlingsprogrammet för att förebygga olyckor som kan leda till räddningstjänst bereds av direktionen men fastställs
av respektive medlemskommun.

Ronneby Brunn AB
Sammandrag (TKR)
Nettoomsättning
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Antal årsarbetare

2017
0
0
0
91
100 %
0

Väsentliga händelser och framtida utveckling
Under året som gått har antalet larm till
räddningstjänsten glädjande nog minskat
från 1465 st. år 2016 till 1322 st. år 2017.
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 drunkningsolyckor.
Under året har två personer omkommit i
bränder. I båda fallen rörde det sig om
äldre människor, en mycket utsatt grupp
vad gäller bränder. I verksamhetsplanen
för 2018 finns numera en målsättning att
tillsammans med kommunens äldreomsorg, hemtjänst och övrig stödjande
personal arbeta med utbildning och förebyggande insatser för att stärka skyddet av
våra äldre medborgare.
En taklagsfest på nya brandstationen
hölls i början av december. Byggnaden är
numera helt väderskyddad och arbetet
fortgår enligt plan. Ombyggnationen av
brandstationen i Ronneby har däremot försenats efter att det visat sig att kostnaden
för de föreslagna åtgärderna skulle dubbleras, från 4 till 8 miljoner. Ärendet har nu
återremitterats till Ronnebys politiker. Arbetsmiljön efter larm när smutsig materiel
ska tas om hand måste säkerställas på alla
våra brandstationer, likaså tillgängligheten till omklädningsrum med lika standard för kvinnor och män. Personalen är
vår viktigaste resurs och de fysiska förutsättningarna för en säker arbetsmiljö får

2016
0
0
0
91
100 %
0

Allmänt
Ronneby Brunn AB är dotterbolag till
ABRI. Bolaget har bildats för att skydda
namnet "Ronneby Brunn". Någon verksamhet har ej bedrivits i bolaget.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Blekinge
Sammandrag (TKR)
Verksamhetens intäkter
Resultat efter finansiella poster
Årets resultat
Balansomslutning
Soliditet
Antal årsarbetare
Antal räddningspersonal i beredskap
(RiB)

2017
86 078
233
233
81 086
2%
76,13

2016
81 782
-395
-395
74 104
2%
74,26

121

117

Allmänt
Kommunalförbundet Räddningstjänsten
Östra Blekinge startade verksamheten
2000-07-01 och organiserar räddningstjänsten inom Karlskrona och Ronneby.
Kommunerna har vid detta förbunds
bildande enats om en kostnadsfördelning
som innebär att Ronneby kommun skall
bestrida 38,5% av förbundets kostnader.
Förbundets verksamhet regleras i den, av
de bägge medlemskommunerna, fastställda förbundsordningen. Förbundets
primära uppgift är att för de bägge medlemskommunerna hålla en gemensam
räddningstjänst som regleras i lagen skydd
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inte skilja sig åt mellan våra brandstationer.
Antalet räddningsinsatser har minskat
vid en jämförelse två år tillbaka. Minskningen 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. Trafikolyckorna 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 inom gruppen sjukvårdslarm
har nu stabiliserats på en lägre nivå beroende 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
innefattar larm till andra kommuner, hjälp
till statlig sjöräddning och även befarade
drunkningstillbud som senare visar sig
vara missförstånd där ingen person varit i
fara.
En arbetsgrupp inom Räddningstjänsten
har genomfört ett projekt om införande av
en insatsledarorganisation. Projektets mål
var att föreslå hur en ny operativ ledningsorganisation med en uttalad roll inom
komponenten insatsledning skulle genomföras. Målet var också att presentera ett
nytt arbetssätt avseende fördelning av arbetsuppgifter och ansvarsområden med
tillhörande tjänstgöringsschema för de
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 hel-

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 balans. Av särskilda skäl kan överskottet på
det egna kapitalet utnyttjas under verksamhetsåret. 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
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.
För att fullfölja kommande investeringar i
inventarier för ny brandstation kan lånetaket på 25 Mkr behöva höjas.
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Miljöbokslut
I Ronneby kommuns miljöprogram finns
det 5 fokusområden: Klimat, Giftfri miljö,
Hållbar bebyggelseutveckling, Friskt vatten
och Biologisk mångfald. Som medlem av Sveriges ekokommuner använder sig Ronneby kommun av deras gröna nyckeltal
men har även egna indikatorer för att se
om kommunen är på rätt väg. I bilagan
Miljöbokslut redovisas samtliga mål, indikatorer och aktiviteter som finns i miljöprogrammet för 2017-2020.

mot villaägare för ökad kunskap om solenergi och bland annat ordnat två välbesökta föreläsningar om solenergi. Andra
åtgärder som har gjorts i kommunen är
installation av 8 nya kommunala laddstolpar som är öppna för allmänheten, en
semiöppen och fossilfri bilpool plus att
förskolan Backsippan har blivit Grön
flagg-certifierad. Kostenheten har under
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 transportsektorn. 32,5 % (269 GWh) av energitillförseln till kommunen som geografiskt område år 2015 kom från fossila oljeprodukter och den största delen av detta används
till transporter (241 GWh).
Giftfri miljö. I Ronneby kommun ska miljön vara hälsosam och ingen ska exponeras
för ämnen i en nivå att det kan vara skadligt. Detta ska göras genom minskad användning av miljö- och hälsofarliga ämnen
och minskad spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen.
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 tillbyggnadsdelen uppfylls följande mörkgröna krav: Netto noll
primärenergi, Noll icke hållbara material
samt, Noll farliga ämnen i kemiska produkter. De två sistnämnda kraven uppfylls
för ombyggnadsdelen också. Dessutom
har byggentreprenören Skanska arbetat
systematiskt och ambitiöst med avfallet
från byggandet och lyckats komma upp i

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 göras. Ronneby kommun har under året
skrivit på det nya Borgmästaravtalet och
därmed åtagit oss att minska utsläppen av
växthusgaser med 40 % till 2030 jämfört
med 1990. Ronneby kommun stödjer
också Fossilfritt Sverige vilket innebär att
vi ser positivt på att Sverige går före i ambitionen att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer och detta ska vår
kommun bidra till. Energi- och klimatrådgivaren har under året drivit ett projekt
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96 % återvinning och återanvändning av
byggavfallet, vilket är mycket högt i jämförelse med branschens genomsnittsnivå på
86 %. Den nybyggda delen av skolan genererar lika 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.

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 (19992011). Det visar att kommunernas kontroll
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.

Hållbar bebyggelseutveckling. Ronneby
kommun ska ha en långsiktigt hållbar bebyggd miljö där luften är ren och strålmiljön säker. Bebyggelsen står bland annat för
nästan 31 procent av den totala energianvändningen 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 för 8
fraktioner införts i delar av kommunen.
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 i samarbete med
BTH. Luftmätningar har löpt på under året
i samverkan med övriga kommuner i länet.

Biologisk mångfald. Vi ska utveckla miljöer med hög biologisk mångfald 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 ekosystemtjänsterna ska fungera. Utan många
olika arter med skilda funktioner är risken
stor att nyttjandet av naturresurser, klimatförändringar och annan påverkan skadar ekosystemens förmåga att leverera
dessa tjänster.
Länsstyrelsen har under året fortsatt sitt
arbete med grön infrastruktur. Detta är ett
nätverk av natur utifrån ett landskapsperspektiv som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och därmed till
människors välbefinnande. Grön infrastruktur ska integreras i fysisk planering
för lokal utveckling i samhället. Sörbybäcken har i samarbete med Länsstyrelsen
röjts och en femårsplan har utvecklats.
Södra Brunnsskogen reservat har genomgått en restauration tillsammans med

Friskt vatten. Fokus under året har varit
att planera för en hållbar och trygg vattenförsörjning genom 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” tillsammans med Karlshamns kommun för att
uppmana till en minskad vattenförbrukning.
Övergödning orsakas av för höga halter av
kväve och fosfor i marken eller vattnet. I
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Länsstyrelsen
och
Naturskyddsföreningen. Framtagande och uppdatering av
skötselplaner för Ronneby kommuns allmänna platsmark samt "uterum" har påbörjats.
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Beredningar
större andel av barnen med utländsk bakgrund levde i ekonomiskt utsatta hushåll,
än barn med svensk bakgrund.
Andelen arbetslösa ungdomar har minskat något. Ungdomsarbetslösheten i Ronneby kommun ligger dock fortfarande
högre i jämförelse med övriga kommunerna i länet samt i jämförelse med riket.
Ca två tredjedelar av de vuxna var fysiskt
aktiva, vilket var oförändrat. Män är dock
mer fysiskt aktiva än kvinnor. Bland elever
i 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
med länet och riket ligger Ronneby på en
lägre andel snusande män och kvinnor.
Andelen elever som uppger att de får
dricka alkohol för sina föräldrar har i stort
minskat över tid. För elever i årskurs 8 ses
dock en ökning mellan åren 2012 till 2017.
Andelen som har provat narkotika har
ökat i årskurs 8 och minskat i årskurs 2 på
gymnasiet.

Folkhälsorådet
Hälsa är alltid i centrum som ett väsentligt och avgörande värde i människors liv
och en förutsättning för en hållbar samhällsutveckling. En god hälsa bland Ronnebyborna är en av de viktigaste faktorerna för tillväxt, utveckling och välfärd
i kommunen.
Ronneby kommuns folkhälsobokslut för
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.
Detta bokslut presenterar folkhälsodata
samt följer upp hur nämnder och förvaltningar har arbetat med folkhälsopolicyns
prioriterade områden under 2017. Folkhälsobokslutet ger en bild av hur folkhälsoarbetet ser ut inom kommunen och gör alltså
inte anspråk på att vara heltäckande.
Bokslutet följer endast upp de målområden och indikatorer som är beslutade enligt folkhälsopolicy 2013-2018.
Hur mår vi i Ronneby?
Folkhälsan utvecklas positivt men inte
för alla grupper i samhället. I Ronneby
såsom i övriga riket finns det skillnader i
förutsättningar för en god hälsa mellan
kvinnor och män. Även den del av befolkningen som har låg utbildning har sämre
förutsättningar när det gäller hälsa.
Drygt var femte man och kvinna (16-84
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
möjlighet till.
Ojämlikheten i uppväxtvillkor visar sig
tydligt om man jämför andelen barn i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt

Hur arbetar vi med folkhälsa i Ronneby?
Vad det gäller målområdet delaktighet
och inflytande i samhället har LUPP- enkäten genomförts, 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. En intressentanalys har genomförts med fokus på barn och ungdomar
som berörs av "framtidens skolor". En ny
fritidsgård har öppnat i Kallinge. Verktyget social konsekvensanalys (SKA) har testats i detaljplaner. Under 2017 har äldreförvaltningen jobbat vidare med att utveckla
mötesplatser för våra äldre runt om i kommunen.
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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 bjudit in till Underbara Ronnebyungdomar.
Ett 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
på Slättagårdsskolan, för att arbeta främjande och förebyggande samt ge ett ökat
stöd till elever i riskzonen. Gratis lovaktiviteter har genomförts med MUCF-medel.
Insatser inom målområdet fysisk aktivitet som skett under 2017 är bland annat att
mötesplatser och träffpunkter för äldre erbjudit teater, balansträning och gruppgymnastik. Under året har äldreförvaltningen arbetat för att erbjuda aktiviteter
till äldre även i andra kommundelar 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 har minst insatser rapporterats.
Inom området alkohol, narkotika, dopning och tobak har antalet rapporterade insatser ökat sedan folkhälsoboklutet 2015.

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
Endgame – rökfritt Sverige 2025. Tillsyn
görs av försäljningsställen av tobak och
folköl samt av rökfria miljöer på kommunens högstadieskolor och gymnasieskolor.
Utbildningsnämnden har tagit beslut om
en tobaksfri skoltid. Arbete med att ta fram
en drogpolicy för grundskolan, årskurs 79, har påbörjats. Fritidsgårdsverksamheten
arbetar för att erbjuda tobaksfria miljöer.
Brännmärkningar med rökförbud har
gjorts utanför fritidsgården Bruket. 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
ungdomar.
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De kommunala bolagen är 100-procentigt ägda av kommunen. Räddningstjänsten Östra Blekinge ägs tillsammans med Karlskrona kommun, Ronnebys andel är 38,5%. Kommunsamverkan Cura Individutveckling ägs tillsammans med övriga kommuner i Blekinge.
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