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Sammanträdesdatum

2015-01-29
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen kl 18.30 – 20.10

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2015-01-20 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2015-01-20 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2015-01-21 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2015-01-22.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Malin Norfall (S) och Roger Fredriksson (M)

Justeringens plats och tid

Stadshuset, Ronneby kl 16.00, 2015-02-05, förmiddag

Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare

Annbritt Olsson

Ordförande

Nils Ingmar Thorell (FP)

Justerare

Malin Norfall (S)

Roger Fredriksson (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsinstans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-01-29

Datum då anslaget sätts upp

2015-02-06

Datum då anslaget tas ner

2015-03-02

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Annbritt Olsson
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

§§ 1-29
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Nils Ingmar Thorell (FP) Ordförande
Christoffer Stenström (M) 1:e vice ordförande
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande
Roger Fredriksson (M)
Åsa Evaldsson (M)
Anders Bromeé (M)
Lennarth Förberg (M)
Birgitta Lagerlund (M)
Claes Diurhuus (M)
Anders Lund (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Tim Svanberg (C)
Kristina Valtersson (C)
Mats Paulsson (C)
Roger Gardell (FP)
Willy Persson (KD)
Malin Norfall (S)
Malin Månsson (S)
Tommy Andersson (S)
Amani El-Ali (S)
Mikael Karlsson (S)
Annette Rydell (S)

Ola Robertsson (S)
Monika Lindqvist (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Ingrid K Karlsson (S)
Stefan Österhof (S)
Marie Olsson (S)
Magnus Pettersson (S)
Tina Lindqvist (S)
Kranislav Miletic (S)
Lindis Ohlsson (S)
Peter Bowin (V)
Erik Ohlson (V)
Lova Necksten (MP)
Helena Augustsson (MP)
Christer Leksell (SD)
Tomas Lund (SD)
Nicolas Westrup (SD)
Liz Stridh (SD)
Magnus Stridh (SD)
Ylva Olsson (SD)
Sandra Bergkvist (SD)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)

Tjänstgörande ersättare

Lena Maria Rosén (V) är tjänstgörande ersättare för Angela Leyton (V)
Therese Lagerkvist (SD) är tjänstgörande ersättare för Rose-Marie Leksell (SD)
Ingen ersättare för Hillevi Andersson (C)

Övriga närvarande
Ersättare

Magnus Persson (M)
Christoffer Laz (M)
Johannes Chen (KD)
Thomas Svensson (S)

Tjänstemän

Anna-Clara Eriksson, Magnus Widén och Annbritt Olsson

Justerandes sign

Margareta Yngveson (S)
Timmie Hansson (S)
Omid Hassib (V)
Thomas Lähdet (MP)

Utdragsbestyrkande
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§1

Dnr 2015-000005 101

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) meddelar
följande ändringar i dagordningen.
Avseende punkt 3 – 7, ska det läggas till, samt nyval i rubriken.
Mellan punkt 7 och 8 har det tillkommit ett nytt ärende. Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Räddningstjänsten Östra Blekinge, Anders Lund (M), samt nyval.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna den nya dagordningen.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§2

Dnr 2015-000035 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga frågor ställts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 2014-000026 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
AB Ronneby Helsobrunn, Kjell GG Johansson (M),
samt nyval
Sammanfattning
Kjell GG Johansson (M) anhåller om entledigande från uppdrag som
ersättare i AB Ronneby Helsobrunn.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Kjell GG Johansson (M) från uppdrag som ersättare i AB Ronneby Helsobrunn. Ärendet bordläggs till Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2015.
________________
Exp:
Kjell GG Johansson
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 2015-000027 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
Miljö- och byggnadsnämnden, Magnus Stridh (SD),
samt nyval
Sammanfattning
Kommunfullmäktigledamot Magnus Stridh (SD) anhåller om entledigande
från uppdrag som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigledamot Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Magnus Stridh (SD) som ledamot i
Miljö- och byggnadsnämnden. Till ny ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden utses Bengt Johansson (SD).
________________
Exp:
Magnus Stridh
Bengt Johansson
Miljö- och byggnadsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 2015-000027 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Miljö- och byggnadsnämnden, Ylva Olsson (SD), samt
nyval
Sammanfattning
Kommunfullmäktigledamot Ylva Olsson (SD) anhåller om entledigande från
uppdrag som ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigledamot Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Ylva Olsson (SD) som ersättare i
Miljö- och byggnadsnämnden. Till ny ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden utses Linda Johansson (SD).
________________
Exp:
Ylva Olsson
Linda Johansson
Miljö- och byggnadsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

9(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

Kommunfullmäktige

§6

Dnr 2015-000027 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Fritid- och kulturnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden, Liz Stridh (SD), samt nyval
Sammanfattning
Kommunfullmäktigledamot Liz Stridh (SD) anhåller om entledigande från
uppdrag som ersättare i Fritid- och kulturnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigledamot Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Liz Stridh (SD) som ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden. Till ny ersättare i Miljö- och byggnadsnämnden
utses Johan Grönblad (SD) och Elsa Widerstrand (SD) utses till ny ersättare i
Fritid- och kulturnämnden.
________________
Exp:
Liz Stridh
Johan Grönblad
Elsa Widerstrand
Miljö- och byggnadsnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 2015-000027 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
Miljö- och byggnadsnämnden, Nicolas Westrup (SD)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigledamot Nicolas Westrup (SD) anhåller om entledigande
från uppdrag som ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden.
Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigledamot Christer Leksell (SD).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Nicolas Westrup (SD) som ledamot i
Miljö- och byggnadsnämnden. Till ny ledamot i Miljö- och byggnadsnämnden utses Sandra Bergkvist (SD).
________________
Exp:
Nicolas Westrup
Sandra Bergkvist
Miljö- och byggnadsnämnden
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr 2015-000027 101

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
Räddningstjänsten Östra Blekinge, Anders Lund (M)
Sammanfattning
Kommunfullmäktigledamot Anders Lund (SD) anhåller om entledigande
från uppdrag som ledamot i Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigledamot Anders Bromée (M).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar entlediga Anders Lund (M) som ledamot i
Räddningstjänsten Östra Blekinge. Till ny ledamot i Räddningstjänsten Östra
Blekinge utses Lena Karstensson (M).
________________
Exp:
Anders Lund
Lena Karstensson
Räddningstjänsten Östra Blekinge
Personalenheten
Ekonomienheten
Annbritt Olsson

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§9

Dnr 2014-000595 109

Anmälan av medborgarförslag från Cathryn Karlsson
gällande för att undvika olyckor bör det framöver
beredas rid- och körvägar på cykelbanorna
Cathryn Karlsson har lämnat in följande medborgarförslag gällande för att
undvika olyckor bör det framöver beredas rid- och körvägar på cykelbanorna.
Sammanfattning
”För att undvika olyckor bör det framöver beredas rid- och körvägar på
cykelbanorna, Innan dessa är fördigställda skall ryttare och kuskar få
framföra sina ekipage på cykel och gångvägar istället för att vara på vägen
om sådana finns.
Kör- och ridvägar bör byggas runt Ronneby Horse center med en bredd så de
kan snöröjas vid behov. De bör även grusas – hårdgöras så de håller i alla
väder.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till enheten för
Samordnings- utveckling och sekretariat för vidare beredning. Medborgarförslaget ska vara besvarat senast i juni 2015.
________________
Exp:
Cathryn Karlsson
Enheten för Samordnings- utveckling och sekretariat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 10

Dnr 2014-000607 109

Anmälan av medborgarförslag från Annika Magnusson
gällande önskemål om att kommunen ordnar en gångoch cykelbana mellan Johannishus (korsningen
Johannishusvägen/Listerbyvägen) och
Listerbyrondellen
Annika Magnusson har lämnat in följande medborgarförslag gällande önskemål om att kommunen ordnar en gång- och cykelbana mellan Johannishus
och Listerbyrondellen.
Sammanfattning
Jag har önskemål om att kommunen ordnar en gång- och cykelbana mellan
Johannishus (korsningen Johannishusvägen/Listerbyvägen) och Listerbyrondellen.
Denna vägsträcka används flitigt av gång- och cykeltrafikanter i båda riktningarna. Vägen är smal och mestadels mörk och det känns otryggt för egen
del men också att låta barnen gå och cykla eftersom det kör en hel del bilar
på denna sträcka.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till enheten för
Samordnings- utveckling och sekretariat för vidare beredning. Medborgarförslaget ska vara besvarat senas i april 2015.
________________
Exp:
Annika Magnusson
Enheten för Samordnings- utveckling och sekretariat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Dnr 2014-000606 109

Anmälan av medborgarförslag från Annika Magnusson
om en önskan att Ronneby Miljö & Teknik AB:s
sopbilar ska börja med flerfackssortering
Annika Magnusson har lämnat in följande medborgarförslag om en önskan
att Ronneby Miljö & Teknik AB:s sopbilar ska börja med flerfackssortering.
Sammanfattning
Jag tycker att Ronneby Miljö & Teknik AB:s sopbilar ska börja med flerfackssortering och ta upp tidningar och förpackningar av glas, papper, plast
och metall förutom hushållssoporna.
Som det år nu så kör varje hushåll iväg med sina bilar och slänger sopor på
återvinningsstationerna runt om i kommunen, detta är inte speciellt miljövänligt.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Ronneby
Miljö & Teknik AB. Medborgarförslaget ska vara besvarat senast i maj
2015.
________________
Exp:
Annika Magnusson
Ronneby Miljö & Teknik AB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 12

Dnr 2015-000009 109

Anmälan av medborgarförslag från Bo Robertsson
gällande att vägvisare från E 22 och väg 27 till rastplats
Viggen i Sörby borde uppföras
Bo Robertsson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att vägvisare från E22 och väg 27 till rastplats Viggen i Sörby borde uppföras.
Sammanfattning
”Vägvisare från E22 och Väg 27 till rastplats Viggen i Sörby borde uppföras.
Under sommaren 2014 träffade jag ett antal turister som tänkt åka upp till
denna vackra plats, men kunde inte hitta vägen dit.”
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till enheten för
Samordnings- utveckling och sekretariat. Medborgarförslaget ska vara besvarat senast i maj 2015.
________________
Exp:
Bo Robertsson
Enheten för Samordnings- utveckling och sekretariat

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Dnr 2015-000036 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga nya medborgarförslag har lämnats in för denna perioden.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 14

Dnr 2015-000037 101

Interpellationer
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga interpellationer har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 2015-000038 101

Frågor
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) konstaterar att
inga frågor har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 16

Dnr 2012-000402 214

Detaljplan Droppemåla 1:87
Miljö- och byggnadsnämnden § 202/2014
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsenheten fick i uppdrag från kommunfullmäktige, §
317/2010 att ta fram en detaljplan för skogsområdet söder om Rustorpsvägen. Dessutom fanns ett uppdrag att inleda översyn av detaljplaner i hela
Droppemålaområdet, byggnadsnämnden § 218/2005. Därtill fanns diskussioner gällande en östra väganslutning till Ekenäsvägen för det nya bostadsområdet i Droppemåla, en södra entré till brunnsskogen samt anslutning till
dess gång- och cykelvägar samt risker med stigande havsnivåer i området.
Detta arbete var tänkt att samordnas i ett samlat planeringsarbete där de olika
uppdragen förenas i en uppdatering av befintliga detaljplaner. En södra entré
utreddes och resultatet blev att det inte var möjligt att bygga en väg med utfart på Ekenäsvägen på grund av att marken är för kuperad och att kommunen inte äger marken.
Till grund för arbete ligger en landskapsanalys med fokus på södra brunnsskogen som utförts av Roland Gustavsson 2010. Denna ger bl a förslag på
lämplig sträckning av gång- och cykelvägar genom området, föreslagen plats
för parkering i området samt förslag på placering av nya tomter intill den nya
vägen. En östra väganslutning till bostadsområdet i Droppemåla föranleder
en rad ställningstagande bl a gällande att marken delvis är i privat ägo samt
antalet nya tomter i området.
Planens syfte är att upprätta en detaljplan för del av Droppemåla 1:87 m.fl.
Planen berör ett antal befintliga detaljplaner från 1962 och 1984. Syftet är att
uppdatera omoderna planbestämmelser och ge möjlighet att bygga åtta nya
bostadshus. Planen tar hänsyn till stigande havsnivåer. Detaljplanen har varit
utställd på samråd under tiden 2012-11-19 t o m 2012-12-16. Planförslaget
presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott som återremitterade planen med hänvisning till att en avstämning bör göras till pågående campingutredning. Campingen togs bort och det reviderade förslaget ställdes ut för
granskning under tiden 22 november 2013 t.o.m. den 13 december 2013 och
ytterligare en granskning genomfördes under tiden 2014-06-20 t.o.m. 201407-18. Anledning till Granskning nr 2 var att det inkom fler yttranden från
sakägare om att få köpa till mark i anslutning till deras fastigheter.
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Efter granskning nr. 2 inkom i stort sett inga nya synpunkter förutom att det
saknades en ledningsrätt på fastigheten Bussemåla 1:3. Plankartan föreslås
revideras genom att minsta tomtstorlek ändras från 800 m2 till 750 m2 och
U-område för ledningsrätt ritas in på fastigheten Bussemåla 1:3. I planbeskrivningen ändras lägsta grundläggningsnivå från 2.8 m till 3 m och ledningsrätten på Bussemåla 1:3 beskrivs. Ändringen bedöms inte vara av sådan
art att ny granskning behövs.
Bedömning
Detaljplaneförslaget har reviderats utifrån de synpunkter som inkom under
granskningssamråd2. Plankartan föreslås revideras genom att minsta tomtstorlek ändras från 800 m2 till 750 m2 och U-område för ledningsrätt ritas in
på fastigheten Bussemåla 1:3. I planbeskrivningen ändras lägsta grundläggningsnivå från 2.8 m till 3 m och ledningsrätten på Bussemåla 1:3 beskrivs.
Ändringen bedöms inte vara av sådan art att ny granskning behövs.
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att anta planförslaget om ändring av
detaljplaner för Ekenäs-Droppemåla och översänder det till kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar godkänna planförslaget om ändring av detaljplaner för Ekenäs-Droppemåla och skicka det vidare till kommunfullmäktige
för antagande.
Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna planförslaget om ändring av detaljplaner för Ekenäs-Droppemåla.
________________
Exp:
Miljö- och byggnadsnämnden
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§ 17

Dnr 2014-000229 709

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och
rapportering enligt 28 f-g §§ lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade 2014
Socialnämnden § 130/2014
Sammanfattning
Förvaltningschef Birgitta Ratcovich föredrar ärendet.
En skriftlig redovisning av ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering
enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade samt
beslut enligt 4 kap 1 § och rapportering enligt 16 kap 6f§ Socialtjänstlagen,
tredje kvartalet, redovisas för ledamöterna.
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar notera informationen till protokollet och sända
den vidare till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen till protokollet.
________________
Exp: Socialnämnden
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§ 18

Dnr 2014-000562 13

Samhällsorientering i Ronneby kommun
Flyktingsamordnare Sabina Bico lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I Ronneby kommun bedrivs samhällsorientering inom Vuxenutbildningens
verksamhet. Utifrån de lagar som gäller i dagsläget har vi ca. 260 personer
som har rätt att få samhällsorientering.
Av dem är ca. 200 personer inskrivna på SFI, av dessa är ca. 140 flyktingar
och 120 övriga kategorier nyanlända till Sverige och Ronneby kommun.
Utöver elever på SFI har vi ca. 40 personer till som har rätt att få
samhällsorientering i kombination med övriga arbetsmarknadsinsatser tex.
praktik, yrkesutbildningar, arbete m.m.
Enligt förordningen om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare
så syftar samhällsorienteringen till att underlätta de nyanländas etablering i
arbets- och samhällslivet. Samhällsorienteringen ska ge en grundläggande
förståelse för det svenska samhället och en grund för fortsatt
kunskapsinhämtande.
Samhällsorienteringen ska innehålla följande delar.
1. Att komma till Sverige.
2. Att bo i Sverige.
3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige.
4. Individens rättigheter och skyldigheter.
5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige.
6. Att påverka i Sverige.
7. Att vårda sin hälsa i Sverige.
8. Att åldras i Sverige.
Från och med den 1 maj 2013 har målgruppen för samhällsorientering
utökats till att omfatta fler nyanlända invandrare.
Kommunen är nu skyldig att även erbjuda samhällsorientering till
anhöriginvandrare i åldern 18-64 år. Skyldigheten gäller de som folkbokförts
första gången i en kommun efter april 2013. Kommunens ansvar att erbjuda
samhällsorientering upphör tre år efter det att den nyanlände första gången
folkbokfördes i en kommun.
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Följande grupper omfattas inte av den utökade målgruppen: ungdomar i
gymnasieskolan, EU/ EES-medborgare, arbetskraftsinvandrare samt
gäststuderande/gästforskare.
Bedömning
Utifrån de lagar som råder, utökat mottagande och utökad målgrupp har vi,
Arbetsmarknads & integrationsenheten i samråd med Vuxenutbildningschef
för samhällsorientering på modersmålet, Henrik Lövgren bedömt att vi
behöver mer personal för att kunna genomföra uppdraget och följa de
föreskrivna lagarna. För att kunna klara uppdraget, bedömer vi att i dagsläget
behöver vi ha 3,0 tjänster (Samhällskommunikatörer) som ska ge
samhällsorientering till de nyanlända.
.
Förslag till beslut
Enheten för Arbetsmarknad & Integration utifrån verksamhetsplaneringen
för år 2015 behöver anslå ytterligare medel till vuxenutbildning för
uppdraget. Vi bedömer att det behövs 1 300 000 kr för 3,0 tjänster.
I dagsläget erhåller vuxenutbildningen ersättning från balanskonto för
uppdraget. Enligt skolchefen Tommy Alhqvist används de medel till
finansiering av Samhällsorientering.
Det finns två KF-s beslut sedan tidigare.
KF§168/04
KF§200/05

400 000 kr
250 000 kr

Dessa två beslut bör upphävas och ersättas med ett nytt beslut mer
specificerat till uppdraget. Vi föreslår att 1 300 000 kr per år överförs från
balanskonto till vuxenutbildningens konto, uppdrag samhällsorientering.
Denna överföring ersätter tidigare beslut och överföringarna på sammanlagt
650 000 kr.
.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att 1 300 000 kr
per år överförs från balanskontot till vuxenutbildningens konto, uppdrag
samhällsorientering. Denna överföring ersätter tidigare beslut, KF § 168/04
och KF § 200/05, och överföringarna på sammanlagt 650 000 kr.
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Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att 1 300 000 kr per år överförs från balanskontot till vuxenutbildningens konto, uppdrag samhällsorientering. Denna
överföring ersätter tidigare beslut, KF § 168/04 och KF § 200/05, och överföringarna på sammanlagt 650 000 kr.
________________
Exp:
Ekonomienheten
Enheten för Arbetsmarknad och Integration
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§ 19

Dnr 2014-000293 253

Ansökan om köp av del av fastighet Hjortsberga 4:26.
Per Engkvist lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Roger och Carina Jönsson ägare till grannfastigheten Hjortsberga 4:30 har i
skrivelse till kommunen framställt en begäran att få förvärva fastigheten
Hjortsberga 4:26. Redan idag använder de en del av fastigheten för infart till
sin egen fastighet Hjortsberga 4:30.
På fastigheten Hjortsberga 4:26 finns en stuga, Skräddarens stuga, den har de
senaste åren hyrts av Listerby Johannishus PRO förening och använts för
föreningsverksamhet. PRO-föreningen har på uppdrag av
Lokalförsörjningsenheten i Ronneby kommun skött området runt själva
stugan, klippt gräs m.m. PRO-föreningen använder inte längre stugan och
har sagt upp hyresavtalet.
Bedömning
Vid en ev försäljning av fastigheten Hjortsberga 4:26 bör en
fastighetsreglering genomföras enligt karta sida 2. Den norra delen som idag
utgörs av Hantverkarvägen förs över till fastigheten Hjortsberga 4:73. Den
föreslagna avstyckningen som ev ska försäljas utgör ca 1 183 m2
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar tillstyrka en
försäljning av en avstyckad del, enligt karta sida 2 av fastigheten Hjortsberga
4:26 till Roger och Carina Jönsson för en köpeskilling av 100 000 kr samt
beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att ge delegation till
Kommunstyrelsen att slutföra en försäljning av del av Hjortsberga 4:26.
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Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:
-

lägga ut fastigheten Hjortsberga 4:26 till försäljning samt att det vid
försäljning sker en fastighetsreglering så att den norra delen som idag
utgörs av Hantverkarvägen förs över till fastigheten Hjortsberga 4:73.

-

kommunstyrelsen får delegation att slutföra en försäljning av del av
Hjortsberga 4:26.

Deltar i debatten
I debatten deltar Kommunfullmäktigledamöterna Sune Håkansson (RP), Roger Fredriksson (M) och Peter Bowin (V).
Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktigledamot Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till eget förslag gällande att Kommunfullmäktige beslutar om försäljning av del av
Hjortsberga 4:26.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

lägga ut fastigheten Hjortsberga 4:26 till försäljning samt att det vid
försäljning sker en fastighetsreglering så att den norra delen som idag
utgörs av Hantverkarvägen förs över till fastigheten Hjortsberga 4:73.

-

Kommunstyrelsen får delegation att slutföra en försäljning av del av
Hjortsberga 4:26.

Reservation
Kommunfullmäktigledamot Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 20

Dnr 2014-000057 759

Avgifter för insatser inom Socialförvaltningens område
Socialnämnden § 143/2014
Sammanfattning
Verksamhetschef Göran Fridh föredrar ärendet och lämnar följande
beslutsförslag:
Kommunfullmäktige beslutade under § 212/2014, att återemittera
Socialnämndens förslag till avgifter inom Socialförvaltningens område i den
del som avser avgift för korttidsvistelse i form av lägervistelse.
I Socialnämndens förslag föreslås en avgift på 200 kr per dag i de fall
egenavgiften inte debiteras direkt till vårdtagaren utan kommunen debiteras
hela kostnaden för lägervistelse. Socialnämndens förslag är byggt på att den
avgiften motsvarar de avgifter som icke funktionshindrade barn betalar för
läger och inte är orsakad av funktionshindret.
Egen avgift enligt Socialnämndens förslag skulle ge en intäkt på 1 000-5 000
kr per år.
Bedömning
Socialnämndens förslag till egen avgift har ingen ekonomisk betydelse för
Socialförvaltningen utan är tänkt att ge lika villkor för olika läger med olika
avgiftssystem. Frågan om föräldrar som inte har ekonomisk förmåga att
betala lägeravgifter har inte beaktats i det här sammanhanget eftersom den
föreslagna avgiften inte skiljer sig från lägeravgifter för icke funktionshindrade/.
Två alternativa förslag redovisas. Det ena att vidhålla socialnämndens
tidigare förslag. Det andra att föreslå att ingen egenavgift tas ut för
lägervistelser där Socialförvaltningen betalar hela lägeravgiften.
Förslag till beslut
Socialnämnden föreslås besluta att;
Alternativ 1
En egenavgift på avgift t 200 kr per dag för lägervistelser enligt LSS § 9:6 i
de fall egenavgiften inte debiteras direkt till vårdtagaren utan kommunen
debiteras hela kostnaden för lägervistelse.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

29(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

Kommunfullmäktige

Alternativ 2
Ingen egenavgift för lägervistelser enligt LSS § 9:6
Underlag
Socialnämndens förslag
I socialnämndens förslag föreslås en avgift på 200 kr per dag i de fall egenavgiften inte debiteras direkt till vårdtagaren utan kommunen debiteras hela
kostnaden för lägervistelse.
Bakgrunden är att konstruktionen av avgifter för lägervistelser för barn med
funktionshinder varierar. Det vanligast är att avgiften är uppdelad i en del
som betalas av föräldrarna och en del som betalas av Socialförvaltningen
efter beslut om kortidsvistelse. Den avgift som föräldrarna betalar motsvarar
ofta avgiften för icke funktionshindrade barn. Vissa lägeranordnare väljer
däremot att ha en avgift som i sin helhet betalas av Socialförvaltningen. Socialnämndens förslag på en avgift på 200 kr per dag i de fall hela avgiften
betalas av Socialförvaltningen är byggt på att den avgiften motsvarar de avgifter som icke funktionshindrade barn betalar för läger och inte är orsakad
av funktionshindret.
Nuläge
Under 2014 har 6 st barn beviljats korttidsvistelse enligt LSS § 9:6. Kostnaden uppgår till 46 582 kr. Av barnen har 5 st betalat egenavgift till föreningen och 1 barn till Socialförvaltningen.
Egen avgift enligt Socialnämndens förslag skulle ge en intäkt på ca 1 000 –
5 000 kr per år
Socialnämndens beslut
Socialnämnden beslutar att anta alternativ 2, att inte ta ut någon egenavgift
för lägervistelser enligt LSS § 9:6.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att anta socialnämndens förslag gällande Avgifter inom socialförvaltningens område, delen
Korttidsvistelse i form av lägervistelse innebärande att ingen egenavgift tas
ut för lägervistelser enligt LSS § 9:6.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

30(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

Kommunfullmäktige

Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta Socialnämndens förslag gällande Avgifter
inom socialförvaltningens område, delen Korttidsvistelse i form av lägervistelse innebärande att ingen egenavgift tas ut för lägervistelser enligt LSS §
9:6.
________________
Exp:
Socialnämnden
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§ 21

Dnr 2014-000551 730

Justering av författningssamling, avgifter inom
äldreomsorgen
Äldrenämnden § 133/2014
Sammanfattning
Förslag föreligger om avgifter för äldreomsorgen 2015. Nämnden går
igenom sida för sida i dokumentet.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar enligt föreliggande förslag.
Yrkanden i Kommunstyrelsen
Malin Norfall (S) yrkar på följande ändringar i liggande förslag till beslut:
s. 2, nivå 2: Serviceinsatser samt en omvårdnadsinsats. 1259 kronor i månaden.
s. 4: Inkomster från privat pensionsförsäkring medför att förbehållsbeloppet
ökas med tio procent av utfallande belopp. Detta stryks i taxeförslaget.
s. 5: Sänkning av förbehållsbeloppet. Detta textstycke stryks i taxeförslaget.
s. 9: Dubbla boendekostnader. Värdet av den tidigare permanentbostaden
ingår i förmögenheten. Detta stryks i taxeförslaget.
Tjänstgörande ordförande Kenneth Michaelsson (C) yrkar bifall enligt arbetsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

Justerandes sign

-

på s. 9, under Dubbla boendekostnader, stryka meningen Värdet av
den tidigare permanentbostaden ingår i förmögenheten i taxeförslaget.

-

med undantag av ovanstående ändring anta justering av författningssamlingen avseende avgifter inom äldreomsorgen.
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Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigeledamöterna Sune Håkansson (RP), Bo
Johansson (S), Ylva Olsson (SD) Peter Bowin (V) och Nicolas Westrup
(SD).
Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag förutom sidan 4 gällande pensionsförsäkring där han yrkar
på återremiss.
Kommunfullmäktigledamot Ylva Olsson (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktigledamot Bo Johansson (S), med stöd av kommunfullmäktigledamot Peter Bowin (V), yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag
förutom ändringar gällande sidan 2, nivå 2: Serviceinsatser samt en omvårdnadsinsats. 1259 kronor i månaden och till sidan 5: Sänkning av förbehållsbeloppet, TV-avgiften. Dessa textstycken stryks i taxeförslaget.
Kommunfullmäktigledamot Nicolas Westrup (SD) yrkar på återremiss av
hela ärendet.
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) yrkar på ajournering i 5 minuter.
Propositionsordning 1
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på ledamot Malin Norfall (S) yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Kommunfullmäktigledamot Nicolas Westrup (SD) drar tillbaka sitt yrkande.
Propositionsordning 2
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på kommunfullmäktigledamot Sune Håkanssons (RP) yrkande om återremiss på sidan 4: inkomster från privat pensionsförsäkring, och finner att
Kommunfullmäktige bifaller ledamot Sune Håkanssons (RP) förslag.
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Propositionsordning 3
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på de delar i Kommunstyrelsens förslag där det endast finns ett förslag
och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Propositionsordning 4
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag gentemot kommunfullmäktigledamot Bo
Johanssons (S) yrkande om ändringar gällande sidan 2, nivå 2: Serviceinsatser samt en omvårdnadsinsats. 1259 kronor i månaden och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej- röst för bifall till Bo Johanssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga B, tjugosex
ja-röster (26), tjugotvå nej-röster (22) samt en (1) frånvarande.
Propositionsordning 5
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag gentemot kommunfullmäktigledamot Bo
Johanssons (S) yrkande gällande sidan 5: Sänkning av förbehållsbeloppet,
TV-avgiften. Detta textstycke stryks i taxeförslaget och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och följande propositionsordning godkänns:
Ja-röst för bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Nej- röst för bifall till Bo Johanssons (S) förslag.
Omröstningsresultat
Efter företagen omröstning avges till detta protokoll fogad bilaga C, tjugosex
ja-röster (26), tjugotvå nej-röster (22) samt en (1) frånvarande.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

Sidan 4: Inkomster från privat pensionsförsäkring medför att förbehållsbeloppet ökas med tio procent av utfallande belopp återremitteras för vidare utredning.

-

På sidan. 9, under Dubbla boendekostnader, stryka meningen Värdet
av den tidigare permanentbostaden ingår i förmögenheten i taxeförslaget.

-

Med undantag av ovanstående ändring anta justering av författningssamlingen avseende avgifter inom äldreomsorgen enligt bilaga 1.

Reservation
Socialdemokraterna, Miljöpartiet de Gröna och Vänsterpartiet reserverar sig
mot beslutet gällande sidan 2 och 5 i författningssamlingen.
________________
Exp:
Äldreförvaltningen
Anna-Clara Eriksson
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§ 22

Dnr 2013-000213 309

Avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i
Blekinge län
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Region Blekinge har översänt förslag till avtal för hållplatsutbyggnad och
underhåll i Blekinge län. Bakgrunden är att den Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) vill se att delar som inte har varit reglerade tidigare
mellan kommunerna och tidigare Blekingetrafiken liksom vissa rutiner ska
se lika ut oavsett i vilken kommun åtgärden är aktuell. Region Blekinge vill
åstadkomma en kvalitetssäkring och en enhetlig kostnadsfördelning. Efter en
tidigare remissrunda där Ronneby kommun genom beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 2013-10-28 avstyrkte förslaget har Region Blekinge återkommit med ett justerat förslag. Avtalet förslås bli gällande f r o m 2015-0201.
Bedömning
De synpunkter som Ronneby kommun tidigare hade på förslaget är till viss
del tillgodosedda. I tidigare förslag var kommunen skyldig att sätta upp
papperskorgar vid varje större hållplats. Nu kopplar man frågan om
papperskorgarna till att kommunerna har ansvar för röjning och renhållning
vid hållplatserna men kommunerna får själva göra bedömningen om ev
uppsättning av t ex papperskorgar om man anser att det behövs.
Kommunens större synpunkt vid förra tillfället var att kommunen skulle få ta
kostnaden för all el till hållplatserna, både belysning och övrig teknisk
utrustning. Kostnaden för elen till 18 hållplatser, ca 50 000 kr, har
kommunen hittills kunnat fakturera Blekingetrafiken. Då detta har hanterats
olika gentemot olika kommuner i länet har det varit en av grunderna för att
få frågan enhetligt reglerad genom ett avtal.
I det nya förslaget delar man på kostnaden för el till belysning
(kommunerna) och el till tekniska utrustning (Region Blekinge). Hur denna
uppdelning ska kunna ske i praktiken återstår dock att lösa. Uppdelning av
kostnaderna innebär att kommunens ökade kostnader blir något lägre än
tidigare angivna. Flertalet av de 18 hållplatserna har dock i dagsläget enbart
belysning och ingen extra teknisk utrustning.
För att få till en gemensam hållning i dessa frågor i länet föreslås ändå, trots
ökade kostnader, att avtalet godkänns.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå kommunstyrelsen
att föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet mellan Region Blekinge
och kommunerna i Blekinge om ansvar för hållplatsutbyggnad och
underhåll. Kostnaderna hanteras inom befintlig budget för tekniska
förvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att godkänna avtalet
mellan Region Blekinge och kommunerna i Blekinge om ansvar för hållplatsutbyggnad och underhåll. Kostnaderna hanteras inom befintlig budget
för tekniska förvaltningen.
Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar godkänna avtalet mellan Region Blekinge och
kommunerna i Blekinge om ansvar för hållplatsutbyggnad och underhåll.
Kostnaderna hanteras inom befintlig budget för tekniska förvaltningen.
________________
Exp:
Samtliga kommuner i Blekinge
Region Blekinge
Tekniska förvaltningen
Ekonomienheten
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§ 23

Dnr 2014-000200 287

Besvarande av medborgarförslag från
Fredriksbergsskolans föräldraråd angående
tillagningskök
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Fredriksbergsskolans föräldraråd har inkommit med ett medborgarförslag
med anledning av den förestående ombyggnationen av flertalet kök i Ronneby kommun som innebär att Fredriksbergsskolans mottagningskök byggs om
till ett tillagningskök så att alla skolans elever får sin mat lagad från grunden
på plats.
Om utbyggnad anses nödvändig föreslås att ombyggnaden också omfattar en
utbyggnad mot gångvägen och fotbollsplanen och ej mot körbanan där skolbussar och föräldrar hämtar och lämnar sina barn.
Föreslås även att anlita en prisbelönt kostchef från Södertälje som kan ge
handfasta råd om hur man får samma resultat i Ronneby som Södertälje med
nöjda matgäster och minskat matsvinn. Fredriksbergsskolan skulle därmed
kunna bli den första i raden av skolor i kommunen med en s.k. Cradle to
Cradle kost där man använder sig av kravmärkta, ekologiska och närodlade
produkter i tillagningen av skolans måltider. Ett inslag av barnens medhjälp i
köket som t.ex. med planeringen av måltider en dag i veckan genom ett måltidsråd skulle vara uppskattat av barnen och dess föräldrar.
I medborgarförslaget ställs krav på följande punkter för omedelbar implementering:
Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett
tillagningskök
Anpassar kosten efter ”Cradle to Cradle” principen
3.
Bjud in föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera
våra barns möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och smaktillsatser.
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Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss hos Tekniska förvaltningen och Utbildningsnämnden.
Tekniska förvaltningen lämnar följande remissyttrande:
Ronneby kommun har precis startat upp en stor satsning på måltidsverksamheten med syftet att skapa en så god, näringsriktig och utseendemässigt tilltalande mat till våra elever som möjligt. Utöver det ses matsalsmiljön över för
att möjliggöra en lugn, harmonisk och tilltalande måltidsmiljö; allt för att
våra elever skall ges möjlighet till god trivsel och stimulerande inlärning.
Processen inleddes av en övergripande kostutredning som fastställdes av
Kommunfullmäktige, vilken sätter kursen för det nuvarande utvecklingsarbetet.
I satsningen ingår, förutom fysisk ombyggnad av matsalar samt ett antal
mottagningskök till tillagningskök, även en övergripande konceptutveckling.
Denna konceptutveckling är precis uppstartad och syftar till att se över hela
kedjan från inköp/upphandling till produktionssätt. Möjligheten att ytterligare utöka ekologiska inköp, erbjuda alternativrätter, möta krav på närodlade
produkter samt utveckla klimatsmarta menyer och serveringssätt med minskat matsvinn i hela kedjan är fokusområden som kommer att belysas vid
konceptutvecklingsprocessen.
Det fokus som hela tiden ligger på agendan är att långsiktigt skapa förbättringar som möjliggör och möter de förväntade krav och önskemål som ställs
på kommunen som måltidsleverantör under kommande decennier.
Nedan redovisas kommentarer och synpunkter på de punkter föräldrarådet
önskade beslut kring.
Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett tillagningskök
Aktuell fråga belystes i samband med kostutredningen, men beroende på att
en ombyggnad här skulle vara enormt kostsam pga skolans utformning samt
beroende av att Fredriksbergsskolan ligger inom fungerande tidsavstånd från
centralkök fastställdes alternativet att bibehålla mottagningskök för Fredriksbergsskolan. Tekniska förvaltningen ser inte att nya fakta har framkommit som bör ompröva beslutet.
Anpassar kosten efter ”Cradle to Cradle” principen
Generellt arbetar Ronneby kommun efter att så långt det är möjligt implementera Cradle to Cradle i verksamheterna.
Avseende måltidsverksamhet finns det inte klart definierat vad detta innebär,
men i den pågående konceptutvecklingen finns Cradle to Cradle med som ett
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fokusområde som kommer att belysas noggrant. Samarbete pågår med danska aktörer vilka vi vill nyttja för att utveckla vår mathantering, produktionssätt mm.
Bjud in Föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera våra barns
möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och
smaktillsatser
Matråd kommer att hållas kontinuerligt med våra måltidsgäster för att säkerställa den viktiga kontinuerliga direktkommunikationen. Utöver detta ser vi
mycket positivt på ytterligare samråd med Fredriksbergsskolans föräldraråd
där aktuell måltidssituation samt information kring pågående konceptutveckling mm kan belysas.
Tekniska förvaltningen ställer sig positiv till punkterna 2 och 3 i medborgarförslaget. Beträffande punkt 1 anser Tekniska förvaltningen att medborgarförslaget skall avslås.
Utbildningsnämnden lämnar följande yttrande:
Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningsköktill ett tillagningskök
Denna fråga belystes i samband med Kostutredningen. De tekniska förutsättningarna, d.v.s. skolans utformning bedömdes utgöra sådana hinder att en
ombyggnad i princip skulle vara omöjlig att genomföra inom försvarbara
kostnader. Bl a skulle en "kökstillbyggnad" på skolgården krävas och innebära att denna, redan rel. lilla skolgård,
skulle krympas. Då skolan ligger inom fungerande leveranstid från centralkök fastställde kommunfullmäktige alternativet att bibehålla skolans mottagningskök.
Anpassar kosten efter "Cradle to Cradle" principen
Ronneby kommun arbetar efter, att så långt det är möjligt, implementera
Cradle to Cradle i verksamheterna. I den nya ansvarsfördelningen för kostverksamheten innebär det att frågan bör behandlas inom Tekniska Förvaltningen. Utbildningsverksamheten instämmer i vikten av att principen om
hållbarhet ska följas så långt som möjligt.
Bjud in Föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera våra barns
möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och
smaktillsatser
Beroende på ansvarsförhållandet är det Kostenheten vid Tekniska Förvaltningen, som ska initiera dessa diskussioner.
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Utbildningsverksamheten anser att det är mycket viktigt med en god dialog
med elever/ vårdnadshavare och att denna dialog ger möjlighet till påverkan.
Detta är inte minst viktigt beroende på att skolans rektor rent faktiskt ansvarar för att de måltider som serveras är goda och näringsriktiga enl. Skollagen.
Den nya kostorganisationen bygger på att god kommunikation och dialog
byggs upp.
Det finns inget i remissyttrandena som föranleder omprövning av tidigare
fattat beslut om att bibehålla mottagningsköket för Fredriksbergsskolan.
Tekniska förvaltningen kommer att fortsätta med att utveckla måltidsverksamheten för hela kedjan från produktionssätt, upphandling och inköp. I detta arbete kommer Cradle to Cradle principen utifrån den kunskap som finns
att ta del av. Det är viktigt att dessa kunskaper och utvecklingsmöjligheter
diskuteras med både föräldrar och matråd.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
Att punkt ett att Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett tillagningskök avslås
Att punkt två att anpassa kosten efter ”Cradle to Cradle” principen är besvarad
Att punkt tre att bjuda in föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera barnens möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och smaktillsatser bifalls
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att:

Justerandes sign

-

punkt ett att Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett tillagningskök avslås.

-

punkt två att anpassa kosten efter ”Cradle to Cradle” principen är besvarad.

-

punkt tre att bjuda in föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera barnens möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och smaktillsatser bifalls.
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Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
-

punkt ett att Fredriksbergsskolan bygger om köket från ett mottagningskök till ett tillagningskök avslås.

-

punkt två att anpassa kosten efter ”Cradle to Cradle” principen är besvarad.

-

punkt tre att bjuda in föräldrarådet från Fredriksbergsskolan och diskutera barnens möjligheter till en kost i tiden utan bekämpningsmedel, färgämnen och smaktillsatser bifalls.

________________
Exp:
Ingela Kindblad
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§ 24

Dnr 2014-000305 192

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christian Mahrle (FP) angående boulebana i
Rådhusparken
Utredare Cecilia Birgersson lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
Christian Mahrle (Folkpartiet) har i motion 2014-06-10 föreslagit att Ronneby kommun anlägger en boulebana i Rådhusparken t. ex i anslutning till
Borgmästargården. Syftet med boulebanan är att skapa en mötesplats där
både gamla och unga kan träffas över generationsgränserna.
Bedömning
Motionen har remitterats till Fritid- och kulturnämnden, Tekniska förvaltningen och Miljö- och byggnadsnämnden. I deras remissvar framgår:
Tekniska förvaltningen föreslår att:
Tekniska förvaltningen inom ramen av placering av lekplatsen i Rådhusparken även utreder lämpligheten och möjligheten att anlägga en boulebana i
parken.
Fritid- och kulturnämnden föreslår att:
Ser Rådhusparken som en begränsad yta för denna aktivitet och förordar
annan placering. Nämnden har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att se
över placeringar för skatepark och spontanidrottsplats och ser en samplacering som utvecklande gällande spontana möten mellan generationer enligt
föreställarens intentioner.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att Rådhusparken inte är särskilt stor
men en enkel boulebana skulle eventuellt få plats. De föreslår att:
Har inget att erinra mot förslaget.
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Att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att se över lämplig placering
av en boulebana i samband med att se över placering av skatepark och spontanidrottsplats för att utveckla spontana möten mellan generationer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att utreda lämplig placering av boulebana i samband med att se över
placering av skatepark och spontanidrottsplats.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att tekniska förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna och möjligheterna för en
boulebana i samband med byggnation av lekplats i Rådhusparken och att
motionen därmed anses vara besvarad.
Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tekniska förvaltningen får i uppdrag att
utreda förutsättningarna och möjligheterna för en boulebana i samband med
byggnation av lekplats i Rådhusparken och att motionen därmed anses vara
besvarad.
________________
Exp:
Tekniska förvaltningen
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§ 25

Dnr 2014-000098 821

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Roger Gardell (FP) angående nybygge eller
totalrenovering av befintlig ishall i Kallinge
Miljösamordnare Karin Lundberg lämnar följande beslutsförslag:
Sammanfattning
I en motion som inlämnats av Roger Gardell (FP) pekas på att ishallen i
Kallinge inte håller måttet till det användningsområde den i nuläget används
för därför föreslås en rad åtgärder och undersökningar/inventeringar. I
motionen yrkas att Fritid- och kulturförvaltningen får i uppdrag att:
- inventera vad som skall behållas vid renovering/nybygge
-

utreda kostnader vid renovering respektive nybygge av ishall med två
isytor

-

tillsammans med berörda föreningar gå igenom vilket behov det finns för
fortsatt verksamhet

-

återkomma till budgetberedningen 2014

En begäran om remissyttranden skickades till Fritid- och kulturnämnden och
ett yttrande har inkommit. Fritid- och kulturnämnden har i budget 2014 en
summa av 200 tkr till utredning av reinvesteringar. Fritid- och
kulturförvaltningen har av nämnden fått ett uppdrag att se över de
frågeställningar motionsställaren angivit. Fritid- och kulturnämnden beslutar
att motionen därmed anses besvarad.
Bedömning
Fritid- och kulturnämnden har i budget 2014 en summa av 200 tkr till
utredning av reinvesteringar. Förvaltningen har av nämnden fått i uppdrag att
se över de frågeställningar motionsställaren angivit och därmed anser de att
motionen är besvarad.
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Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige utifrån Fritid- och kulturförvaltningens yttrande besluta
att motionen därmed anses besvarad.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att med ovanstående
yttrande från fritid- och kulturnämnden besluta att motionen är bifallen avseende punkt 1 och 3 samt besvarad avseende punkt 2 och 4.
Deltar i debatten
I debatten deltar kommunfullmäktigledamot Roger Gardell (FP).
Ledamot Roger Gardell (FP) tackar för svaret.
Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att med ovanstående yttrande från fritid- och
kulturnämnden besluta att motionen är bifallen avseende punkt 1 och 3 samt
besvarad avseende punkt 2 och 4.
________________
Exp:
Roger Gardell
Fritid- och kulturnämnden
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§ 26

Dnr 2013-000065 101

Begäran om revidering av nuvarande reglemente för
Kommunala Pensionärsrådet
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande
beslutsförslag:
Sammanfattning
Laila Andersson, ordf SPF och ledamot i Kommunala pensionärsrådet, har
på uppdrag av rådet skickat en skrivelse till KS/KF med begäran om
revidering av rådets nuvarande reglemente.
I skrivelsen hänvisas till den skrivelse som gjordes av de fyra
pensionärsorganisationer i november 2011. Grunden för skrivelserna är att
de anser att reglementet missgynnar deras möjligheter till inflytande och
samverkan med politiken.
Bedömning
Önskemålet är att tillägg görs att rådet skall vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning, att rådet hellre ska lyda under kommunstyrelsen
- idag äldrenämnden, att pensionärsorganisationerna ska få vara representerade med totalt sex ledamöter och sex ersättare mot dagens fyra, att vice ordf
ska utses av pensionärsorganisationen, att det ska finnas en beredningsgrupp
med uppgift att bereda ärenden och föreslå dagordning till rådens sammanträden, att kallelse och föredragningslista ska skickas ut senast 14 dagar före
rådets sammanträde mot idag 7 dagar, att arvode ska utgå till pensionärsorganisationernas representanter enligt av Kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda samt att rådets ledamöter en gång per mandatperiod
erbjuds lämplig utbildning för uppdraget.
Av skrivelsen framgår att det allra viktigaste är införandet av ett beredningsutskott.
Då det nya reglementet antogs i juni 2011 fanns en majoritet för förändringarna. Det gjordes i beslutet en förstärkning i linje med de önskemål som
framförts då Kommunstyrelsen numera har en representant i rådet. Det är
dock viktigt att rådet kan fungera på ett bra sätt. En beredningsgrupp bedöms
förbättra rådets arbete och föreningarnas möjligheter till insyn och påverkan.
Därför föreslås förändring i § 5 i reglementet enligt följande (nytillkommen
text är understruken och kursiverad):
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”ARBETSFORMER
§5
Rådet sammanträder minst sex gånger per år på tider som om möjligt anpassas så att rådets mening kan komma främst Kommunfullmäktige och Äldrenämnden tillhanda i tid före dessas beslut i för pensionärerna viktiga ärenden.
Extra sammanträde ska hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller
mer än hälften av rådets ledamöter begär det.
Rådet har rätt att tillsätta en beredningsgrupp med uppgift att bereda ärenden
och föreslå dagordning till rådens sammanträden.
I beredningsgruppen ska ordförande och vice ordförande, 1 representant från
vardera pensionärsförening i rådet samt rådets sekreterare ingå.
Tillsätts en beredningsgrupp ska rådet sammanträda vid minst fyra tillfällen.
Senast tre veckor innan sammanträdet ska handlingar/ärenden som ska behandlas sändas in till rådets sekreterare.
Skriftlig kallelse jämte föredragningslista utsändes till rådets ledamöter, och
för kännedom till deras ersättare, senast 7 dagar före rådets sammanträde.
I samband härmed utsändes förslag till förteckning över ärende som skall
behandlas, samt handlingar och beslutsunderlag till ledamöter och ersättare i
så god tid och på sådant sätt att vidare information och beredning möjliggörs.
Vid sammanträden förs protokoll som skall justeras av ledamot från pensionärsorganisation.
Justerat protokoll expedieras till ledamöter och ersättare i rådet samt i kommunen verksamma pensionärsföreningar som tillhör rikssammanslutning för
pensionärer. Protokollsutdrag expedieras till berörda.
För att få en bredare förankring bör rådet arrangera informationsträffar riktade mot äldre 1-2 ggr per år.”
Äldrenämnden har haft förslaget på remiss och har yttrat att man tillstyrker
tillsättandet av en beredningsgrupp men att i övrigt avvakta med ytterligare
förändringar till årsskiftet då nuvarande mandatperiod går ut.
Även Kommunala Pensionärsrådet har haft förslaget på remiss. Rådets yttrande görs genom pensionärsföreningarna PRO, SPF, SKPF, SPRF. Dessa är
fortsatt kritiska till att inte fler förändringar föreslås.
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Det är ett framsteg om beredning införs men man vill att åtminstone vice
ordföranden i rådet ska tillsättas av pensionärsorganisationerna samt att deltagarna i KPR för pensionärerna åtminstone bör erhålla reseersättning vid
deltagande i möten. De önskar även att representanterna i KPR för pensionärsorganisationerna får träffa Ks au för att diskutera mål och förväntningar
på rådet.
Då införande av en beredningsgrupp även efter remissen bedöms vara det
som på bästa sätt förbättrar rådets arbete och samtidigt ökar föreningarnas
möjligheter till insyn och påverkan föreslås att reglementet ändras så att en
sådan beredningsgrupp införs. Vid ett övervägande om tillsättning av vice
ordförande samt arvode eller reseersättning bör övriga av kommunen råd tas
i beaktande och liknande förändringar göras där.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta föreslå kommunstyrelsen att
föreslå kommunfullmäktige besluta att revidera reglementet för Kommunala
pensionärsrådet så att möjligheten finns att tillsätta en beredningsgrupp.
Kommunstyrelsens beslut 2015-01-13
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige revidera reglementet
för Kommunala pensionärsrådet så att möjligheten finns att tillsätta en beredningsgrupp.
Yrkanden
Kommunfullmäktigledamot Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att revidera reglementet för Kommunala pensionärsrådet så att möjligheten finns att tillsätta en beredningsgrupp
________________
Exp:
Kommunala Pensionärsrådet
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§ 27

Dnr 2015-000058 101

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Malin Norfall (S) angående HBT - certifiering av
Ronneby kommun
Kommunfullmäktigledamot Malin Norfall (S) har lämnat in följande motion
om HBT – certifiering av Ronneby kommun.
Sammanfattning
I vardagens orättvisor har också intoleransen sin rot. Dagens utveckling i
Europa är skrämmande. Främlingsfientlighet, rasism, homofobi och sexism
riskerar att breda ut sig även i vårt län. Vi måste tillsammans ta strid för alla
människors lika värde och rätt.
Alla är vi i olika åldrar, har olika livserfarenheter och förutsättningar, olika
bakgrund, olika hudfärg, kön, identitet eller sexuell läggning. Det är vi tillsammans som bygger samhället, vi kvinnor och män som nyttjar våra olika
talanger, färdigheter, erfarenheter och kompetenser. Vi måste ta tillvara på
varandras olikheter i utvecklingen av ett gemensamt, inbjudande samhälle.
Könsidentifiering och sexualitet är starkt sammanvävda med våra värderingar, handlingar, positioner och ställningstagande i samhället. Sverige har
kommit en bit vad gäller förståelse för homosexualitet ändå utsätts HBTpersoner för både hatbrott, kränkningar och misshandel.
En HBT-certifiering av en organisation och dess verksamheter ger enligt
RFSL (som utbildar och certifierar) personalen möjlighet att reflektera över
sitt eget förhållningssätt samt att bemöta medborgarna på ett kunnigt och
respektfullt sätt. Det handlar även om att Ronneby kommun som arbetsgivare ska kunna bemöta anställda ur ett HBTQ- perspektiv.
Det tar ca 6-8 månader att genomföra processen. Målet är en verksamhet där
alla känner sig inkluderade och välkomna samt att kommunens värdegrund
kommuniceras till både personal och invånare. I en HBT-certifiering genomlyses inte endast HBTQ-frågorna utan även de andra diskrimineringsgrunderna. Detta vore ett bra komplement till den jämställdhets- och mångfaldsplan som kommunen kommer anta.
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Socialdemokraterna föreslår
- att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över förutsättningarna
för en HBT-certifiering av kommunens verksamheter.
Deltar i debatten
I debatten deltar Malin Norfall (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Malin Norfall
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

51(54)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-01-29

Kommunfullmäktige

§ 28

Dnr 2015-000062 101

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamöterna Peter Bowin, Erik Ohlson och tjänstgörande ersättare Lena Rosén, Vänsterpartiet, gällande
instegs- och nystartsjobb i kommunala verksamheter
Kommunfullmäktigledamöterna Peter Bowin (V), Eric Ohlson (V) och
tjänstgörande ersättare Lena Rosén (V), gällande instegs- och nystartsjobb i
kommunala verksamheter.
Sammanfattning
Angående: Använd de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som finns för att
förbättra för arbetslösa och rekryteringsunderlaget till kommunala verksamheter.
Det finns idag en rad arbetsmarknadspolitiska åtgärder som prövats på olika
sätt i kommunala verksamheter i kommuner runt om i Sverige. Två sådana
åtgärder är Instegsjobb och Nystartsjobb. Båda kategorierna vänder sig till
arbetssökande som utan framgång försökt att komma in på arbetsmarknaden.
För den som varit utan arbete en längre tid eller är ny i Sverige kan arbetsgivaren få ekonomisk ersättning för att anställa. Stödet kallas för nystartsjobb
eller särskilt nystartsjobb.
Den som fyller 21-26 år under året kan få nystartsjobb om hen varit utan
arbete i minst sex månader under de senaste nio månaderna. För den som är
ny i Sverige finns möjlighet till Instegsjobb som bygger på idén att personens kompetens snabbare ska komma till användning. Nyanländ kompetens
är en delvis outnyttjad källa av kunskaper och erfarenheter.
Det finns en rad faktorer som är värda att beakta och som är positivt för både
individen och kommunen.
Yrkande: Vi föreslår därför att arbetsmarknadsenheten får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta minst tio nystartsjobb och minst tio instegsjobb i den kommunala verksamheten under våren 2015.
Deltar i debatten
I debatten deltar Peter Bowin (V).
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunstyrelsen.
________________
Exp:
Peter Bowin
Eric Ohlson
Lena Rosén
Kommunstyrelsen
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§ 29

Dnr 2015-000006 101

Information
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell (FP) informerar om
följande:
Sammanfattning
En uppmaning från Brottsförebyggande Rådet ”BRÅ” om besvarande av
enkät på nätet angående förtroendevaldas utsatthet vid valet 2014.
I slutet på februari startas en utbildning för nya förtoendevalda, förmiddagar,
vid sju tillfällen under våren 2015.
Kommunfullmäktiges sammanträde kommer att börja kl 18.00 med start den
26 februari 2015.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera informationen till protokollet.
________________
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Datum 2015-01-20

Kungörelse från Ronneby kommun
Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde
Torsdag 2015-01-29, kl 18.30 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby
för behandling av följande ärenden:

l.

Val av justerare

2.

Allmänhetens frågestund med anledning av följande ärenden på dag
ordningen
Den som vill ställa en fråga ska anmäla detta till Kommunfullmäktiges
presidium senast 10 minuter före sammanträdets start

3.

Anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i AB Ronneby
Helsobrunn, Kjell GG Johansson (M)

4.

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Miljö- och
byggnadsnämnden, Magnus Stridh (SD)

5.

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Miljö- och
byggnadsnämnden, Ylva Olsson (SD)

6.

Anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i Fritid- och
kulturnämnden och Miljö- och byggnadsnämnden, Liz Stridh (SD)

7.

Anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i Miljö- och
byggnadsnämnden, Nicolas Westrup (SD)

8.

Anmälan av medborgarförslag från Cathryn Karlsson gällande för att
undvika olyckor bör det framöver beredas ris- och körvägar på cykelbanorna

9.

Anmälan av medborgarförslag från Annika Magnusson gällande önskemål
om att kommunen ordnar en gång- och cykelbana mellan Johannishus
(korsningen Johannishusvägen/Listerbyvägen) och Listerbyrondellen

10.

Anmälan av medborgarförslag från Annika Magnusson om en önskan att
Ronneby Miljö & Teknik AB:s sopbilar ska börja med flerfackssortering

11.

Anmälan av medborgarförslag från Bo Robertsson gällande att vägvisare
från E 22 och väg 27 till rastplats Viggen i Sörby borde uppföras

Ronneby kommun
Postadress
SE-372 80 Ronneby
Besoksadress
Karlsharnnsvagen 4
Webbplats
www ronneby se

Telefon
Telefax
E-post

0457 61 80 OO
0457 61 86 33
stadshuset@ronneby se
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12.

Medborgarförslag

13.

Interpellationer

14.

Frågor

15.

Detaljplan Droppemåla 1 :87

16.

Socialnämndens ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g
§§lagom stöd och service till vissa funktionshindrade 2014

17.

Samhällsorientering i Ronneby kommun

18.

Ansökan om köp av del av fastighet Hjortsberga 4:26.

19.

Avgifter för insatser inom Socialförvaltningens område

20. Justering av författningssamling, avgifter inom äldreomsorgen
21. Avtalsförslag för hållplatsutbyggnad och underhåll i Blekinge län
22. Besvarande av medborgarförslag från Fredriksbergsskolans föräldraråd
angående tillagningskök
23

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Christian Mahrle
(FP) angående boulebana i Rådhusparken

24

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamoten Roger Gardell, FP
angående nybygge eller totalrenovering av befintlig ishall i Kallinge

25

Begäran om revidering av nuvarande reglemente för Kommunala
Pensionärsrådet

26

Anmälan av motioner

Kommunledningsförvaltningen
2015-01-20
Nils Ingmar Thorell I Annbritt Olsson
Ordförande

Sekreterare
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20 Justering av forfattnmgssamhng,avgifter mom aldreomsorgen

Ledamöter

Parti

Krets

Roger Fredriksson
Asa Evaldsson
Anders Bramée
Lennarth Forberg
Christoffer Stenstrom
B1rg1tta Lagerlund
Claes Diurhuus
Anders Lund
Christer Stenstrèm
Kenneth Michaelsson
Tim Svanberg
Htllevi Andersson
Kristina Valtersson
Mats Paulsson
Roger Gardell
Nils Ingmar Thorell
Willy Persson
Mahn Norfall
Bo Johansson
Mahn Månsson
Tommy Andersson
Amarn El Ah
Mikael Karlsson
Annette Rydell
Ola Robertsson
Mornka Lindqvist
Jan-Enc W1ldros
Ingrid Karlsson
Stefan Osterhof
Mane Ohlsson
Magnus Pettersson
Tina Lindqvist
Kramslav M1lebc
l.mdts Ohlsson
Peter Bowin
Angela Leyton
Enk Ohlson
Lova Necksten
Helena Augustsson
Christer Lekseil
Tomas Lund
Nicolas Westrup
Ros-Mane Lekseil
Ylva Olsson
Liz Stndh
Magnus Stndh
Sandra Bergkvist
Sune Håkansson
Anna Carlbrant

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(RP)
(RP)

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ja

Ersättare

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Lena Rosen

X

Ar

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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20 Justering av forfattnmgssamlmg, avgifter mom äldreomsorgen

Ledamöter
Roger Fredriksson
Asa Evaldsson
Anders Bramée
Lennarth Forberg
Christoffer Stenstrom
Birgitta Lagerlund
Claes Diurhuus
Anders Lund
Christer Stenstrom
Kenneth Michaelsson
Tim Svanberg
H1llev1 Andersson
Kristina Valtersson
Mats Paulsson
Roger Gardell
Nils Ingmar Thorell
Willy Persson
Mahn Nerfall
Bo Johansson
Mahn Månsson
Tommy Andersson
Amaru El Ah
Mikael Karlsson
Annette Rydell
Ola Robertsson
Mornka Lmdqvist
Jan-Enc W1ldros
lngnd Karlsson
Stefan Osterhof
Mane Ohlsson
Magnus Pettersson
Tina Lindqvist
Kramslav M1le!lc
Lindis Ohlsson
Peter Bowin
Angela Leyton
Enk Ohlson
Lova Necksten
Helena Augustsson
Christer Lekseil
Tomas Lund
Nicolas Westrup
Ros-Mane Lekseil
Ylva Olsson
Liz Stndh
Magnus Stndh
Sandra Bergkvist
Sune Håkansson
Anna Carlbrant

Parti

Krets

(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(M)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(V)
(MP)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(RP)
(RP)

Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla
Alla

Ersättare

Ja

Nej

Avst

Frånv

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

,

X.

Lena Rosén

X

X
X
X

/

11(

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
SUMMA:
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AVGIFTER INOM
ÄLDREOMSORGEN

Utgivare: Äldreförvaltningen
Gäller från: 2015-03-01
Antagen: KF § 21/2015.

Bilaga 1

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN 2015
Detta ingår i hemtjänstbegreppet:
Serviceinsatser:
•
Städning och tvätt/klädvård
•
Inköp, post och bankärende
•
Matlagning/matdistribution

Personlig omvårdnad: (omvårdnadsinsatser)
•
Insatser för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov
•
Hjälp med att äta och dricka
•
Personlig hygien, av och påklädning, förflyttning m.m.
•
Bryta isolering, känna trygghet
Viss ledsagning
Avlösning för anhörig/närstående

Maxavgift
De samlade avgifterna får tillsammans ej överstiga 1.780:- per månad, vilket utgör en tolftedel av 0,48 x basbeloppet i 2015 års prisnivå.
Basbeloppet för år 2015 är 44 500: Debiterad kostnad för mat och hyra betraktas inte som avgift och räknas därför inte in i maxavgiften
Avgift utgår för följande
•
•
•
•
•

Hemtjänst i ordinärt och särskilt boende
Avgift för vård vid korttidsvistelse/växelvård
Trygghetslarm
Leveransavgift för matdistribution
Dagvårdsavgift

RONNEBY KOMMUN

AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende per månad
Vid avgiftsutrymme beräknas avgiften procentuellt av detta.
Nivå 1
Endast serviceinsatser
80 %

Nivå 2
Nivå 3

Serviceinsatser samt en omvårdnadsinsats
Serviceinsatser och omvårdnadsinsatser

80 %
80 %

Högsta avgift/månad avser år 2015
0,5 % av prisbasbeloppet per timme d.v.s.
222,50: - per timme eller 2,25 % av prisbasbeloppet max 1001:-/månad
3,2% av prisbasbeloppet d.v.s. max 1424: /månad (följer självkostnadspricipen)
maxtaxa
1780:-månad (följer självkostnadsprincipen)

Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet.
Hemtjänstavgift debiteras from den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser endast ges en
gång var annan vecka så debiteras hel eller halv avgift första månaden, beroende på när första
insatsen ges.
Reducering av avgiften sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid föranmält uppehåll
av hemtjänst om hemtjänstinsatser skulle ha utförts under denna period.
Hemtjänst för makar/sambos:
Biståndsbeslut fattas för den enskilde, vilket innebär att makar/sambos kan bli placerade i
olika hemtjänstnivåer.
Registrerade partners jämställs med makar.
Alla kostnader för måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige för år 2015
gäller nedanstående kostnader.
Mat på särskilt boende:
På särskilt boende kan två olika matabonnemang tecknas.
Abonnemang 1: Här ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål.
För år 2015 är månadskostnaden 3100: - (365 dagar *102: -/ 12).
Abonnemang 2: Daglig lunch á 47:Den som är självständig i sin mathållning kan välja bort matabonnemang. Då finns möjligheten att äta lunch i boendets matsal.
På demensboende gäller enbart abonnemang 1.
Reducering av avgiften sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid föranmält uppehåll
både av hemtjänst och matabonnemang.
På Backens särskilda boende kan endast matabonnemang 2 tecknas.
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AVGIFTER INOM ÄLDREOMSORGEN

Gäster som har biståndsbeslut betalar 47: - för huvudmålet.
Avgift vid matdistribution
Pris per lunch är 47: - Leveransavgift tillkommer med 10: - per portion.

Specificering av övriga avgifter:
Trygghetslarm i ordinärt boende
Avgift 200: - per månad
Har make/maka en extra larmknapp är kostnaden 100: - per månad.
På särskilt boende ingår larmavgiften i hemtjänstavgiften.
Dagvårdsavgift 2015
Avgiften är 25: - per dag för resor till och från dagvården.
Kostnad för mat tillkommer, frukost 21:50 :-, lunch 47:00 :-, totalt 68.50 :-/dag.
Korttidsvistelse/växelvård
Vid korttidsvistelse/växelvård betalar man kostnaden för mat, vilket inte utgör en avgift.
Matkostnad totalt 102: -/dygn, i detta ingår frukost, lunch/middag, kvällsmål och mellanmål.
Hemtjänstavgift utifrån nivå 3, 80 % av avgiftsutrymmet, max 1 780 : -/ månad.
Förbehållsbelopp
Förbehållsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden.
Minimibeloppet är fastställt till en tolftedel av 135,46 % av basbeloppet för ensamstående
och en tolftedel av 114,46 % för sammanlevande makar och sambor.
Minimibeloppet skall täcka normalkostnader för följande poster:
Livsmedel
Dagstidning
Hemförsäkring
Förbrukningsvaror
Kläder och skor
Telefon
Öppen hälso/sjukvård
Möbler
Hygien
Tv-avgift
Tandvård
Husgeråd
Fritid
Hushållsel
Läkemedel
Resor
Kostnaden för livsmedel (råvaror) beräknas årligen av konsumentverket med utgångspunkt
från vad som är att betrakta som skäliga levnadskostnader.
För år 2015 beräknas kostnaden till 1745: -/månad.
Förbehållsbelopp
Ensamstående

Makar/sambo

65 år och äldre

5 023: -

4 245: -/ person = 8 490: - tillsammans

19 – 64 år

5 525: -

4 670: -/person = 9 340: - tillsammans
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* Förbehållsbeloppet justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet.
Höjning av förbehållsbeloppet
Under vissa förutsättningar kan förbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp om den
enskilde på grund av särskilda omständigheter har behov av ytterligare medel.
Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst
200: - i månaden.
Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är:
•
Fördyrade kostnader för mat, utifrån konsumentverkets beräkningar, när man har regelbunden matdistribution, regelbundet köper maten i särskilda boende eller om man genom biståndsbeslut regelbundet äter på dagcentraler eller servicehus.
•
Fördyrade reskostnader (t.ex arbets- eller sjukresor)
•
Kostnad för god man
•
Underhållsskyldighet för barn
•
Övrigt efter individuell prövning
Om de extra kostnaderna ersätts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppet.
Sänkning av förbehållsbeloppet.
För den som bor på särskilt boende och har TV i lägenheten eller har tillgång till TV i gemensamhetsutrymme, sänks förbehållsbeloppet med den summa som motsvarar TVlicensavgiften. ( 173: -/månad år 2015 ).

Beräkning av avgifter.
Formel för beräkning av avgiftsutrymmet:
•
Nettoinkomster (= inkomster efter skatt )
•
+ Bostadstillägg/ bidrag
•
– Förbehållsbelopp
•
– Boendekostnad
_____________________________
= Avgiftsutrymme

Om avgiftsutrymmet blir 0: - eller visar på ett underskott
(= negativt avgiftsutrymme) så debiteras inga avgifter.
Om den enskilde inte når upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen, kan han/hon efter
ansökan få rätten till försörjningsstöd enligt socialtjänstlagen prövad.
Avgiftsutrymmet räknas normalt om i början på varje år samt när det sker förändringar av
aktuella inkomster, boendekostnader, hemtjänstnivå eller av förbehållsbeloppets storlek.
Förändringarna skall vara av varaktig karaktär.
Den enskilde eller dess ombud är skyldigt att lämna upplysningar om sådana varaktiga förändringar som kan påverka avgiftsutrymmet.
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Boendekostnader
Bostadstillägg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst.
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta.
Hjälp med ansökan skall kunna erhållas.
För personer på korttidsboende, som erbjuds plats på särskilt boende, men tackar nej kommer
hyra att tas ut, eftersom korttidsplatsen då görs om till särskilt boende.
Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gällande regler för bostadstillägg för
pensionärer (BTP)
För 2015 gäller följande:
Fastighetsavgiften är på 0,75 % av taxeringsvärdet eller maximalt 7 112: - per år för småhus.
70 % av ränteutgifter
År 2015: Uppvärmning 168 kr/kvm
År 2015: Driftskostnader 208 kr/kvm
Driftskostnader = vatten och avlopp, sophämtning, underhåll och försäkringar.
Där BTP-schablonen inte täcker faktiska uppvärmningskostnader (värme inkl. varmvatten)
godkänns faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation.
Hyrd bostad
Om hushållsel ingår i hyran skall avdrag på boendekostnaden göras med
6,59 kr/kvm bostadsyta och månad. Dock högst 791 kr/månad (2015).

Inkomster
Som avgiftsgrundande inkomst räknas:
A)

skattepliktiga inkomster samt

B)
•
•
•
•
•
•

Ej skattepliktiga inkomster av:
Utländska inkomster (t.ex pensioner eller invalidförmåner)
Studiebidrag (bidragsdelen)
Stipendier till den del som överstiger 3 000 kr/månad
Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskilt vuxenstöd)
Underhållsbidrag för vuxna
Familjebidrag

C)
•
•
•

Följande räknas också som inkomst:
Bostadstillägg för pensionärer (BTP)
Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP)
Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB).
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Inkomsthämtning:
Uppgifter om allmänna pensioner, äldreförsörjningsstöd och bostadstillägg hämtas från Pensionsmyndigheten. Den enskilde skall informeras om detta.
Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner, andra aktuella inkomster och över/underskott
av kapital lämnas av den enskilde.
Överskott av kapital skall gälla för året före det år för vilket hemtjänstavgiften beräknas.
Kopia av den senaste inkomstdeklarationen skall inlämnas vid efterfrågan.
Inkomstuppgifterna skall lämnas av den enskilde när hemtjänst e.d. aktualiseras och därefter
under januari månad varje år.
Om den enskilde trots påminnelse ej lämnar in aktuella inkomstuppgifter kommer beslut om
avgiftsutrymme att fattas utan hänsyn till individuella uppgifter. Detta innebär att avgift tas ut
enligt maxtaxa inom respektive avgiftsnivå.
Beträffande egna företagare och andra för vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, så skall
man ta hänsyn till den förvärvsinkomst den enskilde kan antas komma att få under de närmaste 12 månaderna, fördelade med lika belopp per månad.
Debitering
Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i förskott.
Förfallodag är den siste varje månad.
Retroaktiva debiteringar
Retroaktiva debiteringar kan ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess
ombud vid kontroll befinns vara felaktiga.

Uttag av faktiska kostnader för hemtjänstinsatser:
Kommunens faktiska kostnader för lämnade hemtjänstinsatser uttages när insatserna på grund
av skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring, skall bekostas av annan än den
som erhåller dessa insatser.

Inkomst/avgiftsberäkning för sammanboende makar i såväl ordinärt som särskilt
boende:
Hälften av de sammanlagda inkomsterna skall utgöra avgiftsunderlag för den enskilde. Boendekostnaden delas lika.
*Registrerade partners är att jämställa med makar.
Sammanslagning av inkomster gäller ej ”sambo” då det inte finns någon lagstadgad underhållsskyldighet mellan dem. Dock skall samma förbehållsbelopp som för makar tillämpas
eftersom de har gemensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas.
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Övriga sammanboende t.ex syskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående i
avgiftshänseende. Boendekostnader delas.
Om ena maken flyttar till särskilt boende gäller följande:
Om den make som flyttar till särskilt boende har den högsta inkomsten
räknas makarnas inkomster (+ bostadstillägg) tillsammans och delas lika mellan dem. Se under jämkning.
Om den make som flyttar till särskilt boende har den lägsta inkomsten
räknas inte makarnas inkomster tillsammans.
Om båda makarna flyttar till särskilt boende i var sin lägenhet räknas inte makarnas inkomst
tillsammans.
Makar skall upplysas om att man har rätt till pension som ensamstående när man inte bor tillsammans samt att man kan ansöka om bostadstillägg för vars ett boende.

Jämkning/reducering av hemtjänstavgiften:
Hemtjänstavgiften reduceras så att den kvarboende maken/makan ej får oskäligt försämrad
ekonomisk situation. Förbehållsbeloppet för ensamstående är 5 023: - innan avgift tas ut.
Dubbla boendekostnader:
Den som flyttar till särskilt boende kan under högst tre månader få nedsatt hemtjänstavgift, på
grund av dubbla boendekostnader. Detta under förutsättning att den enskildes förmögenhet
inte överstiger två basbelopp.
Som förmögenhet räknas bankmedel, aktier, obligationer, fordringar samt fritidsbostad.
Däremot ingår ej den senaste permanentbostaden.
Ansökan sker på särskild blankett.
För längre tid än tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av
Äldrenämnden
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Överklagande
Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud
genom förvaltningsbesvär. (6 kap. 3§ SoL)
Detta kan överklagas:
•
Den fastställda avgiften
•
Avgiftsändring
•
Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnad
•
Förbehållsbeloppets storlek

Överklagat beslut skickas till
Ronneby Kommun
Äldreverksamheten
372 80 Ronneby
Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige.
Sådana beslut överklagas genom laglighetsprövning enligt Kommunallagen
(kap. 10 KL).
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Information om behandling av personuppgifter
Följande information lämnas med anledning av personuppgiftslagen (PuL)
I och med att Ni ansöker om bistånd inom äldre och handikappomsorgen i Ronneby Kommun
så kommer Era lämnade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna är nödvändiga för att vi skall kunna administrera och handlägga Ert ärende enligt gällande lagstiftningar i Socialtjänstlagen (SoL) Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).
Vi hämtar uppgifter om Er inkomst från:
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan om allmänna pensioner och bostadstillägg/bidrag.
Riksskatteverket (RSV) om taxerade inkomster och över/underskott av kapital.
Er folkbokföringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret.
Efter samtycke från Er så kan personuppgifterna också användas i Prator
(Elektroniskt vårdplaneringssystem)
Prator innebär att det sker ett informationsutbyte mellan BlekingesjukhusetPrimärvården och Äldre/Handikappomsorgen om Ni blir inlagd på sjukhus.
Ni har rätt att en gång per år, efter skriftlig begäran få information om vilka av Era personuppgifter som behandlas hos oss.
Begäran skall vara egenhändigt undertecknad och ställd till den som är personuppgiftsansvarig.
För rättelse av personuppgifter, till exempel fel tilltalsnamn, kontakta
Avgiftshandläggare
tel. 0457-61 84 88
0457-61 77 11
Personuppgiftsansvarig är: Äldrenämnden
Adress: Äldreverksamheten
Stadshuset
372 80 Ronneby
Personuppgiftsombud: tel. 0457-61 82 87
Adress: Kommunledningsenheten
Stadshuset
372 80 Ronneby

150202/KB
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