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Sammanträdesdatum

2014-09-25
Kommunfullmäktige
Plats och tid

Ronnebysalen kl 18.30 – 19.10

Beslutande

Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla
2014-09-16 och utsänts till Kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
2014-09-16 varjämte tillkännagivande om sammanträdet varit infört i Blekinge Läns
Tidning och Sydöstra Sveriges Dagblad 2014-09-17 samt kungjorts i Blekinge-Posten
med tid och plats 2014-09-18.
Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort.

Övriga närvarande

Se särskild förteckning

Justerare

Kenneth Michaelsson (C) och Tommy Andersson (S)

Justeringens plats och tid

Stadshuset 2014-10-01 kl 16.30

Underskrifter
Sekreterare

Ordförande

Justerare

Paragrafer

Annbritt Olsson

Christoffer Stenström (M)

Kenneth Michaelsson

Tommy Andersson

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

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2014-09-25

Datum då anslaget sätts upp

2014-10-01

Datum då anslaget tas ner

2014-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift
Justerandes sign

[Sekreterare]
Utdragsbestyrkande
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Christoffer Stenström (M) ordförande
Bo Johansson (S) 2:e vice ordförande
Roger Fredriksson (M)
Lena Karstensson (M)
Lennarth Förberg (M)
Claes Diurhuus-Gundersen (M)
Anna Espenkrona (M)
Anders Lund (M)
Kjell G G Johansson (M)
Anders Bromeé (M)
Christer Stenström (M)
Kenneth Michaelsson (C)
Thomas Håkansson (C)
Kristina Valtersson (C)
Monia Svensson (C)
Mats Paulsson (C)
Hillevi Andersson (C)
Roger Gardell (FP)
Christian Mahrle (FP)
Willy Persson (KD)
JanAnders Palmqvist (S)

Tjänstgörande ersättare

Tomas Lundberg (M) ersättare för Susanne Lundgren (M)
Ylva Särnmark (FP) ersättare för Nils Ingmar Thorell (FP)
Tina Lindqvist (S) ersättare för Margareta Yngveson (S)
Stefan Österhof (S) ersättare för Annette Rydell (S)
Ingrid Nilsson (S) ersättare för Anders P Pettersson (S)
Mats Olsson (MP) ersättare för Helena Augustsson (MP)

Övriga närvarande
Ersättare

Christoffer Laz (M)
Johannes Chen (KD)
Martin Moberg (S)

Tjänstemän

Annbritt Olsson

Övriga

Malin Norfall (S) och Bo Larsson (S)
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Ewa Svensson (S)
Jan-Eric Wildros (S)
Birgitta Andersson (S)
Peter Bowin (V)
Erik Ohlson (V)
Angela Leyton (V)
Nils-Erik Mattsson (MP)
Tomas Lund (SD)
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Stefan Kullman (OP)
Sune Håkansson (RP)
Anna Carlbrant (RP)
Ola Svensson (RP)
Rune Kronkvist (S)
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§ 224

Dnr 2014-000001 101

Justering av dagordningen
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordföranden Christoffer Stenström (M) konstaterar att
ingen justering av dagordningen är aktuell.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 225

Dnr 2014-000002 101

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordföranden Christoffer Stenström (M) konstatera att
inga frågor har ställts.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 226

Dnr 2014-000378 109

Anmälan av medborgarförslag från Thomas Lähdet
angående Sockerbruket - kan bli den nya
medelpunkten/epicentret för konstnärlig verksamhet,
ett ArtResidence
Thomas Lähdet har lämnat in följande medborgarförslag angående Sockerbruket – kan bli den nya medelpunkten/epicentret för konstnärlig verksamhet, ett ArtResidence.
Sammanfattning
Brukets fem våningar inrymmer idag fritidslokal/ café, en skateboardpark,
delar av KPC samt emaljverkstad.
Genom att flytta alla verkstäder och KPC från Kulturcentrum (KC) till Bruket, så kan KC hysa en större personal, personal som behövs för att visionerna skall lyckas.
Skateboardåkarna flyttar och får en skatepark utomhus vid KnutHansskolan.
Bruket skall vara samlingslokalen för "Artl.ine" (se nedan), där unga konstnärer från hela världen startar och driver olika projekt. De fysiska aktiviteterna äger rum på Bruket, där alla våningar görs tillgängliga. Konstnärerna
kan dessutom bo i Bruket eller i Massmanska Kvarnen medan projekten
framskrider.
En kort projektbeskrivning av tanken med ArtLine
http://artline-southbaltic.eu/sv/(2011-2014)
Den övergripande tanken med Artline-projekt är att skapa en gemensam
plattform för konstverksamhet i södra Östersjöområdet och att genomföra
gränsöverskridande konstaktiviteter som syftar till att utforska innovativa
lösningar, samarbeten och metoder. Ett medialab där konstnärer kan experimentera och interagera med hjälp av modern teknik. Detta äger rum både i
den virtuella rymden och i fysiska utrymmen och är sammanlänkade. Samlingspunkt för verksamheten är en "Digital konstplattform'' som är tillgänglig
via Internet. Konstverksamheten gäller inte bara konstnärer från Ronneby
och Blekinge utan från hela omvärlden framförallt Baltikum. Projekten kan
bli en stor turistmagnet för den kulturella turismen.
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KCförsesmed solceller på taket, utställningslokalerna skall kunna mörkläggas och anpassas ljudtekniskt. Den stora utställningshallen, "trekanten" och
nuvarande musikskolan byggs om för en större scen, med plats för en stor
publik.
Dessa åtgärder kommer genom en god marknadsföring att göra Ronneby
känt och omtalat. Därigenom kommer fler turister att besöka Ronneby och
staden blir attraktiv både för kommuninnevånare som för företagare.
En viktig vision som bör genomföras på lång sikt.
Jagyrkar att:
ovanstående motion snarast behandlas av Kultur- och fritidsnämnden och att
en tidsplan görs för dess genomförande.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
________________
Exp:
Thomas Lähdet
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 227

Dnr 2014-000381 109

Anmälan av medborgarförslag från Knut Svensson
angående en avkörningsfil norrifrån mot Bräkne-Hoby
på väg 27
Knut Svensson har lämnat in följande medborgarförslag angående en avkörningsfil norrifrån mot Bräkne-Hoby på väg 27.
Sammanfattning
För något år sedan lämnade Kjell Olsson, Skarup ett medborgarförslag om
trafikfaran som fanns på väg 27 då man kom norr ifrån och skulle svänga
mot Bräkne-Hoby, eftersom vägen saknade avkörningsfil. Trafikfaran bestod
i att bilar bakom det svängande fordonet fick bromsa häftigt.
Häri föreslog han Ronneby kommun att inleda förhandlingar med Vägverket
för anordnande av avkörningsfil. Förhandlingarna resulterade i en avkörningsfil.
'Då denna väg nu försetts med "mitträcke" har denna avkörningsfil slopats.
Trafikfaran är påtagligt större nu än då förra medborgarförslaget lämnades.
Det är nu tillåtet att köra 100 km per timme. Härför föreslår jag att Ronneby
kommun inleder förhandlingar med Trafikverket för att åstadkomma en avkörningsfil. Det är inga gigantiska ingrepp som krävs, utfyllnad i vägkanten
och flyttning av vägräcket på västra sidan.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
________________
Exp:
Knut Svensson
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 228

Dnr 2014-000403 109

Anmälan av medborgarförslag från Lisa Johansson och
Tobias Elmerot angående skyltar med information om
träden i Brunnsparken
Lisa Johansson presenterade sitt och Tobias Elmerots medborgarförslag som
handlar om skyltar med information om träden i Brunnsparken.
Sammanfattning
Ronneby kommun har och förvaltar en av Sveriges vackraste parker. Det är
en lyx att som Ronnebybo ha denna park så lättillgänglig.
I parken finns en stor variation av olika trädslag. Vid vissa av träden finns
skyltar om art och latinskt namn och ibland även planteringsår. Dock saknas
information om många träd och i vissa fall saknas, som jag har förstått det,
även kunskap om vilken art det är. Med skyltar vid träden skulle
parken inte bara vara vacker och ett härligt rekreationsområde utan också
bidra till att vetgiriga kan lära sig mer om träd - både barn och vuxna!
Vårt förslag är därför att…
1. En trädexpert anlitas för att göra en inventering och artbestämning av alla
träd i Brunnsparken.
2. En översyn av skyltarna görs – uppdatering i de fall ny information tillkommit och komplettering med nya små, enkla skyltar vid de träd som saknar information. Med utgångspunkt från inventeringen får man sätta ramarna
för vilka träd som ska ha skylt, t.ex. de som endast finns i enstaka exemplar,
ett träd i en klunga med träd av samma slag etc.
3. En rutin skapas så att dokumentation och information om träden uppdateras vid nyplanteringar och andra förändringar. På så sätt kan man också få
med planteringsår på alla träd och inte bara för de träd som planteras vid
speciella tillfällen.
På Naturrum finns ett stort engagemang för träden och för att sprida kunskapen om dem. Bland annat finns det en trädguidning som hålls varje vecka
under sommaren där man går runt och tittar närmare på utvalda träd i parken.
Inför arbetet med en inventering och skyltuppdatering kan man dra nytta av
detta engagemang och efter inventeringen kan trädguidningen uppdateras.
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Vidare är en inventering av träden ett dokument som, för framtida förvaltare
och andra intressenter, beskrivet hur parken ser ut idag. Det utgör till exempel en bra utgångspunkt för skapande/översyn av den långsiktiga trädplanen
för Brunnsparken.
När detta finns kan man göra kunskapen ytterligare mer tillgänglig genom att
göra:
4. En digital version av parken med klickbara ikoner för de olika träden. För
varje träd kan man sedan ha bilder och mer utförlig information om trädet.
Detta kan initialt göras tillgängligt på Naturrum som en del i informations/kunskapsutbudet där, men sedan också som stöd för undervisningen i
skolorna och via internet till alla som är intresserade av träd och/eller
Brunnsparken.
Några exempel på hur andra har gjort är Helsingborgs trädslinga
(http://www.helsingborg.se/Medborgare/Uppleva-och-gora/Friluftslivochmotion/
Vandringsleder/tradslingan/) respektive den digitala bok om träd som Malmö
tagit fram (http://www.malmo.se/Medborgare/Idrott--fritid/Natur-friluftsliv/Parker/Trad-i-Malmo/Boken-ochguidningen.html)

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
________________
Exp:
Lisa Johansson
Tobias Elmerot
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 229

Dnr 2014-000415 109

Anmälan av medborgarförslag från Inga Andersson
angående parkeringsplatser i kvarteret David
Inga Andersson har lämnat in följande medborgarförslag angående parkeringsplatser i kvarteret David.
Sammanfattning
Parkeringsplatserna i kvarteret David (stora parkeringen vid Continental) är
alldeles för smala för dagens bilar.
Behöver breddas, risk att få skador på bilarna när de är parkerade.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
________________
Exp:
Inga Andersson
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 230

Dnr 2014-000421 109

Anmälan av medborgarförslag från Lisa Johansson och
Tobias Elmerot angående Ornanäsbjörken i
Brunnsparken
Lisa Johansson presenterade sitt och Tobias Elmerots medborgarförslag gällande Ornanäsbjörken i Brunnsparken.
Sammanfattning
Ornäsbjörken, Betula Pendula Dalecarlica, är sedan 1985 Sveriges Riksträd.
Ambitionen var, då man beslutade om ett Riksträd, att varje kommun i hela
landet skulle ha ett exemplar av trädet och 1991 planterades en Ornäsbjörk i
Brunnsparken.
Dock är Ornäsbjörken väldigt svårförökad och det har senare visat sig att de
flesta träd som planterats under 80- och 90-talet inte är äkta utan oftast en
Betula Pendula Laciniata, så även den i Brunnsparken. Detta är också en
vacker flikbladig björk, men Ronneby kommun och Brunnsparken bör ha ett
äkta exemplar av Sveriges Riksträd - Ornäsbjörken.
Då alla Ornäsbjörkar härstammar från samma moderträd, och alltså har
samma gener, kan man dessutom följa våren genom landet genom att studera
när de olika Ornäsbjörkarna slår ut.
Vårt förslag är därför att;
1. Skylten vid den falska Ornäsbjörken tas bort och ersätts med ny skylt.
2. En ny, äkta Ornäsbjörk planteras i Brunnsparken (E-planta för artgaranti).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
________________
Exp:
Lisa Johansson
Tobias Elmerot
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 231

Dnr 2014-000422 109

Anmälan av medborgarförslag från Maria Feber
angående invandring och integration
Maria Feber presenterade sitt medborgarförslag angående invandring och
integration.
Sammanfattning
På grund av vikten och aktualitet av frågan om Invandring och Integration,
eftersom den här frågan lite studerat och vetenskapliga metoder saknas erbjuder vi den förslag:
Skapa en oberoende kommitté (arbetsgrupp eller avdelning)som ska hjälpa
politiker inför beslut genom att samla lokal information, göra analytisk bearbetning fram till frågeformulering med preliminära förslag om möjliga varianter för strategi och taktik som kan användas. Den "Förslaglista" överförs
vidare till politiker som hjälpmedel INFÖR beslut. Det som kan underlätta
politikernas arbete, ta fram bilder på pågående situation. Maria Feber avses
som ansvarig drift person i detta förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium.
________________
Exp:
Maria Feber
Kommunfullmäktiges presidium
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§ 232

Dnr 2014-000003 109

Medborgarförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att
inga fler medborgarförslag har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 233

Dnr 2014-000004 101

Interpellationer
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att
inga interpellationer har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________
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§ 234

Dnr 2014-000430 101

Fråga ställd till Kommunfullmäktiges ordförande från
tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige Mats
Olsson (MP) gällande om fullmäktiges möten kan
tidigareläggas till kl 17.30
Tjänstgörande ersättare i Kommunfullmäktige Mats Olsson (MP) har lämnat
in fråga ställd till Kommunfullmäktiges ordförande gällande om fullmäktiges
möten kan tidigareläggas till kl 17.30.
Sammanfattning
Till kommunfullmäktiges ordförande. Vi i miljöpartiet undra om fullmäktiges möte kan tidigareläggas till kl.17:30. Det har varit relativt vanligt att
mötena har dragit ut på tiden och detta har hämmat debatten då det har blivit
ett stressat debattklimat.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan besvaras på Kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 oktober 2014.
________________
Exp:
Mats Olsson
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§ 235

Dnr 2013-000389 101

Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära
relationer 2014-2016
Sammanfattning
Ett förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 20142016 har arbetats fram på uppdrag av folkhälsorådet, som verkar under
kommunstyrelsen. Detta då den kommunövergripande handlingsplanen mot
våld i nära relationer 2011 - 2013 har löpt ut.
Den kommunövergripande planen mot våld i nära relationer för Ronneby
kommun syftar till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt förebyggande
arbete och innehåller prioriterade insatser för åren 2014-2016. Planen riktar
sig till alla nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen.
Den reviderade planen har efter beslut från kommunfullmäktige 2013-03-27
§ 78 kompletterats med ett avsnitt om hedersrelaterat våld.
Planen innefattar nämnders och bolags ansvar både i egenskap av servicegivare och som arbetsgivare. För att nå framgång i arbetet är det viktigt att
varje nämnd och bolag planerar egna insatser och tar fram handlingsrutiner
utifrån verksamhets- och ansvarsområde.
Planen presenteras med fyra bilagor; kunskapsöversikt, aktörers ansvar och
befintliga resurser, mall för checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära
relationer.
Remissförfarandet har pågått från 2013-11-08 t.o.m. 2014-02-28.
Yttranden innehåller synpunkter på de delar som berör respektive remissinstans ansvarsområde samt på planen i sin helhet.
Inkomna yttranden
Nedan redovisas inkomna yttranden och synpunkter. Nämndernas och
Landstinget Blekinges yttrande bifogas. Övriga remissvar sammanfattas
nedan.
Utbildningsnämnden
Utbildningsförvaltningen anser att planen är tydlig och väl strukturerad med
fördelade ansvarsområden. Utbildningsförvaltningen anser att de kan arbeta
efter planen.
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Fritid- och kulturnämnden
Fritid- och kulturnämnden framhåller vikten av utbildning och kompetensutveckling inom området för att kunna hantera checklistan och arbeta fram en
handlingsplan.
Miljö- och byggnadsnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden framhåller att kunskapsöversikten tar upp våld
mellan barn och ungdomar i liten utsträckning och menar att barn och ungdomar som vistas tillsammans i förskola och skolan kan beskrivas som nära
relationer. I övrigt anser Miljö- och byggnadsnämnden att underlaget är bra
utformat och utgör ett viktigt stöd i arbetet med dessa frågor. Föreslagen
check- och kontaktlista bedöm vara funktionella hjälpmedel för att hantera
dessa frågor.
Socialnämnden
Socialnämnden upplever planen i sin helhet som välstrukturerad och informativ som ger en bra bild över definitionen av våld i nära relationer. Socialnämnden framhåller även att den kompletterande delen som lyfter komplexiteten av våld i samkönade relationer är viktig.
Äldrenämnden
Äldrenämnden anser att de har ett viktigt uppdrag i arbetet mot våld i nära
relationer då de inom sitt verksamhetsområde arbetar med en särskilt utsatt
grupp.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden framhåller att det är ytterst angeläget att kommunen
har en övergripande och aktuell plan mot våld i nära relationer och ställer sig
positiva till planen. Den fördjupade kunskapsöversikten avseende hedersrelaterat våld är ett bra komplement.
Ekonomienheten
Ekonomienheten lyfter vikten av att färdiga mallar vad gäller checklistor och
handlingsrutiner, detta för att underlätta arbetet men även skapa enhetlighet
och igenkännande för såväl medarbetare som förtroendevalda.
Kommunala rådet för funktionshinder
KFR anser att speciellt fokus ska läggas på funktionsnedsattas situation, med
tanke på deras utsatthet. Vidare lyfts vikten av att socialpsykiatriska teamet
som bland annat har kontakt med många brukare som har eget boende är
extra lyhörda och observanta. De är även ytterst angeläget att de utbildningsinsatser som har riktats till personal och politiker inom området våld i nära
relationer fortsätter.
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Landstinget Blekinge
Landstinget ser positivt på det arbete som genomförts med att ta fram förslaget. Materialet känns genomarbetat och föreslagna mål och insatser är mycket relevanta och tydliga.
Landstinget uppskattar att planen beaktar skillnader mellan kön, sexuell
läggning, nationalitet och inte minst ålder, där barnen särskilt har prioriterats. Landstinget poängterar vikten av god samverkan.
Nedan presenteras synpunkter utifrån planens olika delar:
Kommunövergripande plan- rubrik Uppföljning
Landstinget föreslår en komplettering av indikatorer som bättre speglar måluppfyllelsen samt lyfter vikten av att integrera planering och uppföljning av
planen med kommunens sedvanliga planerings- och uppföljningsprocess.
Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2)
Förtydliga tandvårdens som en del av hälso- och sjukvården. Landstinget
lyfter även vikten av att se till att prioriteringsarbetet även får genomslag i
det ekonomiska och personella prioriteringsarbetet på övergripande nivå i
kommunen, dvs att det inte bara är på nämnds-, förvaltnings-, och bolagsnivå
arbetet måste göras. Många förutsättningar skapas på central nivå och avgör
därmed hur framgångsrikt arbetet sedan kan bli på verksamhetsnivå.
Rädda Barnen i Ronneby
Synpunkter lämnas på följande delar:
Kommunövergripande plan
Rädda Barnen anser att planen är väl genomarbetad och ser positivt på att
även våldsutövare nås av stödinsatser vilket innebär att kvinnor som brottsoffer inte ges hela ansvaret. Rädda Barnen anser även att det övergripande
målet bör innehålla lättillgängliga och tidiga insatser.
Insatsen med att ta fram checklistor och handlingsrutiner som anges under
delmål 1 – personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas
och får snabbt stöd och hjälp bör innehålla anvisningar hur information ska
föras vidare inom verksamheten, samt tydliga anvisningar för dokumentation, samordning och samverkan.
Kunskapsöversikt (bilaga 1)
Rädda Barnen anser att det är bra att framhåller riskgrupper men menar att
listan ska kompletteras med ytterligare riskgrupper som spädbarn, papperslösa samt barn och vuxna som lever under ekonomiskt svåra förhållanden
Aktörers ansvar och befintliga resurser (bilaga 2)
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Rädda barnen framhåller att det skyddande boendet som erbjuds bör vara
lämpligt för eventuellt medföljande barn och att den personal som finns har
kunskap om barns behov och rättigheter. Därtill betonar de vikten av att det
finns skriftliga, samordnande och väl förankrade rutiner inom all barnverksamhet.
Checklista vid misstanke/upptäckt av våld i nära relationer (bilaga 3)
Rädda Barnen anser att det bör finnas en särskild checklista för barn som
utsätts för, eller bevittnar våld.
Brottsofferjouren
Brottsofferjouren har under året som gått haft många ärenden gällande våld i
nära relationer och framförallt hedersrelaterat våld. Brottsofferjouren framhåller att behovet av ekonomiskt stöd från Ronneby kommun måste respekteras på ett bättre sätt än idag för att möjliggöra fortsatt verksamhet.
Ronneby kvinnojour
Kvinnojouren önskar komplettera kontaktlistan (bilaga 4) med Tjejjouren
RUT:s mailadress i kontaktlistan då de inte har någon telefon utan endast är
tillgängliga via chatt.
Personalenheten, Polismyndigheten i Blekinge län, Folktandvården i Blekinge samt Röda Korset Ronneby
Ovan nämnda remissinstanser ställer sig positiva till förslaget och framhåller
planen som väl genomarbetad och tydlig.
AB Ronneby Industrifastigheter, Näringslivsenheten samt Tekniska förvaltningen
Ovan nämnda remissinstanser har inkommit med svar men inte lämnat några
synpunkter på förslaget
Bedömning
I bedömningen värderas inkomna yttranden avseende kompletteringar och
revideringar. Förslag till kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014- 2016 föreslås efter remissförfarandet revideras enligt nedan.
Kommunövergripande plan 2014-2016
Under rubriken Inledning, sidan 1, har följande tillägg gjorts i andra stycket:
Ronneby kommuns reviderade kommunövergripande plan mot våld i nära
relationer har utarbetats med utgångspunkt i Barnkonventionen, Kvinnokonventionen (CEDAW), FN:s Deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor…
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I flertalet yttranden lyfts vikten av stöd och mallar i arbetet med att ta fram
de checklistor och handlingsrutiner som är en insats under delmål 1 – personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas och får snabbt stöd
och hjälp. Stöd i detta arbete framhålls redan som en insats i den föreslagna
planen. Därtill finns en mall för checklista bilagat planen (bilaga 3). Önskemål om mall för upprättande av handlingsrutiner bedöms dock inte som aktuellt då handlingsrutiner i högsta grad är verksamhetsspecifika. Samordning
och stöd från Sesam och folkhälsorådet vad det gäller upprättande av handlingsrutiner kommer starta våren 2014.
Under rubriken uppföljning, sidan 5, har ett tillägg gjorts för att integrera
planering och uppföljning av planen med kommunens sedvanliga planeringsoch uppföljningsprocess. Följande komplettering har gjorts för att kunna
avgöra om arbetet löper i rätt riktning:
Arbetet ska årligen följas upp genom respektive nämnd/bolags årsredovisning under rubriken Folkhälsa. Den samlade uppföljningen samordnas årligen av Folkhälsorådet enligt presenterade indikatorer på sidan 5.
Bilaga 1: Kunskapsöversikt
I ett yttrande lyfts att våld mellan barn och ungdomar i förskola och skola
bör framhållas i kunskapsöversikten. Våld mellan barn och unga är dock inte
inrymt i definitionen för våld i nära relationer och ett förtydligande om detta
kommer därmed inte att göras i planen.
Under rubriken särskilt utsatta grupper, sidan 6, föreslås tillägg av grupperna
spädbarn, papperslösa samt barn och vuxna som lever under ekonomisk utsatthet. Dessa grupper är dock nationellt sett inte särskilt utsatta grupper vad
gäller våld i nära relationer och kommer därmed inte att ingå.
Bilaga 2: Aktörers ansvar och befintliga resurser
I tredje stycket under rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, förtydligas
meningen ”Hälso- och sjukvården har även en viktig roll i att föra noggrann
dokumentation för att rättsintyg vid misshandel blir korrekta” enligt följande: Hälso- och sjukvården har alltid en viktig roll i att föra noggrann dokumentation, oavsett om den våldsutsatta önskar anmäla eller inte. Vid en anmälan utgör detta viktiga underlag för rättsintyg.
Rubriken Hälso- och sjukvården, sidan 2, kompletteras med ett ytterligare
stycke för att förtydliga vikten av att vid långvarig sjukskrivning ställa frågor
om våld i nära relationer.
Det är också viktigt att i samband med patienters sjukskrivning, speciellt vid
långvarig sjukskrivning, som rutin ställa frågan om våld i nära relationer,
eftersom detta är en tänkbar bakomliggande orsak till många av dessa sjukskrivningar.
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Under rubriken Ronneby kvinnojour, sidan 4, har en rättelse gjorts där jourens har ändrats till jouren.
Bilaga 4: Kontaktlista
Tjejjouren RUT:s mailadress läggs till i kontaktlistan då de inte har något
telefonnummer.
Planen i helhet
Utifrån yttranden ovan är bedömningen att remissinstanserna är positiva till
planen och anser att den är välstrukturerad och informativ. Bilagorna upplevs underlätta införlivandet av planen. Planen lyfter relevanta mål och insatsområden för att förebygga och minska våld i nära relationer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att anta kommunövergripande plan mot våld i nära
relationer 2014-2016 med föreslagna revideringar.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-02
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att anta
kommunövergripande plan mot våld i nära relationer 2014-2016 med
föreslagna revideringar.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamöterna Roger Gardell (FP), Ylva Särnmark (FP) och
Peter Bowin (V).
Yrkanden
Roger Gardell yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag.
Ylva Särnmark lämnar skriftligt yrkande om att stycke tre i inledningen ersätts med följande, Ronneby kommuns plan mot våld i nära relationer omfattar, för utom dessa grupper även särskilt utsatta grupper som äldre, personer
med funktionsnedsättning och personer med missbruksproblem. Barn som
blir utsatta för våld eller upplever våld är en särskilt viktig målgrupp i arbetet
mot våld i nära relationer, samt att den sista meningen i det fjärde stycket
utgår.
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Propositionsordning
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) ställer proposition på framförda yrkanden och finner att Kommunfullmäktige bifaller
Kommunstyrelsens förslag.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutaratt anta kommunövergripande plan mot våld i
nära relationer 2014-2016 med föreslagna revideringar och i enlighet med
bilaga 1.
________________
Exp:
Kommunledningsförvaltningen
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§ 236

Dnr 2014-000032 109

Besvarande av medborgarförslag från Annika Gylling
angående mer information om våra historiska
sedvärdheter utmed E22
Sammanfattning
Annika Gylling har lämnat medborgarförslag om att informationsskyltar för
sevärdheterna kring E22 ska sättas upp. Idag finns skyltar som visar på
Sevärdheter, men inte vilken det avser. Föreslagna platser är
Björketorpsstenen, Hjortahammar Gravfält samt platsen för fynden vid
Västra Vång. För Björketorpsstenen föreslås även mer och tydligare
information. Annika Gylling anser att bättre skyltning kommer att bidra till
marknadsföring av Ronneby kommuns intressanta historia och även gynna
handeln då antalet besökare kommer att öka i kommunen.
Bedömning
Att lyfta fram kommunens historiska sevärdheter är viktigt, inte bara ur ett
historiskt och lokalt perspektiv utan även ur ett regionalt och nationellt
perspektiv. Historiska värden som synliggörs och lyfts fram kan bidra till att
främja attraktionskraften för kommunen samt leda till en positiv utveckling
av besöksnäringen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att ge Fritid- och kulturförvaltningen i samarbete med
Informationsenheten och Tekniska förvaltningen i uppdrag att förstärka
skyltningen vid ovan nämnda sevärdheter.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-02
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att ge Tekniska
förvaltningen i uppdrag att med hjälp av Fritid- och kulturförvaltningen och
Informationsenheten, innan 30 april 2015, förstärka skyltningen vid ovan
nämnda sevärdheter. Kostnaden hanteras inom Tekniska förvaltningens
befintliga budgetram.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar ge Tekniska förvaltningen i uppdrag att med
hjälp av Fritid- och kulturförvaltningen och Informationsenheten, innan 30
april 2015, förstärka skyltningen vid ovan nämnda sevärdheter. Kostnaden
hanteras inom Tekniska förvaltningens befintliga budgetram.
________________
Exp:
Annika Gylling
Tekniska förvaltningen
Fritid- och kulturförvaltningen
Informationsenheten
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§ 237

Dnr 2014-000270 007

Samordningsförbundet i Blekinge län Revisionsberättelse för 2013
Revisorerna för Samordningsförbundet i Blekinge län lämnar följande beslutsförslag.
Sammanfattning
Vi har granskat räkenskaperna, årsredovisningen och förbundsstyrelsens
förvaltning i Samordningsförbundet i Blekinge län, org nr 222000-2451, för
verksamhetsåret 2013.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen och förvaltningen
Det är förbundsstyrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning
som ger en rättvisande bild och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Styrelsen ansvarar också för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande
mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller för verksamheten.
Revisorns ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
kommunallagen samt pröva om verksamheten bedrivits i enlighet med Lag
om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser och förbundsordningen
på grundval av vår granskning.
Vi har utfört vår granskning enligt Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, kommunallagen, förbundsordningen samt god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Vår granskning innefattar att genom olika åtgärder inhämta underlag om
belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter
eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur förbundet upprättar årsredovisningen
för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra
ett uttalande om effektiviteten i förbundets interna kontroll. Granskningen
innefattar också en
utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom
en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
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Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår granskning av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i förbundet för att kunna bedöma verksamheten i
förhållande till gällande mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som
gäller för verksamheten.
Granskningen har genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Bedömning
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har styrelsen i Samordningsförbundet bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att den interna
kontroll har varit tillräcklig, att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt
med de finansiella mål och verksamhetsmål som är uppställda enligt förbundsordning och verksamhetsplanen samt att årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och tillämpliga delar av lagen om
kommunal redovisning.
Vi tillstyrker att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att bevilja Samordningsförbundets styrelse
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-02
Kommunstyrelsen beslutar Kommunfullmäktige att bevilja
Samordningsförbundets styrelse ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar bevilja Samordningsförbundets styrelse
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.
Jäv
Kommunfullmäktigledamöterna Kristina Valtersson (C) och Ingrid Karlsson
(S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
________________
Exp:
Samordningsförbundet i Blekinge län
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§ 238

Dnr 2014-000065 012

Blekingearkivet
Byggprojektledare William Lavesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-03-27 §63 att till tillskjuta investeringsmedel om 5 Mkr till Tekniska förvaltningen 2014 samt att tillskjuta underhållsmedel om 3,5 Mkr till Tekniska förvaltningen 2014.
Finansiering av det senare skulle ske via AFA-medel under förutsättning att
kommunen erhöll medel.
Då kommunen inte kommer att erhålla några AFA medel begär Tekniska
förvaltningen att underhållsmedel omvandlas till investeringsanslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att omvandla underhållsmedel om 3,5 Mkr till investeringsanslag. Investeringsutgiftens kapitalkostnad justeras i budget och plan.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-02
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att omvandla underhållsmedel om 3,5 Mkr till investeringsanslag. Investeringsutgiftens kapitalkostnad justeras i budget och plan.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar omvandla underhållsmedel om 3,5 Mkr till investeringsanslag. Investeringsutgiftens kapitalkostnad justeras i budget och plan.
________________
Exp:
Ekonomienheten
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§ 239

Dnr 2014-000158 009

Besvarande av medborgarförslag från Per-Olof
Berggren som föreslår att hastigheten sänks till 30km i
korsningen Doppingvägen, Rustorpsvägen på
Droppemålavägen i riktning mot hamnen
Sammanfattning
Per-Olof Berggren har lämnat medborgarförslag som föreslår att hastigheten
sänks till 30 km i korsningen Doppingvägen – Rustorpsvägen på Droppemålavägen i riktning mot hamnen.
Medborgarförslaget har remitterats till Tekniska förvaltningen.
Remissyttrande från Tekniska förvaltningen:
Tekniska förvaltningen motsätter sig förslaget med följande motiveringar.
• Befintlig vägutformning med fullt utbyggd separerad
gång- och cykelväg motiverar ej hastighetsbegränsning till 30 km/h.
• Inga direktutfarter från kringliggande bostadsfastigheter finns utmed föreslagen sträcka.
• Inga tydliga korsande stråk eller målpunkter för
oskyddade trafikanter finns utmed föreslagen sträcka.
Bedömning
Befintlig vägutfomning föranleder ej till hastighetsbegränsning enligt inlämnat medborgarförslag och därmed anses det ej finnas anledning till ytterligare åtgärder.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att avslå förslaget på hastighetssänkning för föreslagen
vägsträcka.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens beslut 2014-09-02
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå förslaget på
hastighetssänkning för föreslagen vägsträcka.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget på hastighetssänkning för föreslagen vägsträcka.
________________
Exp:
Per-Olof Berggren

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 240

Dnr 2014-000145 109

Besvarande av medborgarförslag från Kjell Hobjer
angående en stor utställning på Malmö konsthall
Sammanfattning
Kjell Hobjer har lämnat in följande medborgarförslag gällande en stor
konstutställning på Malmö konsthall.
Bedömning
Kommunfullmäktiges presidium har behandlat medborgarförslaget om en
utställning på Malmö kosthall och konstaterat att frågan ligger utanför den
kommunala kompetensen. Presidiet föreslår därför att Kommunfullmäktige
avslår medborgarförslaget
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen
att föreslå Kommunfullmäktige att avslå medborgarföslaget
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-02
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att avslå
medborgarföslaget.
Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.

Justerandes sign
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Beslut
Kommunfullmäktige beslutar avslå medborgarföslaget.
________________
Exp:
Kjell Hobjer

Justerandes sign
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§ 241

Dnr 2014-000367 252

Strategi för förvärv av fastigheter, Bräkne-Hoby och
Listerby
Kommundirektör Magnus Widén föredrar ärendena
Sammanfattning
Fastighet Hoby 1:26 är till salu och har utannonserats av Svensk
Fastighetsförmedling i Ronneby
Hoby 1:26 omfattar 2 280 m2 och är belägen i anslutning till det särskilda
boendet Lindebo i Bräkne-Hoby. På fastigheten finns förutom bostadshuset
på 119 m2, en uthuslänga, ett restaurerat kallväxthus, ca 40 m2 och
ytterligare ett kallväxthus för renovering. Fastigheten utgör en strategisk
markreserv vid utbyggnadsbehov av det särskilda boendet.
Förslag till köpekontrakt har upprättats med en köpeskilling på 675 000 kr.
Taxeringsvärdet för fastigheten är 539 000 kr, varav byggnadsvärde: 366
000 kr.
Fasighet i Listerby, process att köpa fastighet har ínletts.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott att
föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att förvärva
fastigheten Hoby 1:26 för 675 000 kr.
Tekniska förvaltningen förslår att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar
ge Kommunstyrelsens ordförande delegation för utbetalning av handpenning
67 500 kr.
Kostnaden för förvärv av fastigheten ska belasta kontot för köp och
försäljning av fastigheter och mark.
Kommunstyrelsens beslut 2014-09-02
Kommunstyrelsen beslutar föreslå Kommunfullmäktige att förvärva
fastigheten Hoby 1:26 för 675 000 kr.
Kostnaden för förvärv av fastigheten ska belasta kontot för köp och
försäljning av fastigheter och mark.

Justerandes sign
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Yrkanden
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) yrkar bifall till
Kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på framfört yrkande och finner att Kommunfullmäktige bifaller detsamma.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar förvärva fastigheten Hoby 1:26 för 675 000 kr.
Kostnaden för förvärv av fastigheten ska belasta kontot för köp och
försäljning av fastigheter och mark.
________________
Exp:
Ekonomienheten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 242

Dnr 2014-000386 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigledamot
Rune Kronkvist (S) angående att marknadsföra
"Rastplats Viggen"
Kommunfullmäktigledamot Rune Kronkvist (S) har lämnat in följande motion om att marknadsföra ”Rastplats Viggen”.
Sammanfattning
Efter att rastplatsen med monumentet Viggen blivit uppsatt har jag upplevt
att många besökare talar i positiva ordalag om detta. Däremot hör jag ofta att
de upptäcker den för sent för att svänga av från E22. Detta på grund av att
växtligheten skymmer både från väster och från öster.
För att främja turismen och besöksfrekvensen i Ronneby och "Rastplats
Viggen" föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar
- att ge berörd verksamhet i uppdrag att se över och om möjligt avverka
erforderligt med träd för att synliggöra Viggen tidigare, när man kommer på
E22.
- att utreda möjligheten att sätta upp informationstavlor, som visar på "Rastplats Viggen" längs E22 både från väster och från öster.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Rune Kronkvist (S).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen.
________________
Exp:
Rune Kronkvist
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 243

Dnr 2014-000412 192

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Christian Mahrle (FP) gällande permanent Julmarknad i
Ronneby Centrum
Kommunfullmäktigledamot Christian Mahrle (FP) har lämnat in följande
motion angående permanent Julmarknad i Ronneby Centrum.
Sammanfattning
Ronneby har en mysig stadskärna som är under utveckling och ombyggnad
för att ge en positiv känsla av en "småstadsidyll". Ronnebykommun tillsammans med Ronnebyhandel jobbar aktivt med aktiviteter för att främja handeln i stadskärnan på ett mycket bra sätt.
Dock är konkurrensen stenhård från externa köpcentrum i vår nära omgivning. Särskilt gäller detta vintertid. Vi behöver få Ronnebyborna att stanna
kvar i staden samt att få besökare att komma till vår "småstadsidyll" även
under vintern.
Ett sätt för att främja detta vintertid är att göra en permanent Julmarknad
som startar den 1/12 och varar till och med jul. Denna bör förslagsvis vara
placerad på vårt stora torg där kommunen tillhandahåller X antal stugor för
uthyrning till entreprenörer för försäljning av diverse föremål anknutna till
julen samt mat och dryck.
Kommunens insats för att skapa en julmarknad som är permanent 1/12-27/12
såsom i många nordtyska städer dit folk från vår region vallfärdar under juletid är:
l. Att tillhandahålla av X antal försäljningsställen (stugor) i en attraktiv stil
som används år efter år.
2. Att göra en utsmyckning av Ronneby Torg utöver det vanliga iför att ge
julstämning.
3. Att vid varje infart till Ronneby (3st), göra en utsmyckning med t ex en
klättrande tomte och informationsskylt som berättar om den permanenta
julmarknaden.
Detta är de tre punkter vi behöver göra för att uppnå en Julmarknad som det
talas om i och utanför länet och som kommer att gynna hela Ronnebys handel.
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Tillsammans med detta görs förstås en uppdatering av vår gatudekoration
med hjärtan som finns i staden sedan 1960-70 talet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Christian Mahrle (FP).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen.
________________
Exp:
Christian Mahrle
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 244

Dnr 2014-000429 730

Anmälan av motion från kommunfullmäktigeledamot
Nils-Erik Mattson (MP) och tjänstgörande ersättare
Mats Olsson (MP) gällande att vård- och
omsorgspersonal i Ronneby ges rätt till fria
arbetskläder
Kommunfullmäktigledamot Nils-Erik Mattson (MP) och tjänstgörande
ersättare Mats Olsson (MP) har lämnat in följande motion gällande att vårdoch omsorgspersonal i Ronneby ges rätt till fria arbetskläder.
Sammanfattning
Miljöpartiet i Ronneby ser ur fyra perspektiv som alla gynna brukaren, jämställdheten och samhället att vård och- omsorgspersonal i Ronneby ges rätt
till fria arbetskläder.
Hygienperspektivet: bakterier och smitthärdar begränsas och tas inte hem till
andra brukare, familjemedlemmar och barn som blir sjuka och kvinnan är
hemma och vabbar!
Självklarhetsperspektivet: park,

gatu, tekniska, förvaltningarna som är mansdominerade där är det självklart med arbetskläder. Lika självklart borde det
vara i vård och-omsorgsyrkena.
Trygghetsperspektivet: brukaren

känner igen personalen som kommer och
med en gemensam dresskod känner sig personalen professionell, bli säkrare
och tryggare.

Ekonomiskaperspektivet: sköra brukare kan

bli mycket dåliga av enklare
smittor (förkylningar) och omsorgsbehovet ökar = ökade kostnader för
kommunen. God hygien i vård-och- omsorg där arbetskläder är en viktig del
och sparpengar!
Mot denna bakgrund vill vi (MP) ATI:
•
•

Justerandes sign

äldrenämnden får i uppdrag att inventera hur det praktiskt skulle
kunna genomföras med arbetskläder
äldreförvaltningen får i uppdrag att utreda vilka kostnader det skulle
innebära
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•

äldrenämnden återkommer till budgetberedningen så de kanta utredningen i beaktande

Deltar i debatten
I debatten deltar ledamot Mats Olsson (MP).
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar remittera motionen till Kommunledningsförvaltningen.
________________
Exp:
Nils-Erik Mattsson
Mats Olsson
Kommunledningsförvaltningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

42(43)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2014-09-25

Kommunfullmäktige

§ 245

Dnr 4099-9

Anmälan av motioner
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges ordförande Christoffer Stenström (M) konstaterar att
inga ytterligare motioner har lämnats in.
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet.
________________

Justerandes sign
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Tillhör Kommunfullmäktige § 235/2014.

Kommunövergripande plan

Våld i nära relationer
i Ronneby kommun 2014-2016

Bilaga 1

Inledning
Våld i nära relationer är ett angeläget och mångfasetterat samhällsproblem som berör flera
aktörer. Våld i nära relationer begränsar den enskildes trygghet, hälsa och frihet samtidigt som
det är ett hinder för jämställdhetsutvecklingen mellan kvinnor och män. För att förebygga och
bekämpa relationsvåld behöver åtgärder vidtas i skilda sammanhang och på olika nivåer.
Ronneby kommuns reviderade kommunövergripande plan mot våld i nära relationer har
utarbetats med utgångspunkt i Barnkonventionen, Kvinnokonventionen (CEDAW), FN:s
Deklaration om avskaffandet av våld mot kvinnor, jämställdhetspolitiken, aktuell lagstiftning,
lokala behov samt Regeringens skrivelse 2007/08:69 – en handlingsplan för att bekämpa
mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer.
Ronneby kommuns plan utgår från termen våld i nära relationer där samtliga av de benämnda
våldskategorierna i Regeringens handlingsplan ingår. Viktigt att belysa är att planen både
omfattar mäns våld mot kvinnor, kvinnors våld mot män, våld i samkönade relationer samt
barns utsatthet som vittne till våld mellan vuxna.

Planen har efter beslut i kommunfullmäktige (§78/2012) kompletterats med en fördjupad
kunskapsöversikt avseende hedersrelaterat våld samt specifika insatser riktade mot
hedersrelaterat våld. Hedersrelaterat våld skiljer sig från övrigt våld i nära relationer ur två
aspekter, dels att våldet framförallt riktar sig mot unga flickor och pojkar och dels att våldet är
kollektivt i sin karaktär. Barnperspektivet är viktigt och barn som blir utsatta för våld eller
upplever våld är en speciellt viktig målgrupp i arbetet mot våld i nära relationer.
För det konkreta arbetet med planen är det viktigt att varje nämnd tar fram egna insatser och
handlingsrutiner utifrån verksamhets- och ansvarsområde med utgångspunkt från planen.
Planen innefattar nämnders och bolags ansvar både i egenskap av servicegivare och
arbetsgivare.
Planen har arbetats fram på uppdrag av Folkhälsorådet och är en viktig del av kommunens
folkhälsoarbete. En arbetsgrupp bestående av representanter från Sesam, kommunens
verksamhet mot våld i nära relationer, och folkhälsosamordnaren har under hösten 2013
arbetat med att revidera planen.
Planen presenteras med följande fyra bilagor: kunskapsöversikt, aktörers ansvar och befintliga
resurser, mall för checklista vid misstanke/upptäck av våld i nära relationer samt kontaktlista.

Syfte
Planen syftar till att utveckla ett långsiktigt och systematiskt förebyggande arbete, på olika
nivåer, för att både motverka våld i nära relationer och tidigt kunna erbjuda stöd och skydd till
våldsutsatta, barn som bevittnat våld och förövare. Planen utgör ett viktigt led i arbetet för att
uppnå Kommunfullmäktiges antagna vision om att utveckla Ronneby till en jämställd och
trygg framgångskommun.
1

Övergripande mål
Att förebygga och minska våld i nära relationer

Delmål
Delmålen för Ronneby kommuns arbete mot våld i nära relationer är att:
•
•
•
•
•
•

personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas och snabbt får stöd och
hjälp i sin situation
barn och unga som bevittnat våld i nära relationer uppmärksammas och ges stöd
personer som har utövat våld eller är oroliga för att så kan komma att ske snabbt får
stöd och hjälp i sin situation.
medarbetare och förtroendevalda har goda kunskaper om våld i nära relationer
alla kommuninvånare har tillgång till information om våld i nära relationer samt vilket
stöd som finns att tillgå
samverkan både inom kommunen och mellan kommunen, myndigheter och
frivilligorganisationer har stärkts ytterligare.

För att nå det övergripande målet fokuserar planen särskilt på tre insatsområden - ökad
samverkan, ökad kunskap och stärkt förebyggande arbete. Dessa insatser ska genomsyra
arbetet med delmålen.
Nedan presenteras respektive delmål med tillhörande insatser under 2014-2016
Personer som utsätts för våld i nära relationer uppmärksammas och får snabbt stöd
och hjälp
Insats

Ansvar

Samverkan

När

Spridning av planen

Folkhälsorådet

2014-

Checklistor och
handlingsrutiner för
tillvägagångssätt vid
upptäckt av våld i nära
relationer ska, utifrån
verksamhets- och
ansvarsområde, utarbetas på
samtliga förvaltningar och
bolag.

Samtliga nämnder
Kommunal bolag

2014-

Stöd till förvaltningar och
bolag vid framtagande av
checklistor och
handlingsrutiner

Folkhälsorådet
Sesam

2014-

2

Implementering av planen
samt checklistor och
handlingsrutiner ute i
verksamheterna.

Förvaltningschefer
Verksamhetschefer
Enhetschefer

2014-

Utarbeta förebyggande
insatser utifrån verksamhetsoch ansvarsområde som
kommer målgruppen tillgodo

Socialnämnden
Utbildningsnämnden
Fritid- och kulturnämnden
Äldrenämnden
AB Ronnebyhus

Frivilligorganisationer
Rättsväsendet
Hälso- och sjukvården
Sesam
Folkhälsorådet

2014-

Alla utsatta ges skyndsamt
skyddat tillfälligt boende

Socialnämnden

Sesam

2014-

Barn och unga som bevittnat våld i nära relationer uppmärksammas och ges stöd
Insats

Ansvar

Samverkan

När

Handlingsplan mot
hedersrelaterat våld utarbetas
i de verksamheter som
arbetar med barn och unga

Utbildningsnämnden
Fritid- och kulturnämnden

Sesam
Folkhälsorådet

2014-

Riktade utbildningsinsatser
till verksamheter som arbetar
med barn och unga

Folkhälsorådet
Sesam

Rättsväsendet
Frivillig organisationer
Hälso- och sjukvården

2014-

Personer som har utövat våld eller är oroliga för att så kan komma att ske får snabbt
stöd och hjälp i sin situation
Insats

Ansvar

Samverkan

När

Alla förövare erbjuds
skyndsamt stöd

Socialnämnden

Sesam/Gabech

2014-

3

Medarbetare och förtroendevalda har goda kunskaper om våld i nära relationer
Insats

Ansvar

Samverkan

När

Fortbildning till politiker och
chefer

Folkhälsorådet
Sesam

Rättsväsendet
Frivillig organisationer
Hälso- och sjukvården

2014-

Utbildning och
metodutveckling till
verksamhetsnära personal i
verksamheter som arbetar
med särskilt utsatta grupper

Folkhälsorådet
Sesam

Rättsväsendet
Frivillig organisationer
Hälso- och sjukvården

2014-

Kunskapsspridning på
arbetsplatsträffar och
aktualisering av checklistor
och handlingsrutiner

Förvaltningschefer
Verksamhetschefer
Enhetschefer

Folkhälsorådet
Sesam
Frivillig organisationer
Rättsväsendet
Hälso- och sjukvården

2014-

Alla kommuninvånare har tillgång till information om vilket stöd som finns att tillgå
Insats

Ansvar

Samverkan

När

Skiftlig information på flera
olika språk om vilket stöd
som finns att få från
socialtjänsten, polisen, andra
myndigheter och ideella
organisationer finns
tillgängligt på strategiska
platser

Folkhälsorådet
Sesam

Rättsväsendet
Frivilligorganisationer
Hälso- och sjukvården
Socialförvaltningen

2014-

Information på flera olika
språk om vilket stöd som
finns att få från
socialtjänsten, polisen, andra
myndigheter och ideella
organisationer ska vara
tillgänglig på Ronneby
kommuns hemsida

Informationsenheten
Sesam

Informationsinsatser till
allmänheten

Folkhälsorådet
Sesam

2014-

Rättsväsendet
Frivilligorganisationer
Hälso- och sjukvården

2014-

4

Samverkan både inom kommunen och mellan kommunen, myndigheter och
frivilligorganisationer har stärkts ytterligare
Insats

Ansvar

Samverkan

När

Utvecklingsarbete bedrivs
kontinuerligt genom den
tvärsektoriella lokala
samverkansgruppen

Sesam

Frivilligorganisationer
Utbildningsförvaltning
Socialförvaltning
Rättsväsendet
Hälso- och sjukvården

2014-

Uppföljning
Planen ska vara ett aktivt dokument som utvärderas, omarbetas och antas på nytt vart tredje
år. Processen förväntas att påbörjas efter kommunfullmäktiges beslut. Arbetet ska årligen
följas upp genom respektive nämnd/bolags årsredovisning under rubriken Folkhälsa. Den
samlade uppföljningen samordnas årligen av Folkhälsorådet enligt nedan presenterade
indikatorer.
Indikatorer för uppföljning
Indikator

Ansvar

Tidsintervall

Antal verksamheter med
utarbetade checklistor

Folkhälsorådet

Årligen

Antal arrangerade
utbildningsinsatser

Folkhälsorådet

Årligen

Antal verksamheter som
utarbetat förebyggande
insatser riktade till sin
specifika målgrupp

Folkhälsorådet

Årligen

Tillgång till lättillgänglig och
uppdaterad information, på
olika språk, på kommunens
webbplats

Folkhälsorådet

Årligen

Antal verksamheter som
upprättat handlingsplaner
mot hedersrelaterat våld

Folkhälsorådet

Årligen
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