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2012/236
§ 389 Kostutredning
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-10-25

Remissyttrande över kostutredning,
Äldreomsorgen

2

Handling

2012-10-25

Yttrande över inriktningsutredning av
kommunens måltidsverksamhet,
Utbildningsnämnden

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-22

Remissyttrande avseende
inriktningsutredning av kommunens
måltidsverksamhet

4

Handling

2012-10-17

Yttrande över kostutredning,
Socialnämnden

5

Remiss utg.

2012-10-02

Tekniska Förvaltningen besvaras senast
2012-10-25

6

Remiss utg.

2012-10-02

Socialnämnden besvaras senast 201210-25

7

Remiss utg.

2012-10-02

Utbildningsnämnden besvaras senast
2012-10-25

8

Remiss utg.

2012-10-02

Äldrenämnden besvaras senast 2012-1025

9

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-02

Reviderad efter ksau 1 oktober utredning

10

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU § 334/2012 2012-10-01,
Kostutredning

11

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-06-08

Kostutredning

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 148 om att upphäva den tidigare beslutade
utredningen av kommunens kostverksamhet och att genomföra en inriktningsutredning av
kommunens måltidsverksamhet. Ärendet tidsbegränsas t o m 2012-09-30.
Arbetsgrupp
Kenneth Michaelsson, C, representant från Kommunstyrelsen och sammankallande för gruppen.
Lennarth Förberg, M, representant från Utbildningsnämnden
Bo Johansson, S, representant från Äldrenämnden
Teo Zickbauer, sammanhållande utredare, Kommunledningsförvaltningen
Birgitta Fransson, Kostchef, Tekniska förvaltningen
Inger Hjort, Utbildningsförvaltningen
Torill Skaar, Äldreförvaltningen
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Upplägg
1.0 Nulägesbeskrivning.
Diskussion av tidigare genomförda utredningar samt redovisning av dagens situation.
2.0 Inriktningsresonemang.
Hur skall måltidsverksamheten fungera oberoende av huvudman för genomförandet. Diskussion om
produktionsalternativ, organisation samt krav på kök och utrustning mm.
3.0 Egen regi jämfört med konkurrensutsatt verksamhet.
Påverkar det inriktningen?
4.0 Ekonomiska konsekvenser av föreslagen inriktning
5.0 Förslag till beslut
Inriktningsresonemang
Kvalitetssäkringssystem, Organisation och Produktionsalternativ.
Diskussion har förts om utifrån följande frågeställningar:
Hur kvalitetssäkrar vi kommunens måltidsverksamhet? Hur ska en framtida organisation för kosten
inom kommunen organiseras, hur och var ska produktionen ske? Varm, kyld mat eller både och?
Ska vi ha två stora produktionskök och var i så fall ska de vara lokaliserade? Hur många
tillagningskök ska finnas? Vilka investeringsbehov finns?
Arbetsgruppens resonemang och förslag framgår av bifogad utredning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
Att anta inriktningen att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge
produktionskök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.
Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys av de nya tillagningsköken samt
ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Pengarna hämtas från kontot för
kommunstyrelsen oförutsedda.
Att ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och
områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt kostpolicy och
kvalitetssystem.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att kostutredningen ska remitteras till Socialnämnden,
Utbildningsnämnden, Äldrenämnden och Tekniska förvaltningen för yttrande.
Yttrande lämnas senast 25 oktober 2012.
Sammanfattning
Remissyttrande från Socialnämnden, Tekniska förvaltningen, Utbildningsnämnden och
Äldrenämnden redovisas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta
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Att anta inriktningen att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge
produktionskök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.
Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys av de nya tillagningsköken samt
ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Pengarna hämtas från kontot för
kommunstyrelsen oförutsedda.
Att ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och
områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt kostpolicy och
kvalitetssystem.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt observerande ersättare Lena Karstensson, M.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att texten revideras enligt följande:
Att som huvudinriktning fortsätta utreda alternativet att bygga om Vidablick till ett tillagningskök,
avveckla Kallinge produktionskök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt
förslag.
Att jämföra de tre föreslagna alternativen gällande drift- och investeringsekonomi.
Att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag till att inrätta en ny Central kostenhet med
samlade resurser och områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt
kostpolicy och kvalitetssystem.
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att texten revideras enligt följande:
Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys avseende investerings och
driftsekonomi av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök.
Pengarna hanteras inom budget 2013.
Propositionsordning 1
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på JanAnders Palmqvist, S, yrkande och
finner att Arbetsutskottet bifaller desamma.
Propositionsordning 2
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på sitt yrkande och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
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Kommunstyrelsen beslutar att om huvudinriktning fortsätta utreda alternativet att bygga om
Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktionskök för kyld mat och utöka med
totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.
Att jämföra de tre föreslagna alternativen gällande drift- och investeringsekonomi.
Att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag till att inrätta en ny Central kostenhet med
samlade resurser och områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt
kostpolicy och kvalitetssystem.
Att bevilja 500 tkr för genomförande av en kostnadsanalys avseende investerings- och
driftsekonomi av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök.
Pengarna hanteras inom budget 2013.
_____________________
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2012/194
§ 390 Kostpolicy
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-23

Kostpolicy rev till au 29 okt

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-01

KS AU § 333/2012 2012-10-01,
Kostpolicy

3

Handling

2012-09-26

Yttrande avseende Kostpolicy,
Folkhälsorådet

4

Handling

2012-09-26

Yttrande avseende Kostpolicy,
Utbildningsenheten

5

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Kostpolicy för Ronneby kommun

6

Handling

2012-09-04

Yttrande gällande kostpolicy,
Socialnämnden

7

Handling

2012-08-28

Yttrande om kostpolicy, Äldreomsorgen

8

Remiss utg.

2012-06-29

Socialnämnden besvaras senast 201208-25

9

Remiss utg.

2012-05-14

Folkhälsorådet besvaras senast 2012-0625

10

Remiss utg.

2012-05-14

Omsorgsnämnden besvaras senast
2012-06-25

11

Remiss utg.

2012-05-14

Utbildningsnämnden besvaras senast
2012-06-25

12

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-05-14

Kostpolicy

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Under 2011 fattade Kommunstyrelsen beslut om ”Matdokumentet för Ronneby kommun” som bl.a.
innehåller de kvalitets-, miljö- och djurskyddskrav som ska ställas på de livsmedel som kommunen
köper. I beslutet gavs också uppdrag om att ett kostpolitiskt program ska arbetas och redovisas till
Kommunstyrelsen senast april 2012.
En arbetsgrupp bestående av
Teo Zickbauer, Kommunledningsförvaltningen
Birgitta Fransson, Tekniska förvaltningen
Yvonne Gullberg, Omsorgsförvaltningen
Cecilia Robertsson, Utbildningsförvaltningen
har arbetat fram ett förslag till ett kostpolitiskt program – Kostpolicy för Ronneby kommun.
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Förslaget har varit remitterat till Utbildningsnämnden, Folkhälsorådet, Äldrenämnden och
Socialnämnden. Kostpolicyn har även diskuterats i arbetsgruppen för inriktningsutredning av
kommunens måltidsverksamhet.
Bedömning
Mat tillhör livets glädjeämnen och angår oss alla, den har stor betydelse ur många aspekter. Den är
helt nödvändig, i rätt mängd och med rätt sammansättning, för att vi ska må bra och kunna prestera
i förskola, skola och i arbetslivet. Maten är dessutom viktig för att nå god livskvalitet inom vård och
omsorg. Att äta tillsammans har en stark pedagogisk, social och kulturell funktion.
Dessutom medför produktion och konsumtion av mat påverkan på klimatet, på miljön i
jordbrukslandskapet och på arbetsförhållandena och hälsan hos dem som producerar maten. Genom
medvetna val kan vi påverka alla dessa aspekter i en positiv riktning.
Kostpolicyn ska vara ett styrande dokument för att kvalitetssäkra de måltider som serveras inom
Ronneby kommun. Policyn kan även användas vid planering och uppföljning av
måltidsverksamheten. Alla som arbetar med måltidsverksamhet ansvarar för att policyn efterlevs.
Kostenheten, rektorer och enhetschefer inom äldreförvaltningen ansvarar för kvalitetssäkring och
uppföljning
Syftet med kostpolicyn är att alla berörda matgäster ska erbjudas god och näringsriktig kost inom
kommunens samtliga verksamheter där måltider serveras. Måltiderna ska vara något att se fram
emot och vara en viktig källa för sociala kontakter.
Måltiderna ska förebygga kostrelaterade problem som övervikt och fetma och därigenom minska
risken för till exempel diabetes, högt blodtryck samt hjärt- och kärlsjukdomar. De ska också verka
för att grundlägga goda kostvanor samt ge kunskaper för god hälsa och välbefinnande. Måltiderna
ska anpassas efter äldres individuella behov, vanor och önskemål, främja livskvalitet och motverka
undernäring för äldre. Måltiderna ska underlätta lärandet i förskola och skola genom mätta, pigga
och friska barn och elever som ser värdet i maten och måltiderna.
Strävan ska vara att göra de bästa valen av livsmedel ur etiska och miljömässiga utgångspunkter.
Erforderlig kompetens ska finnas inom måltidsverksamheten för upprättandet av näringsberäknade
matsedlar samt för att hålla hög kvalitet på livsmedelshygienen.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfullmäktige
Att fastställa ”Kostpolicy för Ronneby kommun” att gälla från och med 2012-12-01
Att gällande Matdokument för Ronneby kommun, fastställd av Kommunstyrelsen 2011-04-05 §
111/2011, upphör att gälla fr o m 2012-12-01.
Att uppdra åt Kostenheten att genomföra utbildning för berörd personal
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, Anna Carlbrandt, RP, Roger Gardell, FP, samt ersättare Peter Bowin, V.
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Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ”Kostpolicy för Ronneby
kommun” att gälla från och med 2012-12-01.
Att gällande Matdokument för Ronneby kommun, fastställd av Kommunstyrelsen 2011-04-05 §
111/2011, upphör att gälla fr o m 2012-12-01.
Att uppdra åt Kostenheten att genomföra utbildning för berörd personal.
_____________________
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2012/359
§ 391 Revidering av förteckning över personer utsedda att deltaga i anbudsöppning
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-24

Förslag till revidering av förteckning över
personer utsedda att deltaga i
anbudsöppning

Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Med anledning av förändringar i organisationen efter att kommunstyrelsen senast beslutade om
revidering av förteckning över personer som är berättigade att delta i öppnandet av anbud (KS §
60/2007) föreslår undertecknad att nedan föreslagna personer utses.
Tjänsteställe
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommunstyrelsen (arbetsutskottet)
Kommundirektör
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen
Tekniska förvaltningen

Namn
Roger Fredriksson
Kenneth Michaelsson
JanAnders Palmqvist
Tommy Andersson
Anna Carlbrant
Roger Gardell
Jörn Wahlroth
Anna-Karin Sonesson
Teopoula Zickbauer
Maria Landgren
Leona Öberg
Roland Edvinsson
Leif Söderlund
Johan Sjöberg
Peter Nordberg
Magnus Graad
Arne Berg
Ola Liljerum
Birgitta Fransson
Sattar Zad
Zijad Bico
William Lavesson
Per Höglund

Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna ovanstående personer att vara berättigade att delta i
öppnande av anbud.
_____________________
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2012/346
§ 392 Äskade om utökad ram 2013 för volymförändringar inom hemtjänsten
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-10

Äskade om utökad ram 2013 för
volymförändringar inom hemtjänsten,
Äldreomsorgen

Äldrenämnden § 111/2012
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet tillsammans med ekonom Eva
Robertsson.
Sammanfattning
Äldreomsorgens huvudsakliga syfte är att tillgodose behoven hos de äldre i kommunen så att de kan
leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kan åldras i trygghet och med
bibehållet oberoende, bemötas med respekt och har tillgång till god vård och omsorg.
Äldrenämnden söker anslag med 8 500 tkr för 2013 enligt följande:
Volymökning hemtjänst
4 200 tkr
Nattpatrull

2 200 tkr

Minskade intäkter av hemtjänstavgifter

565 tkr

Avgiftshandläggare

425 tkr

Avgift för bårhusplatser

160 tkr

Ökade transportkostnader till dagverksamhet

300 tkr

Tjänst för LOV tre mån

150 tkr

Ökade kostnader för leasingbilar

500 tkr

Hemtjänst
Volymökning i hemtjänsten prognostiserades med ca 17 000 timmar år 2012 jämfört med 2011 års
bokslut. Den demografiska utvecklingen visar på en ökande befolkning i gruppen 65 år och äldre.
De i gruppen som behöver äldrenämndens tjänster väljer i allt större utsträckning att bo kvar i sitt
ordinära boende. Den grundläggande inriktningen för äldreomsorgen är att äldre människor bör ges
förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem så långt det är möjligt.
Utvecklingen av hemtjänsttimmarna har varit följande från 2009:
Bokslut 2009 om 216 334 timmar. Bokslut 2010 om 227 766 timmar, en ökning med11 432 timmar.
Bokslut 2010 om 227 766 timmar. Bokslut 2011 om 249 110 timmar, en ökning med ytterligare
21 344 timmar.
Bokslut 2011 om 249 110 timmar. Prognostiserat bokslut 2012 om 265 969 timmar, en ytterligare
ökning med 16 859 timmar.
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En ökning av timmar från 2009 till 2012 med 49 635 timmar inom en treårsperiod.
Den ovan beskrivna volymökningen inom hemtjänsten innebär också ökat tryck även nattetid. Detta
innebär att nattpatrullen behöver utökas med ett arbetslag om fyra (4) personer samt kostnad för bil.
Detta innebär att verksamheten har nått en smärtgräns för vad den kan förväntas att klara av inom
givna ramar. Uppföljning av hemtjänsten sker både genom månatliga uppföljningar av resultatet
utifrån anslaget och utifrån en beräknad hemtjänsttimmekostnad.
I de centrala delarna gjordes under våren en mätning vilket visade på ett utrymme för
effektivisering vilket överensstämmer med den framräknade timkostnaden. Timkostnaderna har
successivt förbättrats under tertial 2, men har inte nått ända fram inom alla enheter. Det
prognostiserade underskottet från tertial 1 har inte ökat till tertial 2 men då hemtjänsttimmarna har
ökat och underskottet i stort är det samma måste det ses som ett förbättrat resultat.
Verksamheten har ett pågående arbete med att förnya strukturen och därigenom förbättra resultatet
men den ovan beskrivna volymökningen kan inte förväntas rymmas inom den tilldelade
budgetramen för år 2013.
Ett antagande är att det nya avgiftssystemet kommer att leda till minskade intäkter. På grund av nya
rutiner till följd av nytt verksamhetssystem krävs utökning i avgiftshandläggningen med en tjänst.
Landstinget kan med stöd av lagstiftning ta ut bårhusavgift av kommunerna för avlidna inom
särskilt boende med 1 600 tkr för varje person.
Ökade transportkostnader till Gläntan och Solbacken till följd av merkostnad för att ha
dagverksamhet på två ställen och tillkommande resor med 300 tkr. Ökade kostnader för leasingbilar
i samband med ny upphandling och byte av bilar om 400 tkr, en engångssumma för år 2013, 100 tkr
är utökade kostnader för ny bil för nattpatrull.
I samband med införande av LOV krävs att verksamheten inrättar en tjänst för att hantera de
administrativa uppgifter som rör LOV. Om erforderliga beslut fattas planeras införandet till
oktober 2013 vilket innebär tre månader för 2013 och därefter stadigvarande.
Verksamheten kan delas in i två delar, lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet.
Lagstadgad verksamhet:
Hemtjänst och särskilt boende.
Rätten till bistånd 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt
till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt”.
Särskilda bestämmelser för olika grupper 5 kap. 5 § andra stycket Socialtjänstlagen
”Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor
som behöver särskilt stöd”.
Icke lagstadgad verksamhet:
Avlösning, dagcentraler/dagverksamhet och korttidsvård.
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Socialtjänstens omsorg om äldre 5kap. 4 § Socialtjänstlagen
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och
känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap
med andra”.
Förslag till omdisponering av verksamhet med konsekvensanalys
Avlösning
1 000 tkr
Avlösning är en insats som ger stöd till anhöriga som vårdar sin make/maka själv hemma.
Avlösning kan fås med 24 timmar per månad utan föregående biståndsbeslut. Vid behov där utöver
kan insatsen ansökas om hos en biståndshandläggare.
Konsekvens
Den anhöriga får ingen avlastning i hemmet och behov av hemtjänst kan bli aktuellt eller utökat,
samma kan gälla korttidsplats.
Backen. halvårseffekt
4 320 tkr
Det särskilda boendet Backen kan i sin utformning fungera väl som ett trygghetsboende.
Konsekvens
Boendet kan däremot inte garantera trygghet och säkerhet för personer med demensdiagnos i större
utsträckning än det ordinära boendet.
Det särskilda boendebeståndet minskar med ytterligare 26 platser vilket kan tyckas mycket då
verksamheten de senaste tre åren redan har minskat med 50 platser. En ytterligare konsekvens blir
att de norra delarna av kommunen står utan särskilt boende.
Dagverksamheterna och träffpunkt, halvårseffekt
1 985 tkr
Dagverksamhet och dagcentraler har flera syften, social aktivitet och gemenskap, individuell
stimulans samt avlastning för anhöriga. Inom Ronneby kommun har vi en låg bemanning inom de
särskilda boendena.
Konsekvens
Nämnden skulle få uppenbara svårigheter i att uppfylla lagens krav om att de äldre personer som
behöver kommunens insatser för att klara sig i den dagliga livsföringen ska kunna få ett värdigt liv
och känna välbefinnande. Dagverksamhet fungerar även som stöd för den enskilde att kunna bo
kvar i sitt boende.
Avveckling av dagverksamheter och dagcentraler kan med all säkerhet leda till ökade kostnader för
hemtjänst sam ökat behov av korttidsboende. Ökat behov av korttidsboende kan leda till ökade
kostnader för betalningsansvar till landstinget. Besparingen går stick i stäv med lagstiftning och nya
satsningar från regeringens sida i äldreomsorgen.
Korttidsplatser
1 195 tkr
Kommunens korttidsboende finns på Vidablick. I samband med ombyggnationen av Vidablick
satsades det på platser för rehabilitering, välplanerade träningslokaler med modern utrustning. Fyra
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platser har tidigare i år tagits i anspråk för Trygg Hemgång, en satsning som enbart har varit positiv
och ökat tryggheten för vårdtagare som skrivs ut ifrån sjukhuset. För att klara kostnadsökningen i
hemtjänsten föreslås reducera med ytterligare fyra platser.
Icke lagstadgade verksamheter är stödjande funktioner till lagstadgad verksamhet som ökar både
kvalitet och effektivitet.
Konsekvens
En reducering av korttidsplatser innebär ingen kvalitativ satsning på hemtjänst som motsvarande
Trygg Hemgång, utan enbart för att bidra till att klara den ökade volymen av hemtjänsttimmar och
kan innebära ökade kostnader för betalningsansvar till Landstinget. Det kan även innebära
ytterligare kostnad för hemtjänst då korttidsplatser även beviljas i avvaktan på särskilt boende för
de som inte alls klarar av sitt kvarboende. Vid sådana tillfällen kan insatserna bli särskilt
kostnadskrävande då det kan krävas omsorg kontinuerligt över dygnet.
Totalt

8 500 tkr

2014
Föreskrift har kommit ifrån socialstyrelsen beträffande bemanningsriktlinjer inom särskilt boende
vilket innebär en helt annan utgångspunkt i bemanningen och därtill schemaläggningen.
Självbestämmande och meningsfullhet ska beaktas i den individuella bedömningen. Detta kommer
att innebära frekvent biståndsbedömning samt planering och resurstilldelning utifrån bedömningen.
Detta kommer att innebära stora kostnader för kommunerna.
Äldrenämndens beslut
Äldrenämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om 8,5 miljoner kronor i utökad ram för
år 2013.
Ge förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson i uppdrag att beräkna
effekterna av möjliga besparingsalternativ för icke lagstadgad verksamhet.
Att 2, 2 miljoner i interkommunala intäkter om hemsjukvården ska tillföras Äldrenämnden när
erforderliga beslut fattats i ärendet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist. S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige hänskjuter ärendet till budgetberedningen.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-10-29

15(37)

2012/320
§ 393 Tilläggsäskande 2012 för äldrenämndens verksamhet
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-10

Tilläggsäskande för äldrenämndens
verksamhet 2012, reviderad,
Äldreomsorgen

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-25

Tilläggsäskande 2012 för äldrenämndens
verksamhet

Äldrenämnden § 104/2012
Sammanfattning
Från tertial 1 till tertial 2 har prognosen för år 2012 totalt förbättrats med ca 2 700 tkr. Tyvärr
kommer inte äldrenämnden att kunna hålla en budget i balans beroende på flera faktorer.
Volymökning i hemtjänsten med ca 17 000 timmar. Från bokslut år 2011 med 249 110 timmar
jämfört med prognos år 2012 med 265 969 timmar. Beräknad timkostnad på 250 tkr medför en ökad
kostnad på ca 4 250 tkr.
Inom särskilt boende har nämnden under året haft två kostnadskrävande ärenden om
ca 880 tkr på helår.
Transporterna till dagcentralerna har ökat innevarande år med ca 300 tkr, trots att vi ökade
internbudgeten från 250 tkr till 550 tkr.
Minskade intäkter på grund av införande av nytt verksamhetssystem prognostiseras till
en kostnad om 1 250 tkr på helår.
Totala kostnader för utökad verksamhet och minskade intäkter för år 2012 blir ca 6 680 tkr.
Vidtagna åtgärder
Minskat underskott för sjuksköterskor med ca 1000 tkr, Återhållsamhet på förvaltningsnivå med ca
720 tkr, Förstärkning inom avgiftshandläggningen för att säkerställa avgiftshanteringen pågår.
Övriga händelser
Minskade kostnader för anhörigvård och ökade intäkter för vårdtagare som vistas tillfälligt i vår
kommun, ca 600 tkr
Överskott rehabilitering med ca 1100 tkr. Överskott på grund av svårigheter att rekrytera och på
grund av mindre inköp av hjälpmedel.
Äldrenämnden har i beslut § 104 uppdragit åt nämndens presidium, att fatta beslut i ärendet efter
det att uppföljningen av tertial 2 år 2012 är klar. Enligt delegationsordningen är det endast
ordföranden som kan besluta i brådskande ärenden
Bedömning
Att efter tertial 1 minska personalkostnaderna inom hemtjänsten med ca 3000 tkr har inte varit
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möjligt, då volymen har ökat med ca 17 000 timmar i relation till prognosen år 2012 jämte
svårigheter att omfördela personal. Förvaltningen har även haft extra kostnadskrävande ärenden
inom särskilt boende.
Tilläggsäskande
På äldrenämndens vägnar äskas tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt Tommy Andersson, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Äldrenämnden ett
tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012.
_____________________
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2012/352
§ 394 Förslag till förändring av barnomsorgstaxa 2013
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-15

Förslag till förändring av barnomsorgstaxa
2013, Utbildningsenheten

Utbildningsnämnden § 127/2012
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för ärendet.
Sammanfattning
Barnomsorg är ett samlingsnamn för verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Rambudgeten för 2013, tagen i kommunfullmäktige § 308/2011, bygger på ett uttag av avgift 12
månader per år vid fortlöpande placering.
Förslag till beslut
Utbildningsnämnden föreslås att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 12 månader per
år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift inte skall tas ut 12 månader, så måste
utbildningsnämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter motsvarande ca
1200 tkr.
Utbildningsnämndens beslut
Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 12 månader per
år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift inte skall tas ut 12 månader, så måste
utbildningsnämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter motsvarande ca
1200 tkr.
Detta beslut justeras omedelbart.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, samt ledamot JanAnders Palmqvist, S.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall Utbildningsnämndens begäran om att ta ut avgift
12 månader /år.
JanAnders Palmqvist, S, yrkar att avslag på begäran om att ta ut avgift i 12 månader/år.
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Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framförda yrkanden och finner att
Arbetsutskottet bifaller hans yrkande om avgift i 12 månader.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Utbildningsnämndens
begäran om att ta ut avgift 12 månader/år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna
förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.
Reservation
JanAnders Palmqvist, S, och Tommy Andersson, S, reserverar sig mot beslutet.
_____________________
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2012/272
§ 395 Förslag om tillbyggnad av Junibacken förskola i Kallinge
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-24

Ekonomi Junibacken

2 Handling

2012-07-03

Förslag om tillbyggnad av Junibacken
förskola i Kallinge, Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden § 84/2012
Ärendet har tidigare behandlats vid Nämndens sammanträde 2102-05-16 (Hänv. N§68:2012), då
ärendet bordlades i avvaktan på redovisning från arkitekt Ziad Bico och byggprojektledare William
Lavesson.
Inledningsvis redogjorde arkitekt Ziad Bico för de två framtagna förslagen till dispositionsplaner.
Denne föreslår önskemål om att en referensgrupp bildas som kan arbeta vidare med
förprojekteringsarbetet.
Diskussion fördes betr utökning med ev ytterligare en avdelning pg a det behov av platser som
finns. Dessa är dock begränsade. Ordföranden är tveksam till placeringen av förskolan.
Yrkanden
Nämndsledamot Rune Kronkvist (S) yrkar att möjligheterna att bygga minst en femte avdelning ses
över och kostnaderna för detta.
2:e vice ordf Jan-Eric Wildros (S) yrkar att en femte avdelning bör ingå i förslaget.
Förslag till beslut
Ordföranden konstaterar att Nämnden bedömer att förskolan inom något år kommer att behöva fem
nya avdelningar på Junibacken, varav en är en utökning som kommer att kräva att ytterligare ca 1,2
Mkr tillförs.
Ordföranden föreslår att Nämnden lämnar detta yttrande till Kommunstyrelsen som underlag inför
beslut om byggnation av förskola i Kallinge.
Utbildningsnämndens beslut
Nämnden bedömer att förskolan inom något år kommer att behöva fem nya avdelningar på
Junibacken, varav en är en utökning som kommer att kräva att ytterligare ca 1,2 Mkr tillförs.
Nämnden antar yttrandet till Kommunstyrelsen som underlag inför beslut om byggnation av
förskola i Kallinge.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C,
JanAnders Palmqvist, S, Tommy Andersson, S, samt observerande ersättare Lena Karstensson, M.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning gällande
baracklösning, se över andra alternativa lägesalternativ, planmässigt förfarande samt statistik över
barnantal.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för vidare utredning gällande
baracklösning, se över andra alternativa lägesalternativ, planmässigt förfarande samt statistik över
barnantal.
_____________________
Exp.
Utbildningsnämnden
Tekniska förvaltningen
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2012/354
§ 396 Information avseende ansökan om statsbidrag för kalkning av sjöar och
våtmarker år 2013
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-16

Information avseende ansökan om
statsbidrag för kalkning av sjöar och
våtmarker år 2013

2 Skrivelse/brev

2012-10-16

Ansökan om bidrag från Länsstyrelsen
avseende kalkning av vattendrag för
2013, Länsstyrelsen i Blekinge län

Projektledare Gata/Trafik Sattar Zad Information avseende ansökan om statsbidrag för kalkning av
sjöar och våtmarker år 2013
Sammanfattning
2013 års kalkning av sjöar, vattendrag och våtmarker omfattar totalt 600 ton. Av dessa utgör 202
ton grovkalk/granuler som sprids med helikopter över våtmarker. Resterande 398 ton består av
kalkmjöl som sprids direkt i sjöar. I sju av sjöarna sprids denna kalk med båt (totalt 169 ton), i
övriga med helikopter. Totalt rör det sig om 119 objekt som ska kalkas.
Kostnaderna har beräknats till totalt 915.452 kronor, detta exklusive interna kostnader för
administration, planering och spridningskontroll. Beräkningen baseras på följande uppskattade
belopp, som baseras på att kalkprodukter som inte är beroende av väder/temperatur används
(granuler kan inte spridas vid minusgrader):
 Helikopterspridning av grovkalk/granuler: 1.747:- per ton
 Helikopterspridning av kalkmjöl: 1.545:- per ton
 Båtspridning av kalkmjöl: 995:- per ton
 Sjösättningskostnad för båt: 3.465:- per sjö
 Desinfektion av båt p g a flodkräfta: 3.150:- per sjö
Åtgärder som berör Bräkneåns avrinningsområde bekostas av statsbidrag till 100 % och
kostnaderna där beräknas bli 401.612 kronor. I övriga avrinningsområden är bidraget 85 % och
inom dessa områden beräknas totalkostnaden bli 513.840 kronor. Av detta utgör bidraget 436.533
kronor och kommunens egen insats 77.307 kronor vilket ligger inom budgeterade medel för 2013.
Totalt söks bidrag med 838.145 kronor. I denna summa ingår inte schablonbidraget för
administration, planering och spridningskontroll, vilket väntas bli i storleksordningen 30.000
kronor.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, Roger
Gardell, FP, samt ersättare Peter Bowin, V.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera informationen till protokollet.
_____________________
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2012/354
§ 397 Fastställande av förfrågningsunderlag, kalkning 2013
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-19

Upphandling av kalkning 2013 fastställelse av anbudsunderlag

Projektledare Gata/Trafik Sattar Zad lämnar följande beslutsförslag
Upphandlingen av kalkningsverksamheten för år 2013 bör ske före årsskiftet 2012/2013.
Den görs som förenklad upphandling, vilket bland annat innebär att ansvarig nämnd skall
fastställa anbudsunderlaget.
Sammanfattning
Bilagt finns ett utkast till anbudsförfrågan för upphandling av 2013 års kalkning. Utkastet
baseras på tidigare års förfrågningar.
Bilaga 2 och 3 som hänvisas till i förfrågan har mer karaktären av standarddokument i
upphandlingen och har inte tagits med i detta utskick.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås godkänna bifogat anbudsunderlag och ge
Tekniska förvaltningen i uppdrag att verkställa upphandlingen efter komplettering med
bilagor och aktuella datum.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
JanAnders Palmqvist, S.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att fastställa förfrågningsunderlag gällande
kalkningsverksamhet för år 2013.
_____________________
Exp.
Tekniska förvaltningen
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2012/234
§ 398 Åtgärd av vandringshinder för fisk i Bräkneån
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-16

Åtgärd av vandringshinder för fisk i
Bräkneån

2 Handling

2012-05-08

Åtgärd av vandringshinder för fisk i
Bräkneån, Bräkneåns Vattenråd

Camilla Norrman, Miljöutvecklare lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Från Bräkneåns Vattenråd har inkommit förfrågan ang. Ronneby kommuns engagemang
beträffande åtgärder av vandringshinder för fisk i Bräkneån. I Bräkneåns södra del från
kusten upp till Belganet finns tio vandringshinder för fisk, som det är mycket angeläget att
åtgärda. Framför allt är det viktigt att Bräkneån på nytt kan få livskraftigt bestånd av öring,
som förutom sitt egenvärde också är en nödvändig förutsättning för att den
utrotningshotade flodpärlmusslan ska kunna räddas. Ronneby kommun har varit delaktig
sedan ett antal år i planeringen av åtgärder av vandringshindren i Bräkneån. På grund av
juridiska omständigheter framkom att kommunen trots beviljade statliga medel ej kunde gå
vidare i detaljprojektering beträffande de prioriterade vandringshindren vid Snittinge,
Tararp och Trånhem. Åtgärderna visade sig vara ett tillsynsärende som åligger
länsstyrelsen.
Bedömning
Ronneby kommun har ett starkt engagemang beträffande åtgärd av vandringshindren för
fisk i Bräkneån. Dock är åtgärderna tillsynsärende som åligger länsstyrelsen och inte
Ronneby kommun. Ronneby kommun skall yttra sig över, förslag på regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016, senast 15 november 2012. I detta
yttrande kommer Ronneby kommun vara tydlig med att en viktig åtgärd i detta program är
under fokusområdet, biologisk mångfald, att åtgärda vandringshinder för fisk.
Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsen att besluta lämna följande yttrande:
Ronneby kommun har ett fortsatt stort engagemang beträffande att vandringshindren för
fisk i Bräkneån skall åtgärdas snarast. Ronneby kommun kommer att vara tydlig med i sitt
yttrande, förslag på regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016, att
åtgärder för att undanröja vandringshinder för fisk är en viktig åtgärd vilken skall
prioriteras högt.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Tommy Andersson, S, och
Kenneth Michaelsson, C.
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Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att lämna följande yttrande:
Ronneby kommun har ett fortsatt stort engagemang beträffande att vandringshindren för
fisk i Bräkneån skall åtgärdas snarast. Ronneby kommun kommer att vara tydlig med i sitt
yttrande, förslag på regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 2013-2016, att
åtgärder för att undanröja vandringshinder för fisk är en viktig åtgärd vilken skall
prioriteras högt.
_____________________
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2012/257
§ 399 Ett Hållbart Blekinge, regionalt åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen 20132016
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-16

Yttrande över förslag till regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen
2013-2016

2 Handling

2012-07-06

Ett Hållbart Blekinge, regionalt
åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen
2013-2016, Länsstyrelsen

Camilla Norrman, Miljöutvecklare lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Blekinge har arbetat fram ett förslag på åtgärdsprogram för att uppnå en
hållbar utveckling i länet. Åtgärderna skall peka på vad som behöver göras, inte specificera
hur. Miljöarbetet blir genom åtgärdsprogrammet mer konkret och mätbart vilket möjliggör
uppföljning och kunskapshöjande utvärdering. Åtgärdsprogrammet har tagits fram av en
regional arbetsgrupp samt de miljökvalitetsmålsansvariga på Länsstyrelsen. Representanter
från samtliga kommuner och Miljöförbundet Blekinge Väst, har varit delaktiga i
framtagandet av åtgärderna och ansvarar för förankringen av dessa inom sin
kommun/organisation. Åtgärdsprogrammet ersätter tidigare åtgärdsprogram från 2005 och
löper över åren 2013-2016. Programmet omfattar de 15 miljökvalitetsmål som är aktuella
för Blekinge. Totalt ingår 55 åtgärder i förslaget som är uppdelade i temaområden:
- Biologisk mångfald
-

Friskt vatten

-

Hållbar bebyggelseutveckling

-

Mindre gift på drift

-

Skog och odlingslandskapet

Temaområdet: Mindre klimatpåverkan -energi och transporter har inga åtgärder i denna
remiss utan kommer att kompletteras senare. Avsikten är att åtgärderna skall påbörjas och
genomföras inom programperioden 2013-2016. Det är upp till utpekade aktörer att
bestämma vilket år åtgärden skall genomföras och på vilket sätt. Dessa åtagande meddelas
Länsstyrelsen inför varje år, liksom en rapportering av vilka åtgärder som genomförts
under året
Förslag till beslut
Miljö- och energirådet föreslår kommunstyrelsen att antaga, Bilaga 1, som sitt yttrande.
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Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C och
Tommy Andersson, S.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson ställer proposition på framfört yrkande och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelses beslutar att anta bilaga 1 som sitt yttrande i ärendet.
_____________________
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2012/335
§ 400 Hoby 22:1 - Nyttjanderättsavtal Hoby Ekbacke
Beslutsunderlag
1 Handling

2012-10-19

Förslag avtal

2 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-03

Hoby 22:1 - Nyttjanderättsavtal Hoby
Ekbacke

3 Handling

2012-10-02

KF protokoll § 192, 2004-12-16

Fastighetsförvaltare Eva Lydin lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Föreningen Hoby Ekbacke genom Thomas Håkansson
I § 192 / 2004-12-16 beslutade Kommunfullmäktige att "Kommunfullmäktige lämnar, under
förutsättning att ny förening bildas, förhandsbesked om att kommunen tecknar avtal med den
nybildade föreningen om att få disponera mark inom Hoby Ekbacke. Föreningen vårdar och
ansvarar för det upplåtna markområdet."
Något avtal upprättades aldrig.
Nu behöver husen renoveras och föreningen vill söka bidrag från Boverket och Allmänna
arvsfonden. För detta krävs att de visar upp ett minst 10-årigt avtal. Ett nyttjanderättsavtal bör
upprättas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner avtalet.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna JanAnders Palmqvist, S, Kenneth
Michaelsson, C, samt Tommy Andersson, S.
Yrkanden
JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avtalet gällande föreningen Hoby Ekebacke genomThomas
Håkansson.
_____________________
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2012/36
§ 401 Rapportering uppdrag översyn av delen arbetsmarknad under Enheten för
arbetsmarknad och integration
Beslutsunderlag
1

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-24

Arbetmarknads organisation Reviderat
material till ksau 29 okt

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 379/2012 2012-10-15,
Rapportering uppdrag översyn av delen
arbetsmarknad under Enheten för
arbetsmarknad och integration

3

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-10

Organisationsöversyn - Enheten för
Arbetsmarknad och Integration avseende
delen som avser arbetsmarknad

Arbetsmarknads och integrationschef Roland Edvinsson lämnar en rapport avseende
organisationsöversyn inom enheten.
Sammanfattning
I enlighet med uppdrag från Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-28 ska en översyn göras av
arbetsmarknadsavdelningen på Enheten för Arbetsmarknad och Integration. Översynen ska göras
för att undersöka om verksamheten kan bli mer flexibel och därmed bättre på att kunna parera de
svängningar i konjunkturen som sker.
Arbetsutskottets beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera redovisningen till protokollet samt att
återaktualisera ärende på nästa arbetsutskott.

Arbetsmarknads och integrationschef Roland Edvinsson och ekonom Elizabeth Olsson lämnar en
rapport avseende organisationsöversyn inom enheten.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michaelsson,
C, Tommy Andersson, S, samt ersättare Peter Bowin, V.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar att ärendet återremitteras för att en sammanfattning
gällande budget 2013, samt ett skriftligt beslutsförslag.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på framfört yrkande och finner att
Arbetsutskottet bifaller detsamma.
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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att återremittera ärendet för att få fram en sammanfattning
gällande budget 2013, samt ett skriftligt beslutsförslag.
_____________________
Exp.
Arbetsmarknads och integrationschef Roland Edvinsson
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2012/360
§ 402 Förslag avseende reglemente och budget med anledning av kommunalisering
av hemsjukvården
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-24

Förslag avseende reglemente och budget
med anledning av kommunalisering av
hemsjukvården

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har i § 285 2012 fattat beslut om en kommunalisering av hemsjukvården. Med
anledning härav föreslås följande:
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige:
att Äldrenämnden ska ha hand om verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården
att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.
att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med
beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013.
Deltar i debatten
I debatten deltar ordförande Roger Fredriksson, M, ledamöterna Kenneth Michaelsson, C, och
Tommy Andersson, S.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Äldrenämnden ska ha hand om
verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården.
Att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente i enlighet med bilaga 1.
Att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med
beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013.
_____________________
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2008/352
§ 403 Besvarande av medborgarförslag från Gunilla Olofsson angående
Informationsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 384/2012 2012-10-15,
Besvarande av medborgarförslag från
Gunilla Olofsson angående
Informationsblad och policy - Stärkt
medborgarinflytande

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-09-20

Förslag på svar på medborgarförslag om
information och policy förstärkt
medborgarinflytande

3

Remissvar utg. remiss

2012-06-05

Svar på remiss, Heike Rosenquist

4

Remiss utg.

2012-03-21

Heike Rosenquist besvarad 2012-06-05
(2012.2556)

5

Beslut allmänt ärende

2008-11-03

KF § 241/2008 2008-10-30

6

Handling

2008-11-03

Informationsblad och policy - Stärkt
medborgarinflytande, Gunilla Olofsson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Gunilla Olofsson lämnar i ett medborgarförslag flera förslag gällande information till allmänheten.
Hon förslår att ett informationblad/informationsfolder/webinfo riktad till allmänheten med
upplysningar om medborgarförslag, skrivelser och allmänhetens frågestund i samband med
Kommunfullmäktige. vidare att man lägger till namn och hur man kommer i kontakt med
förtroendevalda politiker, att kommunens organisation och tjänstemän presenteras, att bifoga
foldern med KF, KS och nämndernas sammanträdesdatum, att utse och utbilda ett par personer som
tar speciellt ansvar för att hjälpa medborgarna till rätta, lämpligtvis arbetar de på medborgarservice.
Vidare att en policy upprättas som svarar mot informationen till allmänheten, att kommunen jobbar
med frågor rörande attityd och bemötande samt att testa material från Sveriges kommuner och
landstings demokratiprojekt i Ronneby.
Bedömning
Medborgarförslaget har varit på remiss till enheten för kommunikation och medborgarservice.
Informationsansvarig Heike Rosenqvist, skriver att ett stärkt medborgarinflytande är högst
önskvärt. Den kommunala webbplatsen www.ronneby.se har som sitt yttersta syfte att informera
och engagera Ronneby kommuns invånare. Idag finns den efterfrågade presentationen av
tjänstemän och kommunens organisation på hemsidan. Även det efterfrågade
förtroendemannaregistret finns på www.ronneby.se med namn, kontaktuppgifter samt uppdrag för
alla kommunens politiker. Under 2012 förbättras presentationen ytterligare då bilder kommer att
komplettera informationen. Kungörelser visas redan på startsidan och datum för KF, KS och
nämndernas sammanträden är tillgängliga via webben.
Medborgarservice är tillgänglig för allmänheten och har som en uppgift att hjälpa invånare,
nyinflyttade eller företagare vidare med information eller vägledning till rätt person.
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En informationspolicy för Ronneby kommun antogs i KF redan 2002 (§ 189/2002). En omarbetning
av denna policy står på tur. Dessutom har KS beslutat om en marknadsföringsplan (KS 2012-05-08
§ 134).
Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunen redan i stor utsträckning arbetar med frågan i
linje med förslaget varför medborgarförslaget föreslås besvaras med ovanstående.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.
Arbetsutskottets beslut 2012-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att medborgarförslaget är besvarat med
ovanstående.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-10-29

33(37)

2008/342
§ 404 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson,
M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna
Beslutsunderlag
1

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 385/2012 2012-10-15,
Besvarande av motion från
kommunfullmäktigeledamot Kjell G G
Johansson, M, angående kommunens
servicenivå i kontakten med medborgarna

2

Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-07-20

Förslag till svar på motion angående
kommunens servicenivå i kontakterna
med medborgarna

3

Remissvar utg. remiss

2012-06-05

Svar på remiss, Enheten för
Kommunikation och Medborgarservice

4

Remiss utg.

2012-03-15

Enheten för Kommunikation och
Medborgarservice besvarad 2012-06-05
(2012.2558)

5

Beslut allmänt ärende

2008-10-30

KF § 269/2008 2008-10-30, Motion från
kommunfullmäktigeledamot Kjell G G
Johansson, M, angående kommunens
servicenivå i kontakten med
medborgarna

6

Handling

2008-10-24

Motion från kommunfullmäktigeledamot
Kjell G G Johansson, M, angående
kommunens servicenivå i kontakten med
medborgarna, Kjell G G Johansson

Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag
Sammanfattning
Kjell GG Johansson yrkar i en motion att Kommunfullmäktige medverkar till att det skapas
instruktioner, reglementen och rutiner som medför att medborgarna ges en betydligt bättre service
när det gäller muntliga och skriftliga besked i ärenden som berör den enskilda medborgaren eller
organisationen men även i fråga om telefon- och e-post-service.
Bedömning
Motionen har varit på remiss till Enheten för kommunikation och medborgarservice. Heike
Rosenquist, informationsansvarig, skriver att kommunikation med medborgarna är en central fråga i
den kommunala verksamheten. Hon pekar på att t ex via medborgarservice belägen vid stadshusets
entré ges alla medborgare möjlighet att komma i kontakt med kommunen personligen, via brev,
telefon, fax eller e-post. Kommunens webbplats www.ronneby.se optimerades vid senaste
uppdatering i oktober 2011 med särskild hänsyn till tillgänglighet. W3C standards och riktlinjer
följs. (http://www.ronneby.se/sv/ronneby-kommun/om-webbplatsen/).
Ronneby kommun deltar i undersökningen Kvalitet i korthet. En del i detta är att kommunens
service via telefon och e-post undersöks och jämförs med resultat från andra deltagande kommuner.
När det gäller svarstider i växel och visa e-post ligger Ronneby kommun bra till. Kommunen
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behöver dock arbeta mer med bemötande och den service man ger i kontakten med medborgare.
Flera förvaltningar arbetar med att förbättra kommunikationen t ex genom att i svarsbrev ange att
man tagit emot posten och anger vem som kommer att vara handläggare.
I november 2010 beslutade Kommunfullmäktige att bifalla en motion om tjänstegarantier och
fastställde övergripande riktlinjer för detta. Detta är ett sätt att jobba i den riktning motionen syftar
till.
Med ovanstående förslås att motionen är besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå
Kommunfullmäktige att besluta att motionen är besvarad med ovanstående.
Arbetsutskottets beslut 2012-10-29
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet.
Yrkanden
Ordförande Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till beslutsförslaget.
Propositionsordning
Ordförande Roger Fredriksson, M, ställer proposition på yrkandet och finner att Arbetsutskottet
bifaller detsamma.
Beslut
Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad med
ovanstående.
_____________________
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2012/28
§ 405 Delegationsärenden
Beslutsunderlag
1

Handling

2012-10-24

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Utbildningsenheten

2

Beslut allmänt ärende

2012-10-15

KS AU § 386/2012 2012-10-15,
Delegationsärenden

3

Handling

2012-10-08

Återrapportering av delegationsbeslut,
personalfrågor, Äldreförvaltningen

Sammanfattning
Återrapportering av delegationsbeslut personalfrågor har inkommit från Äldreförvaltningen och
Utbildningsenheten.
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att notera delegationsärendena till protokollet.
_____________________
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2012/12
§ 406 Kurser och konferenser
Beslut
Arbetsutskottet beslutar att inkomna kursinbjudningar förs till handlingarna utan beaktande.
_____________________

Justeras

Utdragsbestyrkande

Ronneby kommun

Sammanträdesprotokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2012-10-29

37(37)

2012/11
§ 407 Delgivningsärende
Beslutsunderlag
1 Tjänsteskrivelse/Utredning

2012-10-23

Delgivningsärende

Sammanfattning
Advokatfirman Werner, angående Ekenäs Bryggförening.
Emmaboda kommun, översiktsplan 2012.
Folkhälsorådet, minnesanteckningar.
Förvaltningsrätten Växjö, beslut fråga om inhibition.
IOGT-NTO, redovisning av genomfört läger.
Lander Göran, angående hans blekingeekor.
Lantmäteriet, underrättelse ledningsrättsåtgärder Backaryd 1:75.
Länsstyrelsen, beslut om ändring och utvidgning av naturreservatet Gö.
Länsstyrelsen, beslut om LOVA-bidrag till projekt VA-planering i Blekinge Arkipelag.
Länsstyrelsen Skåne, ansökan om tillstånd miljöfarlig verksamhet.
Namnlista, behålla lokalvårdare i Kallingeskolan.
Namnlista, behålla stadsträdgården.
Pensionärsföreningarna, angående reglementet.
Petersson Agne, synpunkter på möjlig framtid för Sörbydal.
Regeringskansliet, ansökan om förläng nätkoncession för linje avseende en 400 kV ledning mellan
Kimstad, Sege och Arrie.
Revisorerna, bedömning av delårsrapport Räddningstjänsten Östra Blekinge.
Saxemara samhällsförening, angående Saxemara med flera byars utveckling.
Sveriges ingenjörer, satsa på ingenjörer för att klara kommunens utmaningar.
Sveriges Kommuner och Landsting, överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar
inom folkhälsoområdet för år 2013.
Sveriges Kommuner och Landsting, läraravtalet klart.
Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 12:45 – 48.
Synskadades riksförbund, ökade möjligheter på arbetsmarknaden för personer med
funktionsnedsättning.
Telenor, angående driftstörningar.
Trafikverket, underrättelse om utställning av arbetsplan för väg 27, delen Möllenäs-Backaryd.
Protokoll
Landstinget 2012-09-10.
Region Blekinge 2012-08-29.
Protokollsutdrag
Region Blekinge § 62/2012.
Socialnämnden § 136/2012.
Sölvesborgs kommun §§ 90-91/2012.
_____________________
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