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§ 287 Dnr 2019-000017 101 

Val av justerare 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Roger Fredriksson (M) och Malin Månsson (S) 

till att jämte ordförande justera kvällen protokoll. 

________________ 
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§ 288 Dnr 2019-000439 001 

Information från polisen  

 

Sammanfattning  

Magnus Bergman, lokalpolisområdeschef, ger information om polisens 

arbete och utveckling i Blekinge.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Gardell (L), Nicolas Westrup (SD), Omid Hassib 

(V), Kenneth Michaelsson (C) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet och tackar 

Magnus Bergman för en väl genomförd presentation och föredragning.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 289 Dnr 2019-000597 109 

Anmälan av medborgarförslag - Anlägg en OCR-
hinderbana i anslutning till elljusspåret i Brunnsskogen 

Följande medborgarförslag lämnas om att anlägga en OCR (Obstacle Course 

Racing/hinderbana) i anslutning till elljusspåret i Brunnskogen: 

Sammanfattning  

Anlägga en OCR – Hinderbana i anslutning till elljusspåret i Brunnsskogen. 

Man skulle kunna göra en exakt kopia på det Karlshamns kommun har gjort 

i Lingonbacken ca: l0 hinder av märket Rampage. Jag har foto på samtliga 

hinder som jag kan bifoga dem eller om ni vill så kan jag maila det vid ett 

senare tillfälle.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 290 Dnr 2019-000571 109 

Anmälan av medborgarförslag - Förbättring av utfarten 
från Maxis parkering 

Följande medborgarförslag lämnas om att förbättra utfarten från Maxis 

parkering: 

Sammanfattning  

Bor på Kungsgatan i Ronneby och använder gamla Karlshamnsvägen som 

oftast till och från bostaden. Upplever det ganska vanligt att trafiken ut från 

Maxis parkering har både dålig uppsikt när de kör ut på Gamla 

Karlshamnsvägen, men också att de som ska svänga ut vänster genar 

generöst över utfarten. Detta ger förarna ibland dålig sikt åt båda hållen och 

den som färdas på gamla Karlshamnsvägen upptäcks sent. Vet inte vad 

olycksstatistiken säger, men har själv fått bromsa ett flertal gånger då förare 

gasar upp för backen och håller sen farten (med dålig uppsikt) ut på vägen. 

Antar att Maxis markägare har del i det hela, men vänder mig till er på 

kommunen för hjälp. Att införa stopplikt ut från parkeringsområdet är 

kanske ett alternativ, men personligen tror jag på en refug, Refugen hade 

tvingat förarna att inte gena över utfarten och där med förhoppningsvis gett 

de möjlighet att uppfatta sin väjningsplikt tidigare.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget teknik- fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

Teknik-fritid- och kulturnämnden  
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§ 291 Dnr 2019-000579 109 

Anmälan av medborgarförslag - inrätta fixarrum i 
kommunens hyreshus 

Följande medborgarförslag lämnas om att inrätta ett fixarrum i kommunens 

hyreshus: 

Sammanfattning  

Allt fler inser att vi måste minska vår konsumtion för att inte öka den 

negative påverkan på vår miljö och klimat. Den största miljöpåverkan sker 

under produkternas tillverkning. Det är därför viktigt att vi kan laga och 

reparera våra prylar så vi ökar dess livslängd och på sås sätt minskar deras 

miljöpåverkan. De som bor i hyreshus har sällan utrymme i sina lägenheter. 

Vi föreslår därför kommunen att i sina hyreshus inrätta ett FIXARRUM där 

hyresgäster kan fixa sina saker. Där bör finnas tillgång till basverktyg och 

symaskin samt möjlighet att snickra och måla. Ett fixarrum kan även på en 

mötesplats för hyresgästerna och öka den sociala gemenskapen. Vid 

nybyggnation är det speciellt viktigt att inrätta fixarrum med tanke på att vi 

alla måste ändra vårt beteende och medverka till hållbar konsumtion för att 

minska klimatproblemen.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställarna  

Kommunstyrelsen  
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§ 292 Dnr 2019-000581 109 

Anmälan av medborgarförslag - Inrättande av en 
kommunal fritidsbank 

Följande medborgarförslag lämnas om att inrätta en kommunal fritidsbank: 

Sammanfattning  

I vår kommun, precis som i hela landet, finns mängder av sport. Och 

friluftsutrustning som inte längre använts, utan bara salar damm. Det kan 

vara skridskorna som är urväxta, skidorna som är för korta, eller flytvästen 

som har ersatts av en ny. För den som vill prova nya idrotter och 

friluftsaktiviteter, eller bara vill utöva aktiviteten vid önskade enstaka 

tillfälle, kan det bli en kostsam historia att köpa utrustning. Då är det bättre 

att låna först, både för plånboken och miljön. Härmed föreslås att kommunen 

inrättar en fritidsbank som samlar in utrustning från privatpersoner, 

föreningar och företag och lånar ut den gratis, precis som ett bibliotek, i upp 

till 14 dagar. Det innebär en satsning på folkhälsa och miljö genom återbruk 

och blir ett verktyg i arbetet med Agenda 2030. Det främjar såväl spontan 

som organiserad idrott och bidrar till ökat intresse för friluvsliv. En 

fritidsbank leder till ökad inkludering genom socioekonomisk utjämning, 

likhet mellan ålder, kön samt ökad integration. Fritidsbanken är en stor 

resurs för skolan i sambnad med frilufts- och temadagar och den är också en 

bra plats för arbetsträning och en tillgång för turismen. Genom en fritidsbank 

nås nya målgrupper som tidigare inte har engagerat sig i 

föreningsverksamhet och genom att prova olika aktiviteter, kan man slussa 

vidare till organiserad idrott och friluftsorganisationer. Fungerande exempel 

på fritidsbank eller fritidsbibliotek med kommunen som huvudman finns 

idag i många kommuner bl a i Kalmar, Askersund, Eslöv och Karlshamn.          

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik- fritid- och kulturnämnden  
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§ 293 Dnr 2019-000586 109 

Anmälan av medborgarförslag - Bygg en 
utomhushinderbana/gym i 
Brunnsparken/Brunnsskogen 

Följande medborgarförslag lämnas om att bygga en utomhushinderbana/gym 

i Brunnsparken/Brunnsskogen: 

Sammanfattning  

Ta hjälp av /förslag ifrån STACelitränare Anna och Jocke Dettner, löparguru 

Thomas Dahlgren, gymägare Jonny Cederholm,  ThtTränare Fredrik 

Hedlund och bygg en utomhushinderbana/gym i 

Brunnsparken/Brunnsskogen! Jämte hinderbanan byggs med fördel en inte 

röra mark bana för mindre barn. Titta på ex Skånes djurpark eller Tosselilla. 

Alla hade fått nytta. De centrala skolorna är ju redan i parken på lektioner, 

likaså de lokala idrottsföreningar. Fram för mer friskvård i härlig luft och 

miljö      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till teknik-fritid- och 

kulturnämnden för vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Teknik- fritid- och kulturnämnden  
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§ 294 Dnr 2019-000592 109 

Anmälan av medborgarförslag - Bygg en cykelbana till 
Järnavik i Bräkne-Hoby 

Följande medborgarförslag lämnas om att bygga en cykelbana till Järnavik i 

Bräkne-Hoby: 

Sammanfattning  

Jag vill lämna ett förslag på att det byggs en cykelbana mellan Gamla 

Riksvägen och ut till hamnen i Järnavik.   

Trafiken har ökat kraftigt eftersom det finns flera attraktiva besöksmål, 

Tjärö, Pensionat Järnavik, campingen/badplatsen. Vägen är livsfarlig när 

bilar-husbilar-cyklister trängs på den smala vägen. Särskilt första delen 

mellan Gamla Riksvägen fram till Saxemarakrysset.  

En stark faktor som talar för en cykelbana är Blekingetrampen när tusentals 

cyklister färdas på vägarna. Ett stort evenemang som ger bra reklam för 

Blekinge. 

Man vill att människor ska röra på sig. Många skulle välja cykeln men 

vägrar eftersom det är obehagligt när bilarna svischar förbi med millimeters 

marginal. 

Miljön: en vinst om fler väljer cykeln i stället för bilen. 

Järnaviksområdet är ett av våra vackraste besöksmål i kommunen som lockar 

allt fler och bör därmed vara värt att satsa på.   

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 295 Dnr 2019-000600 109 

Medborgarförslag - Skoldisco i kommunal regi 

Följande medborgarförslag lämnas om att anordna skoldisco i kommunal 

regi: 

Sammanfattning  

Disco for våra 15 +åringar. Jag föreslår att det anordnas skoldisco i 

kommunal regi för att hemmafester utan vuxen närvaro ska minimeras. Förr 

fanns Playhouse i folketshus, sen Eringsboda bBunn, sen Zdisco i Kallinge, 

sen Brunnshallarna. Våra ungdomar har ingenstans att socialt träffas. Det 

tycker jag kommunen borde göra en satsning på.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 296 Dnr 2019-000605 109 

Medborgarförslag - Ta bort gratis kaffe  

Följande medborgarförslag lämnas om att ta bort gratis kaffe: 

Sammanfattning  

Att i svåra besparingstider, där verksamheter för de svagaste i samhället får 

stryka på foten, är det inte acceptabelt att de styrande höginkomsttagarna 

skor sig med gratis kaffe. 

Jag föreslår därför att detta slopas med omedelbar verkan.      

Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar medborgarförslaget till kommunstyrelsen för 

vidare hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen  
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§ 297 Dnr 2019-000569 101 

Svar på fråga från Amani El-Ali Mazioum (S) ställd till 
kommunfullmäktiges ordförande Nils-Ingmar Thorell (L) 
angående talarordningen under budgetdebatterna 

Amani El-Ali Mazloum (S) ställde vid kommunfullmäktige möte 2019-09-

26 följande fråga till ordförande Nils Ingmar Thorell (L): 

Sammanfattning  

Jag har full respekt för talarordningen vi har under budgetdebatterna men är 

den rättvis? 

Nej, inte enligt min mening.  

 

Idag gör vi på följande sätt: Först talar alla gruppledare i tur och ordning och 

under tiden en gruppledare talar så kan endast en annan gruppledare trycka 

in för replik. Om minnet inte sviker mig så har vi endast vid en budgetdebatt, 

under åren jag suttit med i denna församling har alla ledamöter fått 

möjligheten att replikera den gruppledare som talar just då. Rätta mig gärna 

om jag har fel. 

 

I två eller tre år i rad har jag och många andra tryckt in oss för att tala sen 

tidig förmiddag men inte fått komma till tals förens sen eftermiddag/kväll. 

Och det är inte alltid man trycker in sig för ett långt tal, ibland så handlar det 

endast om en kort replik på något som har sagts 9 timmar tidigare vilket 

känns så inaktuellt och debatten slocknar. 

Och lycklig lottad är man om man ens får komma till tals innan man blir 

tvungen att lämna debatten för att hämta sitt barn eller för att byta av den 

andra föräldern som ska bege sig till jobbet.  

 

Min fråga: Kan vi tänka om gällande talarordningen? Att man får replikera 

den person som talar där och då?  

För som sagt, ofta handlar det om en replik, inte ett långt föredrag och då är 

det så trist att behöva vänta flera långa timmar för att få säga några få 

meningar. 

 

Detta är en väldigt viktig debatt där det är viktigt att alla som vill tala hinner 

göra det. 
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Då Nils Ingmar Thorell (L) anmält frånvaro till dagens sammanträde lämnar 

1:e vice ordförande Lennarth Förberg (M) följande svar: 

Frågan har ställts till kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell 

som tyvärr inte är närvarande ikväll. Han har därför gett mig i uppdrag att 

för hans räkning svara på frågan. 

 

Kommunallagen ger inte fullmäktiges ordförande rätt att på egen hand 

besluta om debattregler. lagen medger inga inskränkningar debattordning 

eller talartid såvida inte fullmäktige är överens om dessa. I praktiken brukar 

det räcka med att gruppledarna för de representerade partierna träffas och 

enas. 

 

I andra fullmäktigeförsamlingar har det förekommit till exempel särskild 

talarordning, begränsning av talartid, begränsning av repliktid, föranmälan 

till interpellationsdebatter, avgränsning av det allmänpolitiska inslaget i 

debatter mm. Avsikten med sådana överenskommelser är att göra debatten 

mera tydlig och intressant för åhörare och media samt att förkorta annars 

mycket långa sammanträden. Detta är en ständigt återkommande diskussion. 

 

Jag har inför det här svaret haft ett samtal med kommunfullmäktiges 

ordförande. Han kommer att kalla samtliga gruppledare för att lägga fast 

debattregler mm inför nästa fullmäktigesammanträde. 

 

Det råd vi kan ge Amani- El-Ali Mazloum är att kontakta sin gruppledare 

och föreslå honom att till mötet med Nils Ingmar Thorell framföra hennes 

förslag som Socialdemokraternas. Övriga gruppledare som hört denna 

diskussion kanske tar intryck av den och kan ställa upp på förslaget.      

Deltar i debatten 

I debatten deltar Amani El-Ali Mazloum (S) och Lennarth Förberg (M). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar frågan och svaret till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(104) 
2019-10-31  

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 298 Dnr 2019-000566 059 

Besvarande av interpellation till kommunalrådet Roger 
Fredriksson (M) från kommunfullmäktigeledamot Willy 
Persson (KD) angående kommunens tillämpning om 
Lagen om offentlig upphandling (LOU) 

Willy Persson (KD) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-09-

26 följande interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson (M): 

Sammanfattning  

En fråga som har diskuterats ett antal gånger i kommunfullmäktige är hur 

kommunen tillämpar Lagen om offentlig upphandling (LOU). 

Näringslivsenheten har haft flera informationskvällar angående hur 

kommunen skall arbeta med offentlig upphandling. Tjänstemän har varit 

inbjudna till Företagarna på informationskvällar där även representanter från 

Konkurrensverket har deltagit. Vid dessa tillfällen har man ifrågasatt varför 

kommunen inte använder LOU istället för ramavtalet vid större markarbeten. 

Detta är naturligtvis inte bra. 

Nu är vi inne i ett besvärligt budgetläge där vi både har anställningsstopp 

och inköpsstopp i förvaltningarna. Vi pratar även om nedläggning av 

kulturskolan och andra besparingar i verksamhet som inte är lagstadgad. Det 

är ju inte bra att avveckla något positivt som vi har byggt upp genom åren. 

För att undvika nedläggningar och stora besparingar kan vi istället minska 

utgifterna genom att använda LOU istället för att använda ramavtalet på 

markarbeten. Vi har stora projekt som skall utföras framöver då stora 

besparingar kan göras om kommunen använder sig av LOU. 

Är kommunalrådet beredd att uppmana berörda förvaltningar och bolag att 

de skall använda Lagen om offentlig upphandling vid markarbeten? 

 

Roger Fredriksson (M) lämnar följande svar på interpellationen:  

Willy Persson undrar om undertecknad är beredd att uppmana berörda 

förvaltningar och bolag att de skall använda lagen om offentlig upphandling 

vid markarbeten. 

 

Svaret på frågan är ja. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M) och Willy Persson (KD). 
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Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationen och svaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 299 Dnr 2019-000420 193 

Besvarande av interpellation från Sune Håkansson (RP) 
till socialnämndens ordförande Therese Åberg (M) 
angående statsbidrag och invandringens kostnader för 
kommunen 

Sune Håkansson (RP) ställde vid kommunfullmäktiges sammanträde 2019-

09-26 följande interpellation till socialnämndens ordförande Therese Åberg 

(M):  

Sammanfattning  

Innebär flyktinginvandringen till vår kommun en ekonomisk belastning för 

vår oss? Frågan diskuteras ofta, kanske beroende på att det inte har 

redovisats några beräkningar. En ekonomisk kalkyl torde inte vara helt lätt 

att utföra, men Socialnämnden torde ha vissa möjligheter vad det gäller 

nämndens verksamhetsområde. Till viss del bör kontakter tas med 

utbildningsförvaltningen. Vilka kostnader, och vilka statsbidrag, finns där? 

Svaren torde också bero på tidsperspektivet. Min uppfattning är att 

statsbidragen någorlunda täcker kostnaderna på kort sikt, men inte på lång 

sikt. Avsikten med denna interpellation är att ge ett bättre underlag för 

framtida debatter. Jag har ingen kritik att rikta mot kommunens 

flyktingmottagande. 

Frågeställningen till Socialnämndens ordförande blir sålunda: Täcker 

statsbidragen kommunens kostnader. 

 

Therese Åberg (M) lämnar följande svar: 

Det är oklart om statsbidragen täcker kommunens kostnader och jag tror det 

inte. För att få ett faktiskt svar på din fråga så krävs en omfattande utredning 

på individnivå. Med en tydlig kravspecifikation om vad som faktiskt ska 

beräknas. I din frågeställning framgår ingen beräkningsperiod eller hur länge 

du tänker att man är en flyktinginvandrare ect.  

 

Jag anser att regeringen inte tar sitt ansvar för sin misslyckade 

integrationspolitik utan låter kommunerna få ta ansvaret och en alldeles för 

stor kostnad. Vilket gör att vi får göra omställningar i förvaltningarna för att 

klara av att hålla budget. Men det är den här förutsättningen vi har, så oavsett 

vad vi anser att de statliga bidragen täcker för de ökade kostnader som 

kommunen har, så måste vi anpassa oss efter de pengarna som tilldelas.   
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Therese Åberg (M), Sune Håkansson (RP), Nicolas Westrup 

(SD), Roger Fredriksson (M), Magnus Pettersson (S), Lova Necksten (MP), 

Anna Carlbrant (RP), Tim Svanberg (C), Annette Rydell (S), Omid Hassib 

(V) och Peter Bowin (V). 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar interpellationen och svaret till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 300 Dnr 2019-000606 821 

Interpellation från Roger Gardell (L) ställd till 
ordförande i teknik-fritid- och kulturnämnden Anders 
Bromée (M) gällande kommunens anläggning 
Brunnsvallen 

Roger Gardell (L) ställer följande interpellation till ordförande i teknik-

fritid- och kulturnämnden, Anders Bromée (M), gällande Brunnsvallen:  

Sammanfattning  

Ronneby kommun har en fantastiskt fin central belägen idrottsplats med två 

gräsplaner, en konstgräsplan, löparbanor och nu även mycket fina 

omklädningsrum som nyligen har byggts där. Utöver detta finns en mindre 

gräsyta i södra delen bredvid trappan där spontanidrott får förekomma. 

Denna anläggning fogas av skolor och föreningar som hyr in sig för att 

kunna utöva sin verksamhet vilket i största mån är fotboll och friidrott. 

Under de senaste åren har verksamheterna störts av att andra personer har 

tagit delar av de av föreningen hyrda planerna i bruk och på så sätt stört för 

de ledare som oftast lägger sin tid ideellt. Många gånger får föreningsledare 

avbryta träningar för att hysa bort andra personer som inte har där att göra. 

Denna anläggning är mig veterligen ingen spontanidrottsplats utan man 

behöver hyra ytorna man ska använda för sin verksamhet. När ingen 

verksamhet pågår om tex kvällar eller helger så ska anläggningen vara låst. 

Det finns staket uppsatt runt hela anläggningen. Tyvärr har vi alla fått 

uppleva den skadegörelse som sker. Det är sönderklippt staket, sönderskurna 

fotbollsnät, klotter, försök till inbrott/inbrott i kiosker och annan 

skadegörelse. Det finns ingen stationerad vaktmästare på anläggningen utan 

den som är i tjänst har som uppgift att ha tillsyn då och då. Men samtidigt 

kan det ju inte vara en vaktmästares arbetsuppgift att hålla koll på obehöriga 

personer. 

Just konstgräsplanen används väldigt mycket utav personer utanför 

föreningsverksamheten och det innebär bland annat att driften av konstgräset 

bör öka, genom att slitaget är högre och påfyllnad av granulat behöver göras 

oftare. 

 Är ordf. i TFK beredd att utreda och säkerställa Brunnsvallen genom 

kameraövervakning eller t.ex. väktare som har befogenhet att avhysa 

personer som befinner sig på anläggningen när den är stängd? 

 Har ordf. i TFK koll på hur mycket driften ökar då anläggningen 

används av andra förutom föreningar som bokat? 
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 Är ordf. i TFK beredd att utrusta våra vaktmästare med 

överfallslarm?      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att svar 

lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde i november. 

________________ 

Exp: 

Anders Bromée 

Roger Gardell  
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§ 301 Dnr 2019-000621 101 

Interpellation från Peter Bowin (V) ställd till 
socialnämndens ordförande Therese Åberg (M) med 
anledning av stora skillnader på tobaksavgifter  

Peter Bowin (V) lämnar följande interpellation ställd till socialnämndens 

ordförande Therese Åberg (M): 

Sammanfattning  

Det är skillnad på tobaksavgifterna i Sverige. Ronneby har utmärkt sig med 

den högsta prövningsavgiften. Beror det på en felaktig beräkning och är det i 

så fall inte läge att ompröva storleken på avgiften?       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får framställas och att svar 

lämnas på kommunfullmäktiges sammanträde i november.  

________________ 

Exp: 

Therese Åberg 

Peter Bowin  
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§ 302 Dnr 2019-000548 101 

Fyllnadsval till ny ledamot i utbildningsnämnden efter 
Lova Necksten (MP) 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktige entledigade 2019-09-26 § 269, efter begäran, Lova 

Necksten (MP) från uppdraget som ledamot i utbildningsnämnden. 

 

Kommunfullmäktige ska idag fatta beslut om fyllnadsval.     

Deltar i debatten 

I debatten deltar Lova Necksten (MP). 

Yrkanden 

Lova Necksten (MP) yrkar på att kommunfullmäktige utser Mikael Carlén 

(MP) till ny ledamot i utbildningsnämnden.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige utser Mikael Carlén (MP) till ny ledamot i 

utbildningsnämnden efter Lova Necksten (MP). 

________________ 

Exp: 

Mikael Carlén 

Utbildningsnämnden 

Kanslienheten  

Personalenheten  
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§ 303 Dnr 2019-000081 007 

Aktuellt från revisorerna 2019 

 

Sammanfattning  

Ordförande för revisonen, Jan-Anders Palmqvist, ger information om 

aktuellt från revisorerna. 

Revisorerna har genomfört en granskning av Utbildningsnämndens strategier 

för att säkerställa kompetensförsörjning av lärare utifrån kravet på 

lärarlegitimation. 

 

Nämnden har yttrat sig över rapporten och dess rekommendationer. Nämnden 

anger att flertalet aktiviteter, som är i linje med de rekommendationer som 

lämnats, pågår. Nämnden har också i maj fattat beslut om en 

kompetensförsörjningsplan.  
 

Rapporten ” Granskning av kompetensförsörjning av behöriga lärare” 

överlämnas härmed för kännedom till fullmäktige. 

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet.  

________________ 

Exp: 

Akten  
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§ 304 Dnr 2019-000492 040 

Delårsrapport 2019-08-31 för Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Härmed avges delårsrapport per 2019-08-31. Rapporten indikerar ett 

årsresultat om -18 mkr, vilket är 21 mkr sämre än budget.  

I jämförelse indikerade prognosen per 2019-04-30 minus -27 mkr i 

årsresultat.  

 

Centrala konton  

Totalt uppvisar centrala konton i helårsprognosen ett överskott på 25 mkr, 

vilket är i linje med prognosen per 2019-04-30. I prognosen antas att KS och 

KF:s reserver för oförutsett och KF:s extra reserv förbrukas under 2019. Ca 

15 mkr finns i kvarstående medel vid rapporttillfället. Ett lägre användande 

förbättrar resultatet.  

 

I jämförelse med prognosen per 2019-04-30 för pensionsavsättningen 

avseende Räddningstjänsten har prognosen behövt revideras upp med 

närmare 8 mkr (beräkningar enligt KPA). Detta är engångseffekt av ny 

beräkningsmodell.  

 

Nämnderna 

Nämnderna redovisar sammantaget ett överskridande med -46 mkr mot 

budget, vilket är 9 mkr bättre än vid prognosen per 2019-04-30. Det är 

utbildningsnämnden, socialnämnden och äldrenämnden som står för de 

största negativa budgetavvikelserna i kronor räknat. 

 

För mer information se delårsrapporten och nämndernas rapporter.  

Bedömning 

Av försiktighetsskäl antas KS och KF:s centrala reserver behöva användas, 

men om så inte blir fallet minskar det totala överskridandet. 

 

Reserverade medel centralt för ökade arvodeskostnader 1300 tkr inkl PO 

kommer att omfördelas enligt andelen av kostnadsförändringen under årets 

första åtta månader 2019 jämfört med samma period 2018. Medlen 

omfördelas genom en teknisk budgetjustering till KS 533 tkr, Revisionen 53 

tkr, MBN 102 tkr, TFK 204 tkr, UN 143 tkr, ÄN 119 tkr, SN 131 tkr och ÖN 

15 tkr. Omfördelningen görs under tertial 3. Omfördelningen kommer att 

påverka nämndernas jämförelser mot budget avseende nämndkostnader. På 

kommunens totala resultat blir det ingen påverkan. 
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I kommunens budget för 2019 och i ägardirektiv till AB Ronnebyhus anges 

att bolaget ska lämna ett bidrag om 700 tkr till kommunen för sociala 

insatser på Hjorthöjden. På grund ändrade redovisningsprinciper får inte 

ersättningen, som görs i form av utdelning från bolaget, verkställas förrän 

efter bolagsstämman som hålls i maj 2020. Intäkten kan därför inte 

tillgodoräknas 2019. Teknik, Fritid och Kulturförvaltningen (TFK) har i sin 

prognos för 2019 antagit att intäkten kommer att erhållas. För att eliminera 

resultatpåverkan har motsvarande belopp bokats som kostnad på centralt 

konto. Då den ändrade redovisningsprincipen inte är något som TFK kan 

påverka bör nämndens budgetram 2019 kompenseras från reserverade medel 

på centralt konto.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att anslå 700 tkr från KS reserv för oförutsedda 

utgifter till TFK för att kompensera för den budgeterade uteblivna intäkten 

2019 från AB Ronnebyhus.  

 

Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges ekonomistyrningsprincip. 

För samtliga nämnder gäller generellt att löpande arbeta med att 

kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt att vara restriktiva avseende 

styrbara kostnader. 

 

Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till kommunfullmäktige. 

 

Uppföljningen av mål samt redovisningen av särskilda uppdrag noteras till 

protokollet.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

1. Kommunstyrelsen beslutar att anslå 700 tkr från KS reserv för 

oförutsedda utgifter till TFK för att kompensera för den budgeterade 

uteblivna intäkten 2019 från AB Ronnebyhus.  

 

2. Kommunstyrelsen anmodar nämnderna att göra en bedömning av det 

ekonomiska utfallet utifrån kommunfullmäktiges 

ekonomistyrningsprincip. För samtliga nämnder gäller generellt att 

löpande arbeta med att kostnadseffektivisera sina verksamheter, samt 

att vara restriktiva avseende styrbara kostnader. 

 

3. Delårsrapporten jämte nämndernas rapporter avges till 

kommunfullmäktige. 

 

4. Uppföljningen av mål samt redovisningen av särskilda uppdrag 

noteras till protokollet. 

 

5. Kommunstyrelsen förlänger beslut om anställnings- och inköpsstopp 

fattat av kommunstyrelsen 2019-06-04 under § 235 till och med 

2020-04-31. 

 

6. Kommunstyrelsen uppmanar nämnderna att förlänga beslut om 

inköpsstopp fattat av kommunstyrelsen 2019-06-04 under § 235 till 

och med 2020-04-31. 

 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten  

Vi av fullmäktige utsedda revisorer har uppdraget att bedöma om resultatet i 

delårsrapport per 2019-08-31 är förenligt med de mål fullmäktige beslutat. 

Revisorernas bedömning ska biläggas delårsrapporten inför fullmäktiges 

behandling av densamma. Bedömningen är baserad på en begränsad 

granskning av delårsrapporten, inriktad på övergripande analys och inte på 

detaljer i redovisningen. 

Vid vår granskning har vi särskilt iakttagit följande;  

 God redovisningssed för kommunal verksamhet har i allt väsentligt 

följts. 

 Det kan konstateras att helårsprognosen avseende investeringar ligger 

långt ifrån den investeringsbudget som fullmäktige antagit. Utfallet 

bedöms uppgå till ca 62 % i  helårsprognos och utfallet per 2019-08-
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31 uppgår till 28%. Under en rad år har investeringsgraden varit på 

en väldigt låg nivå dock ligger årets prognos något över föregående 

år.  

 Det lagstadgade balanskravet kommer, baserat på prognosen, inte att 

uppfyllas.  

 Ett av de två finansiella målen för räkenskapsåret bedöms uppnås vid 

årets slut. Det andra målet bedöms ej uppnås.  

 Av de åtta övergripande verksamhetsmålen bedöms inget mål helt 

uppfyllas och fem delvis uppfyllas samt tre går ej att bedöma.  

 Vi bedömer att kommunen inte kommer att uppnå kraven på god 

ekonomisk hushållning i helårsprognosen eftersom 

balanskravsresultatet ej bedöms uppnås. Det finns ingen samlad 

bedömning i delårsrapporten, utifrån målen, om Ronneby kommun 

uppnår kraven för god ekonomisk hushållning i helårsprognosen. 

 

Vi noterar dock att följande nämnder beräknas överskrida sin budget: 

Utbildningsnämnden - 27,8 mnkr, socialnämnden -23,2 mnkr, 

Äldrenämnden -10,4 mnkr och Miljö- och Byggnadsnämnden -2,4 mnkr. 

Utifrån vår granskning har i ovan uppräknade nämnder, inga beslut om 

tillräckliga åtgärder tagits för att nå budget i balans vid årets slut. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Roger Fredriksson (M), Sune Håkansson (RP), Anders 

Lund (M), Magnus Pettersson (S), Peter Bowin (V) och Lena Mahrle (L). 
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Yrkanden 

Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar på att kommunfullmäktige 

fastställer delårsrapporten.      

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige fastställer delårsrapporten samt noterar nämndernas 

rapporter och redovisningen av särskilda uppdrag till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten 

Samtliga nämnder och bolag  
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§ 305 Dnr 2019-000456 003 

Nya riktlinjer för flaggning vid kommunens 
anläggningar m.m. 

 

Sammanfattning  

Det finns idag ett reglemente för flaggning vid kommunens anläggningar 

m.m. antaget av kommunfullmäktige 2007. Reglementet har varit svårt att 

följa i praktiken t ex i samband vänortbesök, andra officiella besök, de 

nationella minoriteternas nationaldagar eller motsvarande och festivaler av 

typen Pride.  

Bedömning 

För att följa kommunens antagna riktlinjer för styrdokument föreslås att 

dokumentet istället för ett reglemente istället blir en riktlinje. Dokumentet 

utökas med möjligheter att, utöver allmänna flaggdagar samt i enlighet med 

riktlinjerna för hedersbevisning av kommunalt anställda och förtroendevalda, 

även omfatta flaggning när regering eller länsstyrelse rekommenderar allmän 

flaggning, vid vänortsbesök, andra officiella besök, större evenemang samt 

vid andra tillfällen enligt särskilt beslut. Det senare kan t ex vara i samband 

med Europadagen eller de nationella minoriteternas nationaldagar eller 

motsvarande. Förslaget innebär också att beslut om flaggning enligt tre av 

punkterna i riktlinjen fattas av kommunfullmäktiges presidium i samråd med 

kommundirektören.  

Liksom tidigare reglerar riktlinjerna enbart flaggningen vid stadshuset samt 

vid Söderbro.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att anta riktlinjer 

för flaggning vid kommunens anläggningar m.m. och samtidigt upphäva 

nuvarande reglemente från 2007..  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01  

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta riktlinjer för 

flaggning vid kommunens anläggningar m.m. och samtidigt upphäva 

nuvarande reglemente från 2007. 
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Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Nicolas Westrup (SD), Roger 

Gardell (L), Tim Svanberg (C), Lova Necksten (MP), Bengt Sven Åke 

Johansson (SD), Malin Månsson (S), Willy Persson (KD), Thomas Svensson 

(S) och Peter Bowin (V). 

Yrkanden 

Nicolas Westrup (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

tillägget att det i reglementet fastställs att på stadshusets och Söderbros 

flaggstänger endast ska flaggas med den svenska flaggan, besökande länders 

flaggor, våra minoritetsflaggor samt kommunens egna flaggor. 

 

Magnus Pettersson (S), Roger Gardell (L), Tim Svanberg (C), Lova 

Necksten (MP), Willy Persson (KD) och Peter Bowin (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag och avslag på Nicolas Westrup (SD) förslag.       

Propositionsordning 1  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2  

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Nicolas Westrup 

(SD) tilläggsyrkande, bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige 

avslår detsamma. 

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla Nicolas Westrup (SD) tilläggsyrkande röstar ja. 

De som önskar avslå Nicolas Westrup (SD) tilläggsyrkande röstar nej.  

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, till detta protokoll bifogad bilaga B, avges tolv 

(12) ja-röster, trettiosex (36) nej-röster och en avstår, varefter ordförande 

finner att kommunfullmäktige avslår Nicolas Westrup (SD) tilläggsyrkande.     
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar riktlinjer för flaggning vid kommunens 

anläggningar med mera, till detta protokoll bifogad bilaga 1, och upphäver 

nuvarande reglemente från 2007. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  

Teknik-fritid- och kulturförvaltningen, vaktmästeriet 

Kommundirektör 

Kommunfullmäktiges presidium  
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§ 306 Dnr 2019-000205 109 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
medborgarförslag 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de 

medborgarförslag vilkas beredning ej slutförts redovisas till 

kommunfullmäktige två gånger per år. Sedan redovisningen i april har 21 

medborgarförslag beslutats av kommunfullmäktige och flera är på väg 

genom beslutssystemet. Det har varit stort inflöde av nya medborgarförslag; 

27 stycken sedan redovisningen i april. Till det kommer att 13 stycken är 

inkomna men ej ännu anmälda i kommunfullmäktige. Totalt har det i år fram 

till och med inkommit 60 medborgarförslag. I dagsläget är det 10 

medborgarförslag som är äldre än 12 månader.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott förslås besluta att föreslå kommunstyrelsen 

att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen till protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det endast föreligger ett 

förslag till beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer 

proposition på detsamma och finner att kommunfullmäktige bifaller det.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  
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§ 307 Dnr 2019-000206 101 

Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade 
motioner 

 

Sammanfattning  

Enligt fastställd arbetsordning för kommunfullmäktige ska de motioner 

vilkas beredning ej slutförts redovisas till kommunfullmäktige två gånger per 

år. Sedan redovisningen i april har sju motioner beslutats av 

kommunfullmäktige och fem stycken har tillkommit.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att notera informationen i 

protokollet.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen till 

protokollet. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det endast föreligger ett 

förslag till beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer 

proposition på detsamma och finner att kommunfullmäktige bifaller det.       

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar informationen till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Anna-Karin Sonesson, kanslichef  
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§ 308 Dnr 2019-000493 040 

Information om kommunens krediter 2019-08-31 

 

Sammanfattning  

Kommunstyrelsen har beslutat att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt.  

Bedömning 

Av bifogad finansiell rapportering framgår kommunens och de helägda 

bolagens krediter.  

 

Kommunens nettolåneskuld uppgick per 2019-08-31 till 225 (187) mkr. 

Värden inom parantes avser per 2018-12-31. 66 (61) % av kommunens 

lånestock har rörlig ränta eller bunden ränta högst tre månader. Av lånen har 

22 (33) % en förfallotidpunkt som är kortare än ett år. Den 12-

månadersperiod under vilken störst andel av lånen förfaller är mellan 1 och 2 

år. Då förfaller 45 (44) % av lånen.  

 

Riksbankens styrränta låg per 2019-08-31 på -0,25 % (-0,25 %).  

 

Kommunstyrelsen ska minst en gång per tertial ta ställning till vilken 

riskexponering som ska gälla för kommunens lånestock.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning och 

omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, inte mer än 

1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. Inriktningen ska fortsatt 

vara att låna med korta räntebindningstider men med möjlighet att välja lång 

räntebindning om detta bedöms fördelaktigt. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att rapportera beslutet jämte sammanställning 

över ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

1. Kommunstyrelsen beslutar att tills vidare, vid behov av nyupplåning 

och omsättning, uppta lån med kapitalbindningstider så att på sikt, 

inte mer än 1/2 av låneportföljen har förfall under ett enskilt år. 

Inriktningen ska fortsatt vara att låna med korta räntebindningstider 

men med möjlighet att välja lång räntebindning om detta bedöms 

fördelaktigt. 

2. Kommunstyrelsen rapporterar beslutet jämte sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ordförande Lennarth Förberg (M) yrkar på att kommunfullmäktige noterar 

kommunstyrelsens beslut sammanställning över ränteregleringstidpunkter till 

protokollet.       

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framfört yrkande 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar kommunstyrelsens beslut sammanställning över 

ränteregleringstidpunkter till protokollet. 

________________ 

Exp: 

Ekonomienheten  
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§ 309 Dnr 2019-000213 253 

Markanvisning del av Svenstorp 20:1 

 

Sammanfattning  

Ärendet återremitterades genom en minoritetsåterremiss i 

kommunfullmäktige 2019-04-25 § 145 med motiveringen att äldrenämnden 

skulle yttra sig i ärendet. Äldrenämnden har yttrat sig genom beslut av 

nämnden 2019-06-19 § 65. Ärendet ska nu behandlas på nytt i 

kommunfullmäktige. 

 

Ur tjänsteskrivelse daterad 2019-03-20. 

Drevviken Fastighetsförvaltning AB är ett företag som bygger 

samhällsfastigheter, främst äldreboende. Företaget är intresserade av att 

bebygga delar av Stenåsa-planen i Bräkne-Hoby med ett äldreboende. Viss 

problematik finns kring användningen B (bostäder) i detaljplanen.  

Bedömning 

Drevviken Fastighetsförvaltning AB är ett ungt fastighetsföretag som bygger 

samhällsfastigheter, främst äldreboende. Företaget bygger och överlåter, 

således inget förvaltande bolag eller företag som driver vård i egen regi. 

Företaget bygger fastigheter på ett antal platser i Stockholm men även i 

Skåne. Företaget är intresserade av att bebygga delar av Stenåsa-planen i 

Bräkne-Hoby (del av Svenstorp 20:1) med ett äldreboende. Inom gällande 

detaljplan är det möjligt att få in ett äldreboende enligt företagets ritningar 

med vissa anpassningar såsom höjd och exploateringsgrad som har gjorts för 

att få ett fungerande äldreboende. Kvar i gällande detaljplan kommer att 

finnas plats för annan bebyggelse.  

Det finns intresse för delar av området att bygga marklägenheter. Det är 

sannolikt att dessa marklägenheter kan byggas på den del av planen som 

finns kvar om ett äldreboende etableras.  

Det finns en stor fråga som kan vara ett problem med en etablering av 

äldreboende inom Stenåsaplanen. I gällande detaljplan är markanvändningen 

bostäder (B). Med användningen bostäder avses boende med varaktig 

karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av 

kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även 

gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden som 

innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort. 

När det handlar om olika former av boende med inslag av omsorg kan det 

vara svårt att avgöra om användningen är boende eller vård. Även här är det 
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syftet med verksamheten och hur den är tänkt att bedrivas som är avgörande. 

Med begreppet vård följer andra villkor än för boende vad gäller utformning, 

miljö, besittningsrätt med mera. Kommunen måste i varje enskilt fall se till 

det specifika innehållet i den verksamhet som planeras. Det är inte alltid 

möjligt att avgöra om det är en bostad eller vård enbart utifrån vad 

verksamheten kallas.  

 

Domstolarna har i praxis gjort bedömningarna bland annat utifrån hur stort 

vårdinslaget är och vilken omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha. 

Ett visst vårdinslag, till exempel föräldraliknande omsorg kan dock, enligt 

praxis, rymmas inom B- Bostäder. Gruppbostäder och träningsbostäder där 

boendet kräver ständig tillsyn av personal kan därför ingå i B- Bostäder. 

Som en del av bedömningen om det är vård eller boende ingår en bedömning 

av den omgivningspåverkan verksamheten förväntas ha. Det vill säga om en 

verksamhet kan förväntas ha en annan omgivningspåverkan än vad som i 

allmänhet förväntas av ett boende. Det kan till exempel vara hur trafik- och 

transportalstrande verksamheten är.  

Utifrån ovanstående resonemang är det inte en helt problemfri etablering. 

För att komma vidare kan man hantera frågan genom markanvisningsavtal 

på en tid av sex månader för att företaget ska kunna söka och eventuellt få ett 

beviljat förhandsbesked innan en eventuell försäljning sker.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge mark- och 

exploateringsenheten i uppdrag att ta fram ett förslag till 

markanvisningsavtal på en tid av sex månader för att företaget ska kunna 

söka och eventuellt få ett beviljat förhandsbesked innan en eventuell 

försäljning sker. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Magnus Pettersson (S), Roger Fredriksson (M) och Peter 

Bowin (V).  

Yrkanden 

Magnus Pettersson (S) och Peter Bowin (V) yrkar avslag på kommstyrelsens 

förslag. 

 

Roger Fredriksson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.       
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Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på framförda yrkanden, 

bifall mot avslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs och följande beslutsgång fastställs: 

De som önskar bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja. 

De som önskar avslå kommunstyrelsens förslag röstar nej.       

Omröstningsresultat 

Efter företagen omröstning, i enlighet med till detta protokoll bifogad bilaga 

C, avges trettio (30) ja-röster och nitton (19) nej-röster, varefter ordförande 

finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.       

Beslut 

Kommunfullmäktige ger mark- och exploateringsenheten i uppdrag att ta 

fram ett förslag till markanvisningsavtal på en tid av sex månader för att 

företaget ska kunna söka och eventuellt få ett beviljat förhandsbesked innan 

en eventuell försäljning sker. 

 

Reservation  

Ledamöterna från Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sune 

Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet. 

________________ 

Exp: 

Mark- och exploateringschef, Anna Hinseäng 

Mark- och exploateringsenheten, Daniel Camenell  

Äldrenämnden 
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§ 310 Dnr 2019-000505 001 

Ombyggnad Hjorthöjdens förskolas kök 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-06-13 

Hjortshöjdens förskola har idag ett gammalt, villaliknande tillagningskök 

som är i stort behov av renovering. Inför beslut av renovering finns 

möjlighet att välja om förskolan ska ha ett serveringskök, mottagningskök 

eller som idag tillagningskök, vilket är det mest kostsamma alternativet.  

Bedömning 

Hjorthöjdens förskolas kök är i stort behov av renovering. Det är byggt som 

ett kök i en villa med material som passar en villa men som inte passar för 

dagens krav i ett professionellt storkök. Materialvalet är gammalt, trasigt och 

ohygieniskt. Ordentlig ventilation saknas för dagens produktion och 

avloppssystemet klarar inte av att ta emot det stärkelserika vattnet efter 

pasta- och potatiskokning. Vattnet rinner ner sakta, avloppet täpps igen och 

det luktar mycket illa från brunnen. Brunnen liknar en badrumsbrunn med en 

diameter om ca 200 mm vilket gör det svårt att skura golvet och raka ner 

vattnet i brunnen som är brukligt i storkök.  

Hjorthöjdens förskola förekommer inte i utredningen om ”Framtidens 

skolor” utan beräknas fortsätta sin verksamhet framöver. Förskolan har 3 

avdelningar med ca 50 barn. Köket är bemannat med en kock 75% men även 

ett köksbiträde med bidragsanställning 25% som inte ingår i 

grundbemanningen. Det finns det tre möjliga alternativ på kök vilka medför 

olika kostnadsbilder.  

 

Alternativ 1 – Serveringskök 

Serveringskök får hela lunchen levererad från ett tillagningskök, i det här 

fallet köket Knut Hahn. Kökspersonal tar emot maten och lägger upp den i 

serveringsporslin till varje avdelning. Beredning av frukost och mellanmål 

sköts av kökspersonalen samt beställningar och diskning efter måltiderna. 

Personalåtgång för serveringskök 3 avdelningar är 46,87% köksbiträde. 

Förslaget innebär minskade personalkostnader men tillkommande 

transportkostnader. Investeringar ryms inom ram. 

Alternativ 2 – Mottagningskök 

Mottagningskök får huvudkomponent (kött och sås) levererat från ett 

tillagningskök, i det här fallet köket Knut Hahn. Kökspersonalen tillagar 

potatis, ris, pasta, sallad samt bakar bröd vid servering av soppa. 
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Kökspersonal tar emot maten och lägger upp den i serveringsporslin till varje 

avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen 

samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för 

mottagningskök 3 avdelningar är 50% köksbiträde. Förslaget innebär 

minskade personalkostnader men tillkommande transportkostnader. 

Investeringar ryms inom ram. 

Alternativ 3 – Tillagningskök 

Tillagningskök lagar all mat och lägger upp den i serveringsporslin till varje 

avdelning. Beredning av frukost och mellanmål sköts av kökspersonalen 

samt beställningar och diskning efter måltiderna. Personalåtgång för 

tillagningskök 3 avdelningar är 75% kock. Förslaget innebär samma 

personalkostnader som idag, inga transportkostnader men ökad 

hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 

 

För att behålla standarden som tillagningskök behövs en omfattande 

renovering med inköp av ny utrustning samt en ombyggnation till mer 

ändamålsenliga lokaler. Då Ronnebyhus ser detta som en 

verksamhetsförändring med utökad ventilation samt rivning och 

nybyggnation av väggar, innebär det en ökad hyreskostnad med 60 tkr/år. 

Renovering av ytskikt som golv, väggar, tak och avloppsystem ligger i deras 

underhållsplan. Kostnad för ny utrustning ryms inom ram för 

investeringsmedel för storhushållsutrustning.  

Förslag till beslut 

Kostenheten förslår TFKN att förestå KSau att föreslå KS att föreslå KF att 

besluta om ett av följande alternativ 

- Alternativ 1 – Serveringskök med minskade personalkostnader 

men tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom 

ram. 

- Alternativ 2 – Mottagningskök med minskade personalkostnader 

men tillkommande transportkostnader. Investeringar ryms inom 

ram. 

- Alternativ 3 – Tillagningskök med samma personalkostnader som 

idag, inga transportkostnader men ökad hyreskostnad. 

Investeringar ryms inom ram..  
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Teknik-fritid- och kulturnämndens beslut 2019-06-13 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna ovan förslag tre: Tillagningskök med 

samma personalkostnader som idag, inga transportkostnader men ökad 

hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt Alternativ 

3 – Tillagningskök med samma personalkostnader som idag, inga 

transportkostnader men ökad hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordförande ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslag nummer tre: tillagningskök med 

samma personalkostnader som idag, inga transportkostnader men ökad 

hyreskostnad. Investeringar ryms inom ram. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Kostchef, Elena Johansson  
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§ 311 Dnr 2018-000006 406 

Taxor måltidsverksamhet 2019 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från teknik-fritid- och kulturnämnden 2019-03-14 § 34 

Taxor för kommunens måltidsverksamhet fastställs i Kommunfullmäktige 

och finns anslagna i kommunens författningssamling. Senaste höjning av 

taxor trädde i kraft 150101. Önskemål om ytterligare taxor har framkommit..  

Bedömning 

Nuvarande taxor härleds till KPI från 2015 årsmedel. Taxorna baseras på 

kostnaden att tillverka en portion lunch och behovet av mat för ett helt dygn 

med dithörande kostnader såsom livsmedel, personal, arbetskläder, 

utbildning, hyra, förbrukningsinventarier och förbrukningsmaterial.  

 

Taxan täcker inte alla kostnader utan blir således subventionerad. Förslag på 

justering av taxor föreslås med år 2015 som basår och uppräkning enligt 

KPI. Önskemål har framkommit från förra förvaltningschefen för 

Äldreförvaltningen som önskar att boende med beviljat matabonnemang 2 

(enbart lunch) samt personal vid Lindebo, Olsgården samt Ålycke särskilda 

boende skall erbjudas frukost och kvällsmat eftersom restaurangen är öppen 

och servering sker till boende med dygnsportion vid dessa tider. Förslag på 

nya taxor har tagits fram men då dessa taxor inte är behovsprövade och 

subventionerade blir kostnaden för kvällsmat högre än för lunch. Frågan är 

också om detta kan ses som otillbörlig konkurrens med lokala näringsidkare? 

Övrig prissättning av mindre omfattning såsom till exempel utbud i 

restaurang samt kaffe och lunch till konferenser föreslås delegeras till 

respektive verksamhet. Samtidigt föreslås prisökning i enlighet med ökning 

av KPI. 

 

Tidigare Tekniska förvaltningen har föreslagit att förslaget går på remiss till 

ÄN, SN, UN, KPR och KFR vilket är gjort och remissvar har inkommit..  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid och kulturförvaltningen föreslår teknik-fritid- och 

kulturnämnden att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att föreslå 

kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att: 

KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 

nya taxor tillkommer enligt bilaga 
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prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten och ryms inte inom taxesättningen. 

Teknik-, fritid- och kulturnämndens beslut 2019-03-14 

Teknik-fritid- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att: 

KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

taxorna justeras enligt bilaga. 

nya taxor tillkommer enligt bilaga 

prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att  

1. KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

2. Taxorna justeras enligt bilaga. 

3. Nya taxor tillkommer enligt bilaga 

4. Prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. KPI 2015 årsmedel fastslås som basår för framtida prisuppräkning. 

2. Taxorna justeras enligt bilaga, till detta protokoll bifogad bilaga 2. 

3. Nya taxor tillkommer enligt bilaga, till detta protokoll bifogad bilaga 

2. 

4. Prissättning av tjänster/produkter som tillhandahålls i ringa 

omfattning, kaffe, kaka och motsvarande, hanteras inom 

verksamheten på ett likvärdigt sätt och ryms inte inom 

taxesättningen. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden 

Kostchef, Elena Johansson  
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§ 312 Dnr 2017-000306 730 

Förslag från äldrenämnden avseende transport av 
avliden och bårhusavgift 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-08-28 § 121 

Kommunfullmäktige fattade 2017-09-28 följande beslut:  

Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat under 

kommunfullmäktige § 192/20078.  

Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från vård- och 

omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden.  

Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva ombesörja 

och betala transporten.  

I och med beslutet bör upphandling ske av tjänsten.  

Beslutet medförde tolkningsproblem och aktualiserades i äldrenämnden på 

nytt 2019-04-24. Äldreförvaltningen fick i uppdrag att återkomma med nytt 

förslag till beslut. 

 Äldrenämnden beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tidigare fattat beslut (2017-09-28 § 323), punkt 2 

och 3 i beslutet, ersätts av: 

 Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transport av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs. 

 I det fall kommunen ombesörjer transporten fakturerats dödsboet för 

kostnaden..  

Bedömning 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-09-28, § 323, följande: 

Upphäva tidigare beslut om taxa för transport av avliden, beslutat under 

kommunfullmäktige § 192/20078.  
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Ronneby kommun i första hand beställer transport av avliden från vård- och 

omsorgsboendet och fakturerar dödsboet för kostnaden.  

Ronneby kommun, om dödsboet så önskar, låter dödsboet själva ombesörja 

och betala transporten. 

I och med beslutet bör upphandling ske av tjänsten  

Vid äldrenämndens sammanträde 2019-04-24 aktualiserades ärendet då 

äldreförvaltningen anser att det finns svårigheter att verkställa 

kommunfullmäktiges beslut. Det råder tolkningsproblem kring tillämpningen 

av punkt 2 och 3 i beslutet. Äldrenämnden beslutade ge äldreförvaltningen i 

uppdrag att återkomma med förslag till beslut avseende transport av avliden.  

I, av kommunfullmäktige, fattat beslut råder tolkningsproblem vilket bör 

klargöras innan upphandling av tjänsten sker. Tolkningsproblemen ligger i 

prioriteringsordningen för hur förvaltningen ska agera i praktiken. Det går 

inte att i första hand beställa en transport och efter det fråga om dödsboet 

själva vill ombesörja transporten. Beslutet behöver formuleras om för att det 

ska kunna hanteras praktiskt. Se förslag till beslut nedan.  

Inom äldreförvaltningen finns rutiner gällande dödsfall samt transport av 

avliden. Dessa rutiner ska revideras efter beslut. Rutinen gällande dödsfall 

ska tydliggöra hur uttrycket ”inom rimlig tid” ska tillämpas i praktiken.  .  

Förslag till beslut 

Äldrenämnden beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tidigare fattat beslut (2017-09-28 § 323), punkt 2 

och 3 i beslutet, ersätts av:  

Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transporten av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs.  

I det fall kommunen ombesörjer transporten faktureras dödsboet för 

kostnaden.  
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Äldrenämndens beslut 2019-08-28 

Äldrenämnden beslutar föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att tidigare fattat beslut (2017-09-28 § 323), punkt 2 

och 3 i beslutet, ersätts av:  

Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transporten av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs.  

I det fall kommunen ombesörjer transporten faktureras dödsboet för 

kostnaden. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att tidigare fattat beslut 

(2017-09-28 § 323), punkt 2 och 3 i beslutet, ersätts av:  

Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transporten av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs.  

I det fall kommunen ombesörjer transporten faktureras dödsboet för 

kostnaden. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att tidigare fattat beslut (2017-09-28 § 323), 

punkt 2 och 3 i beslutet, ersätts av:  

Ronneby kommun frågar dödsboet (gäller avliden på vård- och 

omsorgsboende) om de själva vill ombesörja transporten till bårhus eller om 

de vill att kommunen ska ombesörja transporten av avliden.  

Om det inte finns någon i dödsboet att fråga eller om de inte är kontaktbara 

inom rimlig tid ombesörjer kommunen transporten.  

I det fall dödsboet väljer att själva ombesörja transporten inträder ett 

avtalsförhållande och ett betalningsansvar direkt mellan dödsboet och 

transportören utan att kommunen berörs.  

I det fall kommunen ombesörjer transporten faktureras dödsboet för 

kostnaden. 

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden  

Äldreförvaltningen, Susanna Sturesson  
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§ 313 Dnr 2019-000526 730 

Förslag till beslut om taxor i vård- och 
omsorgsnämndens verksamhet 2020 

 

Sammanfattning  

Protokollsutdrag från äldrenämnden 2019-09-28 § 118 

Avgifterna inom äldreomsorgen justeras årligen procentuellt utifrån 

ändringar i prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag 

om förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av äldrenämnden. 

Övriga ändringar hänskjuts till kommunfullmäktige. 

I samband med budgetarbetet 2020/2021 har äldrenämnden budgeterat för 

intäktsökningar genom ökad hemtjänsttaxa och nattaxa samt genom att börja 

ta ut en avgift för kommunal hemsjukvård. 

Utöver årliga procentuella ökningar föreslås följande ändringar: 

 ökning av timtaxan gällande hemtjänsten till 220 kr/timme, gäller 

från och med 2020-01-01 

 avgift på hemtjänstinsatser som utförs på natten, samma taxa för 

hemtjänst på dagen som på natten, gäller från 2020-01-01 

 avgifter för den kommunala hälso- och sjukvården, 130 kr/besök 

(max 350 kr/månad), gäller från 2020-04-01. 

För att kunna börja ta ut avgifter inom den kommunala hälso- och 

sjukvården krävs en tilläggsmodul till befintlig digitalt verksamhetssystem. 

Utgiften bedöms motiverad då modulen genererar positiva effekter till 

verksamheten. Tilläggsmodulen finns budgeterad för 2019. Månadslicens, 

konfiguration och utbildning samt utbildning av personal bedöms kunna 

hanteras inom ram. 

 

Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta att anta författningssamlingen ”Avgifter inom äldreomsorgen 2020”. 

Vidare föreslås äldrenämnden för egen del besluta att köpa in 

tilläggsmodulen, gällande uppföljning och avgifter HSL, till befintlig digitalt 

verksamhetssystem.  

Bedömning 

Inledning  

Avgifterna inom äldreomsorgen justeras årligen procentuellt utifrån 

ändringar i prisbasbeloppet, liksom vid eventuella ändringar vad gäller lag 
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om förbehållsbelopp. Beslut om årliga justeringar fattas av äldrenämnden. 

Övriga ändringar hänskjuts till kommunfullmäktige. 

I samband med budgetarbetet 2020/2021 har äldrenämnden budgeterat för 

intäktsökningar genom ökad hemtjänsttaxa och nattaxa samt genom att börja 

ta ut en avgift för kommunal hemsjukvård. 

 

Maxtaxa 

Det finns ett tak som är fastställt i socialtjänstlagen, det kallas maxtaxa och 

är ett högkostnadsskydd. Maxtaxan är det månadsbelopp som man betalar 

som mest, oavsett vad man har i pension och vad man har för tillgångar. Har 

man en låg pension finns det också ett minimibelopp som man ska ha kvar 

efter att man har betalat avgifterna för äldreomsorgen. Enligt 

socialtjänstlagen (SoL)får den enskildes avgifter för hemtjänst och 

dagverksamhet, tillsammans med avgifter som avses i 17 kap. 8 § första 

stycket 1 och 2 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), per månad uppgå till 

högst det fastställda högkostnadsskyddet enligt SoL.  

 

Avgifter i andra kommuner i Blekinge 

Sammanställning över avgifter i Blekinges kommuner samt Hässleholm,  

 

Kostnad för hemstädning, privat kund hos privat företag 

Hushållsnära tjänster kan vem som helst köpa av ett företag utan att vara 

beviljad hemtjänst. Vi köp av hushållsnära tjänster hos ett företag kan RUT-

avdrag göras, vilket innebär att kunden betalar 50 % av arbetskostnaden för 

upp till 50 000 kr/år. I genomsnitt (enligt de företag som har avtal med 

Kommunen enligt LOV i hemtjänst) kostar hemstädning för privat kund ca 

400-420 kr timme, vilket genererar en kostnad för kunden på ca 200-210 kr. 

Utöver de 200-210 kronorna tillkommer milersättning med ca 20-29 

kr/milen hos två företag och en framkörningsavgift med minst 100 kr/tillfälle 

hos ett företag. 

 

2019 Ronneby Karlskrona Karlshamn Sölvesborg Olofström Hässleholm 

Maxtaxa 2089 kr  
(ej överstiga 90% av 

avgiftsutrymmet) 

2089 kr 2089 kr 1860 kr 2089 kr 2089 kr 

Hemtjänst 160 kr/tim Nivåer: 1045, 1567,    
2089 kr/mån  

341 kr/tim 232 kr/tim 262 kr/tim 336 kr/tim 

Larm 259,50 (103,50)kr 200 kr 341 kr 275 kr 255 kr 209 (78) kr 

HSL 0 0 0 130 kr/besök 
max 350/mån 

120 kr/besök 
max 300/mån 

419 kr/mån 
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Avgifter hälso- och sjukvård inom Region Blekinge 

Region Blekinge tar ut avgifter för vissa besök inom hälso- och sjukvården. 

Nedan finns en sammanställning för de avgifter Regionen tar ut, 

motsvarande de professioner som finns anställda inom den kommunala 

hälso- och sjukvården.  

 

Inom Region Blekinge kostar besök enligt följande: 

Arbetsterapeut 100 kr/besök 

Sjukgymnast/fysioterapeut 100 kr/besök 

Distriktssköterska dagtid 0 kr 

Specialistsjuksköterska primärvård 100 kr/besök 

Distriktssköterska jourcentral 100 kr/besök 

Ovan nämnda ingår i Regionens högkostnadsskydd, 1100 kr/12 månader 

 

 

Effekter av ökad hemtjänsttaxa  

Ronneby kommun har idag en förhållandevis låg timtaxa och för att öka 

intäkterna till äldreförvaltningen anses en ökning av timtaxan rimlig.  

 

Vid en timtaxa på 220 kr/timme beräknas inkomstökning för 

äldreförvaltningen bli ca 600 000 kr/år (beräkningar är gjorda på antalet 

hemtjänsttagare oktober 2017). 

 

Effekter av att införa nattaxa 

Ronneby kommun tar i dagsläget inte ut några avgifter för hemtjänst som 

utförs på natten, s.k. ”nattaxa”. Detta anses inte rättvist mot kommunens 

medborgare att vårdtagare med behov på dagen betalar för insatsen medan 

vårdtagare med behov på natten är avgiftsbefriade. Beviljade 

hemtjänstinsatser som utförs borde vara avgiftsbelagda på samma sätt, 

oavsett om det sker dag, eller natt.  

 

Flertalet av de vårdtagare som har hemtjänst med besök/insatser på natten 

har omfattande behov och når därmed maxtaxa. Att börja ta ut en avgift för 

insatser som utförs på natten kommer därmed inte generera några större 

intäktsökningar men en rättvisare modell mot våra medborgare. 

 

Sjukresa i bil/specialfordon 60 kr/enkel resa 
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Vid införande av avgift för hemtjänst på natten beräknas en inkomstökning 

för äldreförvaltningen bli ca 50 000 kr/år. 

 

Effekter av att införa avgift för kommunal hälso- och sjukvård (HSL) 

Ronneby kommun tar i dagsläget inte ut någon avgift för hälso- och 

sjukvården. 

I förhållande till Regionens avgifter anses det rimligt att införa avgifter även 

för den kommunala hälso- och sjukvården. 

 

Vid införande av en avgift på 130 kr/besök, max 350 kr/månad beräknas 

inkomstökningen för förvaltningen bli ca 540 000 kr/år. 

 

För att kunna börja ta ut avgifter krävs en tilläggsmodul till befintligt digitalt 

verksamhetssystem: 

Modul 36 000 kr 

Månadslicens 900 kr/månad 

Konfiguration och utbildning Ca 20 000-40 000 kr 

 

Utgiften bedöms motiverad då modulen genererar positiva effekter till 

verksamheten. Tilläggsmodulen finns budgeterad för 2019. Månadslicens, 

konfiguration och utbildning samt utbildning av personal bedöms kunna 

hanteras inom ram. 

 

Avgiften för hemsjukvård ingår i den kommunala maxtaxan för vård och 

omsorg. För barn och ungdomar utgår ingen avgift till och med det år man 

fyller 19. 

 

Tillämpningsanvisningar för hur avgifter gällande HSL ska hanteras i 

praktiken (exempelvis vid hjälpmedelsförskrivning, provtagning, hämtning 

av hjälpmedel, ”konsult/stöd” till andra personalgrupper och intyg till 

bostadsanpassning) behöver skapas inför ett införande.  
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Förslag till beslut 

Äldrenämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

besluta 

 att anta författningssamlingen ”Avgifter inom äldreomsorgen 2020” 

Vidare föreslås äldrenämnden för egen del besluta  

 att köpa in tilläggsmodulen, gällande uppföljning och avgifter HSL, 

till befintlig digitalt verksamhetssystem. 

 

Äldrenämndens beslut 2019-08-28 

Äldrenämnden beslutar att anta författningssamling ”Förslag till 

författningssamling Avgifter vård- och omsorgsnämnden 2020” med 

följande förändringar: 

 Pris per HSL-insats ändras från förslaget på 130 kr till 100 kr. 

 Kostnadstak införs för HSL-insatser på 2000 kr per 

tolvmånadersperiod. 

Äldrenämnden beslutar att köpa in tilläggsmodulen, gällande uppföljning 

och avgifter HSL, till befintlig digitalt verksamhetssystem.  

Äldrenämnden beslutar att ge äldreförvaltningen i uppdrag att informera om 

hur systemen fungerar, vad gäller högkostnadsskydd kommun/region. 

 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta författningssamling 

”förslag till författningssamling Avgifter vård- och omsorgsnämnden 2020” 

med följande förändringar: 

1. Pris per HSL-insats ändras från förslaget på 130 kronor till 100 

kronor med ett maxtak på 200 kronor per månad.  

2. Föreslagen timtaxa om 220 kronor/timme ändras till 190 

kronor/timme och gäller från och med 2020-01-01. 

 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP), Bo Johansson (S) och Anders Lund 

(M).  
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Yrkanden 

Sune Håkansson (RP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

tillägget att avgiftsutrymmet extra förbehållsbelopp höjs med 38 kronor. 

 

Bo Johansson (S) yrkar på att: 

1. Textstycket ”utifrån konsumentverkets beräkning”, i punkt 1 på sidan 

fyra i bilagan ” avgifter och kostnader vård- och 

omsorgsförvaltningen” under rubriken ”omständigheter som ger rätt 

till förhöjt förbehållsbelopp är:” stryks. 

2. Tillämpningsanvisningar för HSL-insatser tas fram av vård- och 

omsorgsnämnden och föreläggs kommunfullmäktige för beslut senast 

i mars 2020.  

 

Anders Lund (M) yrkar bifall till Bo Johanssons (S) yrkande och avslag på 

Sune Håkanssons (RP) yrkande.       

Propositionsordning 1 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på första att-satsen i Bo 

Johanssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Propositionsordning 2 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på andra att-satsen i Bo 

Johanssons (S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 3 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma. 

Propositionsordning 4 

Ordförande Lennarth Förberg (M) ställer proposition på Sune Håkanssons 

(RP) förslag och finner att kommunfullmäktige avslår detsamma.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige antar ”förslag till författningssamling Avgifter vård- 

och omsorgsnämnden 2020”, till detta protokoll bifogad bilaga 3, med 

följande förändringar: 

1. Pris per HSL-insats ändras från förslaget på 130 kronor till 100 

kronor med ett maxtak på 200 kronor per månad.  

2. Föreslagen timtaxa om 220 kronor/timme ändras till 190 

kronor/timme och gäller från och med 2020-01-01. 

3. Textstycket ”utifrån konsumentverkets beräkning”, i punkt 1 på sidan 

fyra i bilagan ” avgifter och kostnader vård- och 

omsorgsförvaltningen” under rubriken ”omständigheter som ger rätt 

till förhöjt förbehållsbelopp är:” stryks. 

4. Tillämpningsanvisningar för HSL-insatser tas fram av vård- och 

omsorgsnämnden och föreläggs kommunfullmäktige för beslut senast 

i mars 2020.  

 

Reservation  

Sune Håkansson (RP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

________________ 

Exp: 

Äldrenämnden 

Äldreförvaltningen, Catherine Persson 

Äldreförvaltningen, Susanna Sturesson  
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§ 314 Dnr 2019-000484 294 

Kartläggning av alla kommunala verksamheters externa 
hyreskontrakt 

 

Sammanfattning  

Teknik- Fritid- och Kulturförvaltningen har enligt KF § 292/2018 fått i 

uppdrag att presentera en kartläggning av alla kommunala, inkl. bolagens, 

verksamheter som har externa hyreskontrakt utanför Stadshusets lokaler.  

Under första halvan av 2019 har därför samtliga förvaltningar och bolag 

ombetts gå igenom sina hyresavtal och skicka in samtliga gällande avtal till 

Teknik-, Fritid- och Kulturförvaltningen för genomgång och 

sammanställning.  

Bedömning 

Kartläggningen visar att Ronneby Kommun hyr ca 55 000 kvm lokalyta till 

en kostnad av drygt 62 miljoner kronor per år. Hit räknas alla lokaler som 

hyrs av andra än kommunens Lokalförsörjningsenhet, alltså både av 

kommunägda bolag såväl som övriga hyresvärdar in.  

Den verksamhet som hyr mest lokalyta externt är Äldreförvaltningen med en 

årlig hyreskostnad på närmre 25 miljoner, följt av Utbildningsförvaltningens 

18 miljoner och Socialförvaltningens 13 miljoner i externa årshyror. 

Uppgifterna gällande Äldreförvaltningens hyresavtal är uppskattade och 

hämtade ur ekonomiredovisningssystemet då någon sammanställning från 

Äldreförvaltningen ej inkom.  

Den största andelen lokaler hyrs utav kommunägda bolaget Ronnebyhus, ca 

24 000 kvm till en årshyra på totalt 32 miljoner. Av helt externa hyresvärdar, 

bolagen undantagna, hyrs ca 26 000 kvm till en kostnad av 27 miljoner 

kronor.  

Dessa externa hyreskostnader kan jämföras med det verksamheterna hyr i 

kommunens egna fastigheter. Lokalförsörjningsenheten har årliga 

interhyresintäkter på ca 100 miljoner kronor.  

Förslag till beslut 

Teknik-, fritid- och kulturnämnden föreslår Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget som avrapporterat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att se det särskilda uppdraget 

som avrapporterat. 
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Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att se det särskilda uppdraget som 

avrapporterat. 

________________ 

Exp: 

Teknik-fritid- och kulturnämnden  

Anders Karlsson, förvaltningschef teknik-fritid- och kultur 
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§ 315 Dnr 2019-000554 001 

Förslag till sammanträdestider 2020 för 
kommunfullmäktige 

 

Sammanfattning  

 Föreligger följande förslag till sammanträdestider 2020 för Föreligger 

följande förslag till sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige: 

 

2020-01-30 2020-08-27 

2020-02-27 2020-09-24 

2020-03-26 2020-10-29 

2020-04-23 2020-11-26 

2020-05-28 2020-12-17 

2020-06-25  

 

Förslag till beslut 

 Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta förslag till sammanträdestider för 2020 enligt 

nedan: 

 

2020-01-30 2020-08-27 

2020-02-27 2020-09-24 

2020-03-26 2020-10-29 

2020-04-23 2020-11-26 

2020-05-28 2020-12-17 

2020-06-25  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till 

sammanträdestider för 2020 enligt nedan: 

 

2020-01-30 2020-08-27 

2020-02-27 2020-09-24 

2020-03-26 2020-10-29 

2020-04-23 2020-11-26 

2020-05-28 2020-12-17 

2020-06-25  

 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till sammanträdestider för 2020 enligt 

nedan: 

 

2020-01-30 2020-08-27 

2020-02-27 2020-09-24 

2020-03-26 2020-10-29 

2020-04-23 2020-11-26 

2020-05-28 2020-12-17 

2020-06-25  

 

________________ 

Exp: 

Kanslienheten  
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§ 316 Dnr 2019-000244 109 

Besvarande av medborgarförslag - Låt Ronneby bli 
kommunen som skapar förutsättningar för Recircle 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

”Inledning 

Kommers och trivsel har en oroande utveckling för stadskärnan. Att etablera 

hållbara butikskedjor som efterfrågas kräver lång planering och tar tid med 

stora investeringar. Den stora utmaningen är att skapa tillströmning av 

besökare. Idag besöks mest city av nyanlända inflyttade, ursprunglig 

befolkning saknas till viss del. För att attrahera samtliga medborgare är 

förlaget att medborgarna själva ska locka till handel; Recircle. Låt oss bli 

kommunen som skapar förutsättningar för Recircle, paketerat attraktivt, 

hållbart och som bygger sociala kontakter. 

Förslaget skulle relativt snabbt kunna införas. Förslaget torde samtidigt inte 

ha en större kostnad.  

Bakgrund 

Idag sker handel digitalt och en stor del är i sociala medier som loppis i 

Facebook, Blocket, Tradera och liknande sidor. Loppis i Brunnsparken är en 

ständigt fungerande verksamhet som lockar många besökare. Vi står inför en 

omställning i samhället där Recircle samt hållbara alternativ är det självklara 

framtidsvalet. 

Syfte 

Öka besök i centrum för att skapa ökad handel i befintliga butiker, samt i 

förlängningen ska intresse för kedjor att etablera sig, i ett centrum där 

medborgarna väljer att socialisera.  

Metod 

Snyggt paketerat. Skapa förutsättningar för medborgarna att själva kunna 

sälja ägodelar på torget. Skapa ett utrymme för Torghandel med permanenta 

försäljningsbord med tillgång till fri strömförsörjning, fri wi-fi för förenkla 

digital försäljning samt ett tak med belysning. Ytan skulle kunna rymma ca 

20 försäljningsbord. Borden skulle lätt kunna bli bokningsbara på 

kommunens hemsida. Bordens utförande i ett beständigt material som 

galvaniserat metall samt kanske Blekinge ek. Sedumtak för att skapa 

hållbarhets tänk. I närheten av försäljningsytan skapa parkeringsplatser vigda 

åt försäljarna, för att lätt kunna sköta sin försäljning. Försäljningsytan 
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behöver inte begränsas med tider eller dagar. Utan det står alla fritt att nyttja 

dem, när man vill.  

Målgrupp  

Skolklasser, föreningar, befintliga torghandlare, livsmedelsproducenter, 

konstnärer, medborgare som tex barnfamiljer som vill sälja som loppis. Ytan 

skulle också kunna användas till julmarknad eller liknande temahelger, samt 

vid återkommande arrangemang som Tosia bonnadagarna.  

Mervärde  

Låt medborgarna själva skapa sina besöksmål i city. Bekanta som säljer, 

lockar vänner och familj till torget. Flera caféer har nyligen etablerat sig som 

kan få fler besökare om torget i stort besöks av fler.  

Avslutning  

Jag tror Ronneby som kommun skulle ha många vinster om man vågar lite 

mer, än andra kommuner. Kanske som en föregångare och en god förebild i 

hållbarhet. Lyssna av omvärlden som idag har en ständig efterfrågan på 

hållbarhet och närproducerat, precis som Recircle är tillsammans med lokala 

producenter.  

Placering  

Längs med ”klagomuren” i granit, för att inte konkurrera med fri yta till 

större arrangemang norrut mot kyrkan. Samt att bibehålla fritt utrymme 

framför scenen. Alltså placering mitt på torget i linje med Karlskronagatan. 

Förslagsvis samtidigt bygga en sittbritts längs med ”klagomuren”, för att 

skapa sittplatser till besökare men även försäljarna.  

Hållbar torghandel  

Flytta den digitala loppisförsäljningen till en fysik plats, mitt på torget. ”  

Bedömning 

Förslagsställaren vill att kommunen ska använda sig av en modell som 

förslagsställaren kallar ”Recircle”. Förslagsställaren för ett tämligen 

invecklat, och i vissa delar osammanhängande resonemang om hur centrala 

delar av Ronneby stad skulle kunna utvecklas. Grunden i förslagsställarens 

resonemang synes vara att han uppfattar att centrumhandeln utarmas till följd 

av omfattande internethandel. Förslagsställaren anser att omställningen kan 

ske snabbt och till mycket liten kostnad. Han nämner bland annat åtgärder 

som permanenta försäljningsbord på torget, fri wifi i stadskärnan, fri 

strömförsörjning, ”tak med belysning” och nya parkeringsplatser m.m.  

Av kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 § 2 st, fjärde strecksatsen 

framgår det att ett medborgarförslag inte får ta upp ämnen av olika slag. Då 

förslaget till sin karaktär är otydligt och tar upp flera olika ämnen så 
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uppmanas förslagsställaren att precisera sitt förslag och återkomma med ett 

förslag som är preciserat, entydigt och klart för att kommunfullmäktige ska 

kunna ta ställning i ärendet. Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att uppmana förslagsställaren att återkomma 

med ett preciserat, entydigt och klart förslag. Medborgarförslaget ska 

därmed anses besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppmana 

förslagsställaren att återkomma med ett preciserat, entydigt och klart förslag. 

Medborgarförslaget ska därmed anses besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige uppmanar förslagsställaren att återkomma med ett 

preciserat, entydigt och klart förslag. Med detta anser fullmäktige 

medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 317 Dnr 2019-000197 109 

Besvarande av medborgarförslag - gör om gallerian i 
centrum till en stor secondhand galleria 

 

Sammanfattning  

Ett medborgarförslag har inkommit om att göra om gallerian i Centrum till 

en ”second hand” galleria likvärdig den de har i Eskilstuna. 

Som många andra har även förslagsställaren lagt märke till den tråkiga 

affärsutvecklingen i Ronneby centrum. Förslagsställaren menar att en efter 

en av butikerna lägger ner sin verksamhet eftersom vi alla förmodligen hellre 

köper på nätet än i en butik. Den utvecklingen är svår att stoppa hur fina 

butiker det än öppnas. Därav affärsidén om att gallerian i Centrum görs om 

till en ”second hand” galleria likvärdig den i Eskilstuna, skulle kunna göra 

succé i Ronneby. Detta med tanke på att Ronneby har ett gott rykte som 

loppisstad och förutom jobbtillfällen, även kunna locka många köpsugna 

människor till centrum igen. De två affärer som folk idag står och köar 

utanför är Lindra och Kupan. Dessutom kan man nå ut till södra Sverige med 

budskapet att Ronneby är en stad som jobbar aktivt för miljö och hållbarhet.  

Bedömning 

Medborgarförslaget har varit remitterat till Näringslivskontoret som 

inkommit med följande yttrande: 

 

Fastigheten där Gallerian finns är privatägd. Näringslivskontoret har kontakt 

med ägaren och är behjälpliga med att söka nya verksamheter för etablering i 

den aktuella fastigheten. 

Det förslag till verksamheter som förslagsställaren lämnar kan absolut vara 

av intresse och kommer att vidarebefordras till fastighetsägaren och även 

något som Näringslivskontoret aktivt kan eftersöka.  

 

Därmed föreslås medborgarförslaget vara besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att föreslå 

Kommunfullmäktige 

 

Att anse medborgarförslaget besvarat. 
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Kommunstyrelsens förslag 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.       

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 318 Dnr 2018-000601 109 

Besvarande av medborgarförslag - Modern publik 
Elbilsladdning 

 

Sammanfattning  

Här föreslås att kommunen ger sitt el-energibolag Ronneby Miljöteknik 

Energi AB, t.ex., via ägardirektiv, i uppdrag  

Att: utreda möjligheten att på lämpligt sätt utöka tillgången på publika 

laddningsstationer även i vår kommun.  

Detta förslag grundar sig dels på det förväntade ökande behovet av 

laddningsinfrastrukturen och på FN:s IPCC senaste klimatrapport som 

nyligen släppts, (8/10 2018) där det krävs ”aldrig tidigare skådade 

ansträngningar från hela samhället. ”  

Också med hänvisning till den teknik som utvecklats i Askersunds kommun 

och där Vattenfall Eldistribution (Robert Lindström) säger att. 

”Detta är ett otroligt smidigt och billigt sätt att installera nya 

laddningsplatser.”  

Bedömning 

Ronneby Miljö och Teknik AB yttrar sig över medborgarförslaget enligt 

följande: 

Miljöteknik fick i uppdrag av kommunen att sätta upp 10s t laddstolpar till 

halvårsskiftet 2015, 1st snabbladdare och resten semi-laddare, av dessa är det 

snabbladdaren vid Stadshuset som används frekvent.  

 

Det har över tid tillkommit ett antal ladd-platser utöver ovan inom Ronneby 

Kommun. (Ronneby Hus, ABRI och kommunens förvaltningar) och 

marknaden (externa företag) har satt upp ytterligare en snabbladdare och ett 

antal semi-laddare på olika ställen i staden.  

 

ldag verkar behovet av publika semiladdare inte lika intressant, det är en 

väldigt låg utnyttjandegrad på befintliga semiladdare, det laddas nog till stor 

del i hemmet för en billigare avgift/kWh.  

 

Skulle man använda belysningsnätet till att sätta upp semi-laddare enligt 

Askersundsmodellen krävs det en analys vad det skulle innebära dels 
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ekonomiskt att bygga om stolparna och även belastningsmässigt vad 

belysningsnätet klarar av, för att kunna göra detta måste kommunen som 

ägare till belysningsnätet peka på vilka stolpar som kan komma ifråga.  

 

Not. Semiladdare = långsam laddning 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 319 Dnr 2018-000442 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Energisjälvförsörjande flerbostadshus i Ronneby 
kommun med Vårgårda Bostäders tekniklösning 

 

Sammanfattning  

Ronneby kommun har flera gånger i förfluten tid, visat stort intresse för ny 

teknik. 

Storskalig solvärme på Ronneby Brunn. 

Rörliga solceller vid fjärrvärmeverket. Nu småskalig fossilfri kraftvärme vid 

fjärrvärmeverket och i Bräkne-Hoby. 

Energiförsörjningen (effekt-problemet) inför 2020-talet är osäker. Mycket 

beroende på stundande kärnkraftsavveckling och den allt tydligare 

växthuseffekten parat med strängare miljökrav.   

Visst finns det tekniska ljusglimtar som har gjorts eller prövats, såsom tex 

LED-belysning. Eller vätgaslagring från sommarens överskott inför vinterns 

behov. Så även lovande teknik inom bilindustrin med bränslecellsfordon. 

Därtill flera framsteg inom sterlingmotortekniken (i ubåtar).  

Detta medborgarförslag innebär; 

Att; kommunledningen ger bolaget Ronnebyhus i uppdrag att tillsammans 

med Vårgårda Bostäder, utreda möjligheten att också vår kommun kan 

"Ligga i utvecklingens förkant" där flerbostadshus kan bli självförsörjande 

på fastighets-el (året om) med Vårgårda Bostäders tekniklösning.  

OBS att vanliga sol-celler "bara" ger ett energitillskott vid solljus, medan 

system Vårgårda Bostäders byggteknik därtill har en effekt-faktor, som 

kommer att vara av stor betydelse framöver, för att öka kommunens 

"effterfrågeflexibilitet". 

Bedömning 

Ronnebyhus har yttrat sig enligt följande över medborgarförslaget:  

 

Medborgarförslaget innebär att motionären föreslår kommunledningen att ge 

AB Ronnebyhus "i uppdrag att tillsammans med Vårgårda Bostäder utreda 

möjligheten att också vår kommun kan ligga i framkant där flerbostadshus 

kan bli självförsörjande på fastighetsel (året om) med Vårgårda Bostäders 

tekniklösning".  
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Medborgarförslaget belyser i huvudsak en omfattande omdaning av 

befintliga tekniska system som ännu är relativt oprövade för 

flerbostadshusbebyggelse. Tekniken bygger i huvudsak på att hustaken 

förses med solceller som producerar el. När det uppstår el-överskott skall el-

överskottet lagras i ett batteri. När batteriet/batterierna är fulladdade lagras 

energin istället som vätgas. Genom att använda vätgasen i en bränslecell kan 

el produceras för drift av olika driftsinstallationer. Befintliga system, 

exempelvis fjärrvärme för värme och tappvarmvatten, kopplas bort helt. 

Hushållselen får hyresgästerna dock stå för i traditionell ordning.  

 

Som med all ny teknik, eller för fastighetsbranschen ny teknik, finns 

fortfarande frågor som inte är besvarade. Driftssäkerheten är oprövad med 

det nya systemet. Traditionella fjärrvärmesystem har extremt hög 

driftssäkerhet med nära nog obefintliga driftsavbrott för slutkonsument.  

 

Likaså förefaller det nya systemet vara olönsamt i sig självt då tekniken är 

mycket dyr som enskild aktivitet. Trots de statliga bidragen är tekniken inte i 

närheten av ekonomisk bärighet.  

 

Tekniken kan dock bli mer ekonomisk hållbar i framtiden om solceller och 

batterier fortsätter att bli billigare samtidigt som kostnaderna for fjärrvärme 

ökar. Det finns således anledning att följa de projekt som påbörjats ute i 

landet och följa den utveckling som tekniken genomgår.  

 

AB Ronneby följer kontinuerligt, som en naturlig den av 

fastighetsutvecklingen, den teknikutveckling som pågår i 

fastighetsbranschen. Installationer av solcellsanläggningar har bolaget 

genomfört i stor utsträckning sedan tidigare och avser fortsätta med. Med 

andra innovativa tekniklösningar är vi mer försiktiga med tills 

tekniklösningarna är beprövade både ur driftsynpunkt och av ekonomiska 

skäl.  

 

AB Ronnebyhus föreslår att kommunfullmäktige inte bifaller 

medborgarförslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 320 Dnr 2019-000097 109 

Besvarande av medborgarförslag - Förbättra, inte 
försämra vår elnätstaxa 9 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

”Vårt kommunala elnätbolag Miljöteknik AB har sedan länge haft en helt 

unik rörlig elnätstaxa, "dag o natt-el", med ett för alla parter bra förhållande 

mellan dag- respektive, nattpriser.   

Med ett förhållande på hela 5:1 är det fem gånger billigare att få 

elektriciteten hemsänd under vardagsnätterna än under dagtid, (vintertid). 

Det är naturligtvis en "smaklig morot" för elkunderna att kunna ta del av 

denna prisskillnad. Men det innebär också en fördel för vårt nätbolag att vi 

ca 1000 elabonnenter som har valt taxa 9. Vi hjälper bolaget att omfördela 

den totala belastningen på elnätet från dagtid till uttag under nätterna. Vi 

med taxa 9 gör det lättare för Miljöteknik att undvika de straffavgifter 

bolaget genom åren fått betala för överuttag av nätkapacitet från regionnätet. 

Det har under åren blivit ansenliga summor?  

Bolaget arbetar nu fram förslag till nya el-nätstaxor. En EU-anpassning mot 

effektavgifter (kW) i stället för energiavgifter (kwhl. Vilket vår taxa 9 sedan 

länge siktat mot Vår taxa 9 är ett utmärkt exempel på hur prissättningen mot 

slutkund gynnar en användning av "natt-el" (ca 8 öre/kwh) mot det fem 

gånger högre dag-priset (ca 40 öre/kWh).  

Förvisso har taxa 9 sina skönhetsfel. Så har tex, fler andra nätbolag beslutat 

att dag resp, natt skall omfatta 12h vardera. Inte som hos MT, att dyr dag 

omfattar hela 16h och därmed gäller det billiga natt-elpriset bara under 8 h. 

Vidare är många andra nätbolag mer generösa då de erbjuder billig avgift 

alla "röda dygn", medan Miljöteknik inte erbjuder sina kunder den 

möjligheten. Med dessa enkla förändringar skulle taxa 9 kunna göras än mer 

intressant för än fler kunder. 

Förslag 

Att Bolagets ägare uppdrar åt Miljöteknik att förändra, modernisera, (inte 

utesluta) vår nuvarande nät-taxa 9, till det bättre för våra elnätskunder och 

därmed även för nätbolaget. 

Att Ge småhuskunder med hög el användning tidig och relevant, information 

om möjligheter med taxa 9 och om kommande förändringar av el-
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nätstaxorna. Inte förändra den nuvarande prisbaserade avgiften (5:1) för 

bibehållen "efterfråeeflexibilitet". 

Det i enlighet med Näringsutskottets betänkande NU 2O17/18:23 vars 

förslag vunnit laga kraft 2019-01-01... med inriktning på S 11 i ellagen om 

"Effektivt utnyttjande av elnätet.”  

Bedömning 

Ronneby Miljö och Teknik AB yttrar sig enligt följande över 

medborgarförslaget: 

Planen är att Miljöteknik Elnät under 2020 kommer införa en ny taxe-

konstruktion, styrelsen kommer då föreslå KF hur denna skall vara utformad.  

 

Vad det gäller taxa 9 är det en taxa som var aktuell när vi betalade enligt 

samma princip till vårt regionnät (E-on), idag betalar vi enligt en effekttaxa.  

 

Miljöteknik kommer förutsättningslöst utreda hur en ny taxekonstruktion ska 

utformas för att leva upp till dagens krav från kunder och myndigheter vad 

det gäller efterfrågeflexibilitet, effektivt utnyttjande av elnätet och andra 

parametrar som behöver beaktas.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser att medborgarförslaget är besvarat med 

ovanstående. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 321 Dnr 2019-000325 109 

Besvarande av medborgarförslag - utformning av taxor 

 

Sammanfattning  

Följande medborgarförslag är inlämnat:  

”Klara riktlinjer? 

Inför den kommande principiella övergången från energi- till 

effektdebitering av vår elanvändning, bör nätbolagets ägare nogsamt 

överväga vem som utformar taxorna. Det gäller att få till en tydlig linje 

mellan fackmässighet och politisk ägarstyrning. Just nu gäller mycket vaga, 

tvetydiga formuleringar som är dåligt anpassade till kommande förändringar. 

Här några exempel på olika formuleringar; 

Enl. Miljötekniks Bolagsordning §4 Rubrik; Kf rätt att ta ställning. 

"Kf skall beredas tillfälle att ta ställning, innan beslut fattas i frågor av 

principiell beskaffenhet eller annars av avsevärt större vikt". *). 

Enl, De årliga ägardirektiven för kommunala bolag... "l samband med 

förslag om taxeändringar skall alltid bolagets styrelse redovisa sina 

överväganden".  

Kommunfullmäktige antar taxa"... 

*) Kronor och ören i löpande taxa är knappast av 

"avsevärt större vikt." 

Förslaget innebär att: Ägarstyrningen förtydligas och moderniseras vad 

gäller kommande El-nätstaxor, m. a. p taxornas struktur/utformning och 

ekonomiskt utfall. 

Det främst med anledning av den förestående principiella övergången från 

energi- till effekt debitering. 

OBS, för andra kommunägda aktiebolag i vår omgivning, är nätbolagen fria 

att (enl aktiebolagslagen) själva utforma och besluta om sina elnätstaxor. 

Visst verkar det otidsenligt att Kf skall ha politiska synpunkter på hur den, 

av nätbolaget, fackmässigt utformade taxekonstruktionen görs, -möjligen om 

den i princip får/skall göras. 

 

Det ekonomiska utfallet bör styras av andra faktorer än fyraåriga majoriteter 

i Kf.”.  
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Bedömning 

Förslagsställaren anför att kommunfullmäktige i Ronneby kommun, ”inför 

den kommande principiella övergången från energi- till effektdebitering av 

vår elanvändning”, nogsamt bör överväga vem som utformar taxorna. 

Förslagsställaren anser att nuvarande formuleringar i Miljötekniks 

bolagsordning är vaga och tvetydiga. 

Medborgarförslaget är ett i raden av medborgarförslag från samma 

förslagsställare med liknande anslag, se bland annat dnr KS 2019/097. Till 

skillnad från tidigare medborgarförslag utformar dock förslagsställaren inget 

egentligt förslag för kommunfullmäktige att ta ställning till, han återger 

snarast Miljötekniks bolagsordning.  

Av kommunfullmäktiges arbetsordning framgår det av 31 § 2 stycket, tredje 

strecksatsen att ett medborgarförslag bör vara utformat så att det mynnar ut i 

ett förslag. Då förslagsställaren inlämnat flertalet medborgarförslag i 

liknande ämnen samt att något egentligt förslag saknas så noterar 

kommunfullmäktige förslaget till protokollet utan vidare ställningstagande. 

Därmed anses medborgarförslaget besvarat.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att notera medborgarförslaget till protokollet utan 

vidare ställningstagande och att det därmed ska anses besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera 

medborgarförslaget till protokollet utan vidare ställningstagande och att det 

därmed ska anses besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige noterar medborgarförslaget till protokollet utan vidare 

ställningstagande och anser det därmed också besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 322 Dnr 2019-000173 109 

Besvarande av medborgarförslag - 
Gemenskapsboende/kollektivboende 

 

Sammanfattning  

Nu när ni planerar så mycket bostadsbyggande i Ronneby, har inte planer på 

någon form av gemenskapsboende/kollektivboende diskuterats? Det vore väl 

verkligen att som kommun våga satsa på någon som sticker ut och som jag 

tror intresserar många. Styrkan är att man i ett sådant boende kan kombinera 

det privata med ökad gemenskap i en boendeform som verkligen är på 

frammarsch. I ett kollektivboende tar man gemensamt ansvar för huset och 

gemensamma aktiviteter. Var och en har sin egen lägenhet med kök men det 

finns gemensamhetsutrymmen mm. Hur mycket gemenskap och samvaro 

man vill ha avgör man själv. Tänk så trevligt boende med grannar i skiftande 

åldrar. Istället för att som senior sitta ensam i sin villa 

Bedömning 

Ronnebyhus yttrar sig över medborgarförslaget enligt följande: 

 

På l980talet byggdes åtskilliga kollektivhus med allmännyttan som 

bygghene. Då skedde det med ett tydligt stöd från nationell nivå, det fanns 

bland annat gynnsamma lån till att bygga sådana hus.  

 

I början på 1990-talet försvann frågorna från den nationella nivån. Men flera 

projekt med gemenskapsboende genomfördes ändå lokalt, inom ramen for en 

nationell försöksverksamhet med så kallade boföreningar. Det här handlade 

om kooperativ utveckling. Allmännyttan tog i flera fall på sig att vara 

byggherre och fastighetsägare och samarbetade med intressegrupperna.  

 

Under senare år har engagemanget främst drivits av lite äldre personer som 

vill "bygga" ett nytt boende med ett annat socialt sammanhang än det 

sedvanliga. Den modell man i regel vill ha handlar om enheter med cirka 35 

till 40 lägenheter, gemensamma lokaler och en organisation för samarbete 

och gemenskap, juridiskt reglerat genom kooperativ hyresrätt. Det finns 

grupper och projekt runt om i landet som samlar alla åldrar men det 

sammanfallande är att det krävs ett mycket starkt engagemang från en stor 

mängd "hyresgäster" (läs gräsrötter) för att kunna driva ett kooperativt 

hyresboende.  
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AB Ronnebyhus kommer under 2019 att påbörja produktionen av cirka 100 

stycken nya lägenheter. Vad gäller denna nyproduktion kommer det inte bli 

aktuellt med kooperativ hyresrätt.  

 

AB Ronnebyhus erbjuder inget kollektivboende i dagsläget. Frågan om 

kooperativa hyresrätter har dock diskuterats vid flera olika tillfällen inom 

AB Ronneby och boendeformen kommer fortsättningsvis också vara ett 

alternativ att diskutera inför kommande nyproduktion. Det krävs dock ett 

starkt engagemang från en extern intresseförening innan en sådan 

nyproduktion kan påbörjas.  

 

AB Ronnebyhus gör bedömningen att det i dagsläget inte finns underlag att 

uppföra en nyproduktion genom kooperativ hyresrätt. AB Ronnebyhus 

föreslår att kommunfullmäktige tar denna skrivelse som sitt eget svar på 

medborgarforslaget.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att anse 

medborgarförslaget vara besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

vara besvarat med ovanstående. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat med ovanstående.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 323 Dnr 2019-000101 109 

Besvarande av medborgarförslag - Inför 
sammanträdesarvoden och bilersättning för alla 
ledamöter i Kommunala pensionärsrådet 

 

Sammanfattning  

I medborgarförslaget föreslås att Ronneby kommun snarast agerar för ett 

införande av lika behandling vad avser sammanträdesarvoden och 

bilersättning för alla ledamöter i Kommunala pensionärsrådet. 

Förslagsställaren skriver att rådets ledamöter behandlas på olika sätt då 

politikerna uppbär arvode och milersättning medan representanterna för 

pensionärsorganisationerna blir utan ersättning. Han menar detta är 

diskriminering och att rådet bör jämställas med vilken nämnd som helst.  

Bedömning 

Senast reglementet för kommunala pensionärsrådet ändrades var 2015. Även 

då lyftes krav på arvode, bilersättning samt även att rådet skulle ligga under 

kommunstyrelsen, pensionärsorganisationerna skulle få ha fler 

representanter och att det skulle finnas en beredningsgrupp. Resultatet blev 

att kommunfullmäktige beslutade att ändra i reglementet för kommunala 

pensionärsrådet så att möjligheten finns att tillsätta en beredningsgrupp. 

Därefter har det kommit in skrivelser från pensionärsorganisationernas 

representanter i kommunala pensionärsrådet (KPR) samt även särskilt från 

PRO med ungefär samma innebörd som medborgarförslaget. Där finns dock 

även bl a förslag på förändring av antalet ledamöter så att de två största 

organisationerna får ha tre representanter istället för två och att posten som 

vice ordförande ska innehas av någon från pensionärsorganisationerna.  

 

Det finns även skrivelser om att arvoden ska utgå till alla ledamöter i 

kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KFR). 

 

Det är vanligt att reglementen ses över i samband med att en ny 

mandatperiod börjar. Det kan bli förändringar majoritet i 

kommunfullmäktige och förändringar i politisk organisation med anledning 

av valet. 

En översyn av reglementena för kommunens råd har därför inväntat utfallet 

av valet hösten 2018. 
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Enligt reglementet ska kommunala pensionärsrådet vara ett organ för samråd 

och ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer och 

kommunen. Rådet ska verka för att pensionärernas frågor beaktas i alla 

förekommande nämnder och förvaltningar och att pensionärernas 

sakkunskap förmedlas till dessa nämnder och förvaltningar. Rådet ska också 

verka för att synpunkter från rådet inhämtas i ett så tidigt skede att rådets 

synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd 

eller styrelse samt vara remissorgan i frågor som särskilt berör pensionärer. 

Rådet fattar med andra ord inga beslut och har inget ansvar för verksamhet 

och ekonomi till skillnad från de kommunala nämnderna. Det är ett 

erbjudande till pensionärsorganisationerna i Ronneby att delta och påverka. 

Representanterna från i detta fall pensionärsorganisationerna representerar 

just dessa, de är inte valda att representera alla kommuninvånare i Ronneby. 

Eftersom det inte handlar om att ha någon politisk majoritet i rådet är det 

tveksam nytta av att, som KPRs representanter föreslår, de två största 

organisationerna ska ha tre representanter och tre ersättare istället för som 

dagens två. 

Då rådet är kommunalt och vice ordförande ska kunna träda in vid frånvaro 

av ordinarie ordförande bör det inte heller ske någon ändring så att uppdraget 

som vice ordförande innehas av någon från pensionärsorganisationerna. 

 

Det kan dock anses rimligt att deltagande i något av de kommunala råden 

inte ska innebära någon kostnad för representanterna eller de organisationer 

de representerar varför frågan om reseersättning i samband med möten kan 

anses vara ett önskemål som bör tillgodoses.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att  

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående samt 

5. medborgarförslaget anses bifallet i den del som rör reseersättning men 

avslaget i den del som rör sammanträdesarvoden..  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller 

erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående samt 

5. medborgarförslaget anses bifallet i den del som rör reseersättning men 

avslaget i den del som rör sammanträdesarvoden. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. införa ersättning för resekostnader i samband med sammanträden till de 

ledamöter i kommunala råd som inte erhåller arvode och reseersättning 

enligt Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda eller 

erhåller arvode och reseersättning från sin egen organisation,  

2. resekostnadsersättning sker enligt § 7 i dessa bestämmelser, 

3. kostnaden ska belasta den nämnd under vilken respektive råd lyder, 

4. reglementet för Kommunala pensionärsrådet samt reglementet för 

Kommunala rådet för funktionshinderfrågor justeras i enlighet med 

ovanstående samt 

5. medborgarförslaget anses bifallet i den del som rör reseersättning men 

avslaget i den del som rör sammanträdesarvoden. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren 

Äldrenämnden 

Socialnämnden  

Kanslienheten  
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§ 324 Dnr 2018-000466 109 

Besvarande av medborgarförslag - Vägbulor och 
hastighetskamera på Utmarksvägen  

 

Sammanfattning  

Medborgarförslag har inkommit till Teknik- fritid- och kulturförvaltningen 

med förslag om vägbulor och hastighetskamera på Utmarksvägen i 

korsningen till Grönaslättsvägen för att trafiksäkra Utmarksvägen gentemot 

höga hastigheter och genomfartstrafik. Om inte dessa åtgärder görs är det ett 

förslag på att busslinjen läggs om.  

Bedömning 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har utfört en trafikmätning vid den 

aktuella platsen. Trafikbelastningen var 101 fordon/dygn med 

medelhastighet 29,75 km/h. Den tunga trafikens medelhastighet var 28 km/h. 

Maxhastigheten var under mätperioden 74 km/h. Det har även gjorts en 

manuell trafikräkning utförd under högtrafik (mellan kl. 07.30 – 08.30). Från 

Lindblomsvägen kom det tre bilar och fem bussar. Från Risatorpsvägen kom 

det två bilar (varav en kom från området), tre bussar och en skoltaxi (buss, 

taxi och boende har tillstånd att köra). Resultatet visar att efterlevnaden av 

hastighetsbegränsningen 30 km/h är hyfsad dock inte helt bra med vissa 

fortkörare och att det förekommer viss genomfartstrafik. Fortkörningar är ett 

polisärende, mätresultatet har skickats till polisen. Vi har även meddelat dem 

att den sökande upplever att genomfart förbjuden inte respekteras.  

Förslag på vägbulor skall dessa placeras på specifik plats (övergångsställe 

e.d.) där stort antal passager av oskyddade trafikanter genomförs. Någon 

sådan plats finns inte längs aktuell sträcka. Fartkameror används på de större 

statliga vägarna.  

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen har ett antal hastighetsdisplayer som 

visar aktuell hastighet för passerande fordon. Dessa hastighetsdisplayer 

cirkulerar runt på olika platser i kommunen där de boende upplever höga 

hastigheter. Hastighetsdisplay har en hastighetssänkande effekt. Denna 

hastighetsdisplay kommer att monteras upp vid den aktuella platsen på 

Utmarksvägen för att uppmärksamma för trafikanterna om vilken hastighet 

de håller.  

Förslag till beslut 

Teknik- fritid- och kulturförvaltningen föreslår Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att besluta förslaget är besvarat.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 325 Dnr 2015-000292 109 

Besvarande av medborgarförslag angående Millegarne 
och Gökalvs badplatser 

 

Sammanfattning  

Ingemar Arrenius har lämnat in ett medborgarförslag angående Millegarne 

och Gökalvs badplatser. Förslaget innehåller flera olika delar. Det handlar 

om upprustning och röjning av själva sandstranden, att 

tillgänglighetsanpassa gångväg ner mot stranden, att anrätta toaletter och 

grillplats, att göra en bit av stranden till hundbadplats. Medborgarförslaget i 

sin helhet biläggs handlingarna i detta ärende.  

 

Förslaget remitterades 2015 av kommunfullmäktige till fritid- och 

kulturnämnden. Fritid- och kulturnämnden beslutade 2016 om att lämna 

följande yttrande: 

 

”Fritid- och kulturnämnden beslutar att i yttrande till kommunfullmäktige 

föreslå att kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget och att fritid- och 

kulturförvaltningen får i uppdrag att ta fram ett mer detaljerat förslag som 

ligger i linje med medborgarförslagets intentioner och som harmoniserar 

med övriga strategier och utvecklingsplaner” (Fritid- och kulturnämnden 

2016-12-08 § 203).  

 

Dåvarande handläggare som arbetade som kommunjurist beredde ärende 

efter fritid- och kulturnämndens yttrande (2016-12-08) och anförde följande: 

 

”Fritid- och kulturnämndens förslag att uppdra åt förvaltningen att ta fram ett 

detaljerat förslag utgör verkställighet av fullmäktiges beslut. Detta är en 

uppgift för nämnden och ska inte behandlas av fullmäktige. Med ändring i 

denna del föreslås att fritid- och kulturnämndens förslag till beslut antas av 

kommunfullmäktige” (Tjänsteskrivelse daterad 2017-02-17, dnr: KS 109 

2015/92).  
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Vidare föreslogs kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att bifalla 

medborgarförslaget på så sätt att förslaget genomförs i linje med förslagets 

intentioner och i harmoni med övriga strategier och utvecklingsplaner.  

 

Samt att 

 

Kommunfullmäktige ger fritid- och kulturnämnden i uppdrag att genomföra 

medborgarförslaget i enlighet med fullmäktiges beslut (Ibid). 

 

Förslaget tillställdes kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-09-11 och 

arbetsutskottet beslutade under § 460 att återremittera ärendet för ett 

förtydligande av beslutsformulering, en kostnadsberäkning samt hur 

finansieringen ska ske. 

 

Förslaget behandlades på nytt av fritid- och kulturnämnden 2018-01-23 

varefter nämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget skulle anses besvarat med vad som i protokollet angavs 

som nämndens yttrande under rubriken ”bedömning” (protokollsutdrag från 

fritid- och kulturnämnden 2018-01-23 § 5). Det som framkom under 

rubriken ”bedömning” och som nämnden baserade sitt yttrande på var 

följande: 

 Bägge badplatser ligger inom ett naturreservat med gällande 

restriktioner 

 Marken ägs av Stina Werner stiftelse förvaltad av skogsstyrelsen. 

Kommunen bör tillsammans med Skogssällskapet ta fram en 

skötselplan för områdena. 

 Toaletter finns redan på plats och ska renoveras. Något ytterligare 

behov finns inte. 

 Gällande grillplats ska detta ses över i samråd med markägare och 

länsstyrelsen. 

 Det föreligger inga planer på handikappsramp. Detta finns idag på 

badplatserna i Järnavik och Ekenäs. 

 Kommunen har inte för avsikt att anlägga specifik badplats för 

hundar. Vi hänvisar i stället till platser som lämpar sig för detta. 

 Investeringsbehovet ses över på alla badplatser i kommunen.  

 Eventuella kostnader för grillplats tas inom budgetram. 
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 Övriga kostnader är inte aktuella att precisera eftersom åtgärderna 

inte i dagsläget är genomförbara. (Ibid) 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade på nytt 2018-02-19 § 76 att 

återremittera ärendet till fritid- och kulturnämnden för en tydligare 

beskrivning av vad som avses göras, vad som får göras och vad för medel 

som finns avsatta.  

Bedömning 

Utifrån en kontroll av protokoll och beslut från både kommunstyrelsens 

arbetsutskott och fritid- och kulturnämnden misstänker undertecknad att det 

yttrande som fritid- och kulturnämnden lämnade 2018-01-23 § 5 och i vilket 

de föreslog kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat inte 

tillställts arbetsutskottet på rätt sätt innan behandlingen 2018-02-19. Det som 

står i arbetsutskottets protokoll från detta tillfälle är detsamma som i 

förslagsskrivelsen till mötet 2017-09-11 och som baserar sig på nämndens 

yttrande 2016-12-08.  

 

Undertecknad har därför fått i uppdrag att lyfta ärendet på nytt och baserat 

på fritid- och kulturnämndens yttrande 2018-01-23 § 5 och de punkter som 

återges i punktlistan ovan föreslå kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvara.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget besvarat.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse medborgarförslaget 

besvarat. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser medborgarförslaget besvarat. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 326 Dnr 2017-000649 101 

Besvarande av motion från kommunfullmäktige 
ledamot Jan-Eric Wildros (S) om framtida 
trygghetsprojekt  

 

Sammanfattning  

Socialdemokratiska kommunfullmäktigegruppen har genom Jan-Eric 

Wildros inkommit med en motion angående ”Framtida trygghetsprojekt” 

som i korthet innebär dels att kommunen ska ta initiativ att återuppväcka en 

tidigare tradition; Ljuständarkvällen, dels en tydlig samordning mellan 

funktion och utsmyckning gällande belysning. Detta skulle enligt motionen 

kunna medföra en försköning, förbättring och förstärkning av ljusmiljön på 

olika områden inom kommunen. Belysningsprojekten bör enligt motionen 

fokuseras till områden där belysningen bör förbättras ur trygghetssynpunkt. 

Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

Samordning ska ske, mellan funktion, utsmyckning och vid 

belysningsprojekt så att kommunen blir trygg och vacker vid alla tider på 

dygnet och att 

kommunen tar initiativ till förnyat samarbete med handel, krogar och olika 

kulturarrangörer med syfte att återuppta och förstärka traditionen med 

ljuständarkväll.  

Bedömning 

Genom att säkerställa att ett område har god belysning skapas förutsättningar 

för social kontroll under mörka timmar och för individen att ha en bra 

överskådlighet i sitt närområde och därigenom uppleva en ökad trygghet. 

Belysning ökar tryggheten när det finns rätt belysning på rätt plats, och för 

att åstadkomma detta behövs både kunskap, samverkan och samordning.  

 

Lokala brottsförebyggande rådet arbetar redan med trygghetsvandringar i 

samverkan med många intressenter som en trygghetsskapande insats där 

belysning utgör en viktig del. En förstärkt, förbättrad och förskönande 

belysning är ett område som med fördel kan diskuteras inom det pågående 

BID-projektets flera arbetsgrupper. Det gäller även för idén att i samverkan 

med handel, krogar och kulturarrangörer återuppta traditionen med 

ljuständarkväll. Såsom viktig part har synpunkter inhämtats från tekniska 

förvaltningen som inte har något att invända mot motionens förslag som 

sådant.  
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Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige att avslå motionen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen vara 

besvarad. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 327 Dnr 2018-000505 149 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående närdemokrati i 
Ronneby kommun 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) lämnar i en motion två 

förslag. Det ena är att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att utreda förutsättningarna för medborgarbudget i Ronneby 

kommun. Det andra förslaget är att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

utvärdera den förda näringslivspolitiken..  

Bedömning 

Förslag 1 Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda förutsättningarna för 

medborgarbudget 

Sune Håkansson (RP) skriver om Nässjö kommuns arbete med 

kommundelsutveckling i kommunens åtta mindre planeringsområden. Varje 

planeringsområde får 500 000 kr var och metoden som används är en form 

av Medborgarbudget där alla som bor i planeringsområdet får vara med och 

bestämma vad pengarna ska användas till. 

Motionären menar att arbetssättet är värt att pröva även i Ronneby kommun. 

 

Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har under många år arbetat med 

att stödja kommuner för att pröva och utveckla medborgarbudget. De har 

gett ut flera publikationer i ämnet. Enligt SKL är medborgarbudget: 

- Ett sätt att demokratisera demokratin med dialog och möten 

mellan medborgare där de får möjligheter att prioritera hur kommunens 

resurser kan användas 

- En process som alltid innefattar dialog om resurser, oftast 

investeringar men kan också innebära dialog om prioriteringar i tider av 

åtstramning när resurser behöver minskas 

- En process där förtroendevalda är delaktiga i att forma 

förutsättningarna och ta det slutliga beslutet om genomförande 

- En process som skapar kunskap om kostnader, behov av 

prioriteringar, skapar transparens och ökar medborgarnas förtroende för 

kommunen 
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- Medborgarbudget innebär också att medborgarna inte bara ges 

inflytande utan också möjlighet att ta ansvar för den lokala utvecklingen. 

I Sverige finns det flera kommuner utöver Nässjö som arbetar med någon 

form av medborgarbudget. Göteborg, Torsby, Uddevalla, Avesta och 

Uppsala är några exempel. Medborgarbudgetarbetet kan bygga på 

geografiska områden (landsbygd, mindre orter, stadsdelar), teman (t ex 

lekplatser, trygghetsskapande åtgärder), specifik plats/tomt eller åldersgrupp 

(t ex ungdomar).  Tillvägagångssättet ser lite olika ut men SKL 

rekommenderar en modell med sju steg (åtta moment): 

1. Ta fram och besluta om kriterier och resurser 

2. Marknadsför 

3. Idégenerering - medborgarna kommer med förslag 

4. Bearbeta förslagen utifrån kriterier 

5. Medborgarna röstar på förslag 

6. Politiskt beslut om förslagen 

7. Genomför 

8. Följ upp och utvärdera 

I Ronneby kommun finns exempel på det som skulle kunna kallas 

medborgarbudget. Det är dels processen kring hur försköningspengarna för 

de mindre tätorterna ska användas och dels ungdomsfullmäktige som har en 

pott pengar som de ansvarar för hur de ska användas. 

 

I grunden finns även riktlinjer för medborgardialog, antagen av 

kommunfullmäktige 2014-04-24. Enligt beslutet ligger frågan om 

genomförande av och ekonomi för medborgardialoger på respektive nämnd. 

Kommunfullmäktige kan också besluta om en fullmäktigeberedning för 

genomförande av medborgardialog. Ett exempel i riktlinjerna är just 

medborgarbudget. 

 

Det är idag med andra ord helt möjligt för en nämnd att fatta beslut om 

genomförande av en medborgarbudget om det finns intresse och resurser för 

det. Utöver de pengar som måste finnas för genomförande av förslagen krävs 

även personella resurser eftersom denna typ av arbete tar tid. De mer 

ambitiösa kommunerna inom området har en person anställd för att i stort 

sett enbart arbeta med processen kring medborgarbudget.  
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Med utgångspunkt i de riktlinjer som finns om medborgarbudget bedöms det 

inte finnas skäl för att ytterligare utreda frågan såvida inte 

kommunfullmäktige vill genomföra en särskild nämndsövergripande 

satsning på medborgardialog. I sådant fall bör ett utredningsuppdrag åtföljas 

av beskrivning av syfte och om det handlar om geografiska områden, teman 

eller specifik grupp kommunmedlemmar. 

 

Förslag 2 Kommunstyrelsen utvärderar den förda näringslivspolitiken 

Sune Håkansson skriver i motionen att Ronnebypartiet menar att 

kommunens arbetsmarknad har utvecklats sämre än vad kommunledningen 

brukar ange och vidare att under perioden 2013-2016 så steg antalet 

arbetstillfällen i Blekinge med fyra procent medan ökningen i Ronneby 

enbart har varit en procent. Håkansson fortsätter med att många av de 

nystartade företag, som kommunen redovisar, har ingen eller marginell 

verksamhet, alternativt är det gammal verksamhet under nytt namn. Det 

måste göras extra satsningar, exempelvis, kurser i nyföretagande. 

 

Näringslivschef Torbjörn Lind har lämnat följande yttrande vad gäller 

förslag två: 

”Den del av motionen vi från Näringslivskontoret kan besvara rör 

utvecklingen av vår arbetsmarknad samt nyföretagandet. 

Det är sant att vi över tid tappat antal arbetstillfällen av olika orsaker som 

lågkonjunktur och högskolans avveckling. Dock kan jag konstatera att den 

senaste statistiken från SCB visar på en ökning av antal arbetstillfällen. 2015 

redovisades antal arbetstillfällen till 11.007 att jämföra med 2016 då 11.432 

arbetstillfällen redovisades. Således en ökning med 424 fördelade på 89 

privata samt 336 offentliga. Dock är i sammanhanget värt att notera att dessa 

siffror som är offentliga och därmed har en eftersläpning inte inrymmer de 

tillkommande arbetstillfällen vi nu kan notera i anknytning till nya 

etableringar i kommunen. De nya etableringar som är på plats och de som är 

beslutade kan vi beräkna till 400 nya arbetstillfällen som succesivt också 

kommer att påverka den offentliga statistiken. En försiktig bedömning ger 

vid handen att därutöver tillkommer ytterligare 200 arbetstillfällen. Värt att 

notera att flertalet av dessa arbetstillfällen är knutna till branscher där vi 

tidigare haft ett lågt antal arbetstillfällen, såsom handel, service och tjänster. 

Den totala arbetsmarknaden för Ronneby kommun har alltså en positiv 

utvecklingstrend! 

Vad beträffar nyföretagande så har Ronneby Kommun ett relativt lågt antal 

nystartade företag. 
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Vi har de senaste åren pendlat mellan 130 till 150 nya företag per år. Siffran 

för 2018 uppgår till 138 nya företag varav 45 aktiebolag. En liten ökning i 

jämförelse med 2017. För att stimulera till ett ökat företagande så har 

Ronneby kommun sedan 2 år tillbaka dubblerat det ekonomiska stödet till 

Nyföretagarcentrum och Ung Företagsamhet. Detta innebär att aktiviteterna 

kring nyföretagarcentrum ökat och vi kan också glädja oss åt ett ökat intresse 

att driva UF-företag. Läsåret 2018/2019 är det 37% av våra 

gymnasieelever/årskull som driver UF-företag. I antal en ökning från 

föregående läsår (64) till nuvarande läsår (122). Bådat gott för framtiden. 

Därutöver har vi de senaste åren aktivt arbetat med att rusta våra nyanlända 

entreprenörer i deras ambitioner att starta verksamheter, något vi under 

innevarande år också arbetar med.”   

 

Med utgångspunkt i näringslivskontorets yttrande görs bedömningen att 

ingen särskild utvärdering av den förda näringslivspolitiken behöver göras 

utöver sådana uppföljningar och utvärderingar som sker inom arbetets ram. 

Kommunstyrelsen har bl a möjlighet att följa och påverka arbetet genom att 

näringslivschefen har en egen punkt på varje kommunstyrelsesammanträd..  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att avslå båda 

förslagen i motionen..  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå båda förslagen i 

motionen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och tackar för svaret. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige avslår båda förslagen i motionen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 328 Dnr 2018-000746 739 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson (RP) angående formuleringar i 
hyreskontrakt mm 

 

Sammanfattning  

Sune Håkansson, Ronnebypartiet, har i sin motion föreslagit att AB 

Ronnebyhus dels ska presentera en avstämning för blockhyresavtalet 

avseende äldreboendet Ålycke och dels att även övriga blockhyresavtal ska 

utvärderas därefter.  

Bedömning 

AB Ronnebyhus har inkommit med ett remissvar där styrelsen under sitt 

sammanträde 20 augusti 2019 överlämnade en sammanställning av 

driftnetton för Ålycke under åren 2008-2018. Enligt motionen ska 

sammanställningen tillgodose den första delen av motionen.  

 

Under samma styrelsesammanträde beslöt AB Ronnebyhus att även övriga 

driftnetton för blockhyresavtal som är tecknade med äldrenämnden ska 

utvärderas. Även den andra delen av motionen anses genom det uppfylld.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att motionen är besvarad genom att styrelsen i AB 

Ronnebyhus besvarat motionen och överlämnat den till 

kommunledningsförvaltningen.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

genom att styrelsen i AB Ronnebyhus besvarat motionen och överlämnat den 

till kommunledningsförvaltningen. 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och tackar för svaret. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      
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Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad genom att styrelsen i 

AB Ronnebyhus besvarat motionen och överlämnat den till 

kommunledningsförvaltningen. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 329 Dnr 2018-000650 159 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Sune Håkansson(RP) angående hemsändningsbidrag 

 

Sammanfattning  

Motionären Sune Håkansson, Ronnebypartiet, har inkommit med motion där 

han föreslår att utredning gällande hemsändningsbidrag inom hela 

kommunen görs.  

Idag ges hemsändningsbidrag för leveranser av dagligvaror till boende på 

landsbygden. Det kan finnas skäl att ha någon sorts bidrag för hemsändning 

inom hela kommunen. ”Målgruppen” kan vara äldre, exempelvis gruppen 

80+.  

Fördelen för de äldre skulle vara att det blir lättare att bo kvar där de vill bo. 

Fördelen för kommunen skulle sannolikt vara att lösningen är billigare än 

den lösning som, ibland används, att hemtjänsten gör inköpen.  

Bedömning 

Ronneby kommun utbetalar hemsändningsbidrag till livsmedelshandlare 

belägna utanför tätorterna. Detta hemsändningsbidrag omfattar dagligvaror 

till hushåll på landsbygd och lämnas till butik på landsbygden, som kör hem 

dagligvaror till enskilda konsumenter. Följande butiker erhåller 

hemsändningsbidrag från kommunen: 

ICA Nära Johannishus, Svenssons varubil Broby, Träffpunkten Backaryd 

och Lanthallen i Bräkne-Hoby. 

Senaste höjningen av beloppet, från 80 kr per hemsändning till 150 kr per 

hemsändning, beslutades av Kommunfullmäktige 2018-05-31, KF § 120. 

Kommunen kan högst erhålla 50 % av kommunens nettoutgift för 

hemsändningen i form av hemsändningsbidrag. Bidraget får dock inte 

överstiga 100 kr per hushåll och hemsändningstillfälle, mer info se: 

https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/regional-kapacitet/service-i-gles--

och-landsbygder.html  

 

Tillgång till service på landsbygden är grunden för att ortsbor och företag 

ska trivas, verka och utvecklas. Tillväxtverkets rapport ”Företagens behov av 

service i gles- och landsbygder” från undersökningar genomförda våren 

2017, visar tydligt på betydelsen av tillgång till kommersiell service i forma 

av dagligvaror, post/paket och drivmedel. Denna typ av service är enligt 

rapporten en grundläggande förutsättning för att driva verksamhet på 
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landsbygden. En service som hemsändningsbidrag kan vara en av flera 

grundläggande förutsättningar för den lokala handlaren att framgångsrikt 

driva sitt serviceföretag och därmed för orten att behålla den service detta 

innebär.   

 

Motionen har remitterats till Äldrenämnden som inkommit med följande 

yttrande. 

Hemsändningsbidrag utgår enligt följande riktlinjer: 

Hemsändningsbidraget kan utgå till butik beläget utanför tätorterna 

Ronneby, Kallinge som kör hem dagligvaror till enskilda konsumenter. 

Hushållet beläget inom Ronneby kommun men utanför tätort, och har inom 

Ronneby kommun mantalsskrivna medlemmar. Körsträckan till butiken ska 

vara minst 1,5 kilometer. Endast en hemsändning per vecka och hushåll 

subventioneras. 

 

Hemtjänstinsatsen inköp enligt gällande riktlinjer 

Inköp är en vanlig insats inom den kommunala hemtjänsten. 

Enligt gällande riktlinjer vid utförandet av omvårdnads- och serviceinsatser 

inom hemtjänsten genomförs bevilja insats inköp och planering av 

dagligvaror 1 gång/vecka. Övriga inköp kan beviljas 1 gång/månaden. 

 

Möjliga effekter som gynnas äldreförvaltningen: 

Ett utökat hemsändningsbidrag till hela kommunen amt genom at rikta det 

mot våra äldre medborgare skulle eventuellt kunna gynna äldreförvaltningen 

genom minskat behov av hemtjänstinsats ”inköp”, då den privata sektorn kan 

erbjuda hemleverans av varor. 

Ett utökat hemsändningsbidrag till hela kommunen skulle gynna den 

enskilde äldre medborgaren som förvisso inte bor långt ifrån en 

dagligvarubutik eller på gles/landsbygd men saknar möjligheter att på annat 

sätt ta sig till butiken. Den enskild ges möjlighet att vara självständig utan att 

behöva hjälp från hemtjänsten. 

 

Äldrenämnden beslutar 2019-04-24 § 65 

Äldrenämnden ser positivt på ett utökat hemsändningsbidrag utifrån att det 

kan öka möjligheten till självständighet för den enskilde oavsett var man bor 

i kommunen samt eventuellt minska hemtjänstinsatsen ”inköp”. 
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Äldrenämnden ser positivt på att våra äldre medborgare blir en uttalad 

målgrupp för hemsändningsbidraget men att en lämplig åldersgräns att ta i 

beaktande är 75 år och äldre med tanke på att det är den åldersgräns som 

finns gällande förenklat bistånd gällande trygghetslarm och matdistribution. 

 

Att ansvaret för informationen gällande ”Hemleverans av varor” på 

kommunens hemsida tydliggörs samt uppdateras och kompletteras med 

kontaktuppgifter.  

 

Äldrenämnden vill uppmärksamma att detta kan innebära risk för 

möjligheten att erhålla statsbidrag för hemsändning. 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-19 § 228, om Regler för förenklade 

biståndsbeslut att inte erbjuda förenklat bistånd för servicetjänster upp till 

sex timmar.  

Detta innebär att ett förenklat biståndsbeslut endast kan omfatta bistånd för 

trygghetslarm och matdistribution. Bedömningen är således att motionen bör 

avslås utifrån att det inte är möjligt att erhålla stadsbidrag för hemsändning 

utanför landsbygden samt de i kommunfullmäktige beslutade ändringar av 

Reglerna för förenklat biståndsbeslut.:  

Förslag till beslut 

Då det inte är möjligt att erhålla stadsbidrag för hemsändning utanför 

landsbygden samt beslutade ändringar av Reglerna för förenklade biståndslut 

föreslår Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslå Kommunstyrelsen att 

föreslå Kommunfullmäktige  

Att avslå motionen 

Deltar i debatten 

I debatten deltar Sune Håkansson (RP) och tackar för svaret. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

________________ 
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Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 330 Dnr 2018-000274 192 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Malin Norfall (S) angående extratjänster 

 

Sammanfattning  

Arbetsförmedlingens har inte kunnat bevilja åtgärd Extratjänster sedan 1 

januari 2019. Inga förlängningar kan heller beviljas. Någon ny omgång är 

inte planerad.  

Bedömning 

I och med att åtgärden Extratjänster i dagsläget inte existerar är 

frågeställarens motion inte längre aktuell.  

Förslag till beslut 

I och med det ovan skrivna föreslås motionen besvarad 

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

med ovanstående. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 331 Dnr 2017-000387 842 

Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot 
Jan-Eric Wildros (S) stärk viktiga platser för 
turistnäringen genom att bygga upp ett nät av 
infopunkter i hela kommunen 

 

Sammanfattning  

Kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros föreslår följande i en motion: 

”Stärk viktiga platser för turistnäringen genom att bygga upp ett nät av 

infopunkter i hela kommunen. Så står det i den nya översiktsplanen. 

Johannishus är en fantastisk kulturbygd, med många fornlämningar och 

intressanta stensättningar b1.a. 

Jag föreslår att: 

kommunen gör en sådan infoplats genom att se till att Trafikverket sätter upp 

en " brun skylt" som visar in mot Björketorpsstenen. Där sätts upp en 

informationstavla som Visar domarringarna, Blekinges äldsta kyrka, 

utgrävningarna i Västra Vång etc. Kanske kan det märkas ut en 

"Kulturslinga" som kan guida intresserade.”  

Bedömning 

Motionen har haft kommunikationschefen som handläggare då 

turismfrågorna har legat på Kommunikationsenheten. Nu hanteras 

turismfrågorna på Näringslivskontoret. 

 

Av kommunikationschefen yttrande framgår att han ”stödjer motionärens idé 

att bättre lyfta fram besöksmål i kommunen, men tycker inte att detta ska ske 

bara i Johannishus. Däremot kan just de besöksmål som motionären listar 

vara bra att börja med.  

 

Ronneby har en spännande historia och den finns inte bara samlad i staden 

utan spridd över hela kommunen. Genom att bättre visa var intressanta 

platser finns tar vi bättre tillvara den historien.” 

 

Kommunikationschefen förslår vidare att kommunfullmäktige uppdrar åt 

Turismverksamheten inom Näringslivskontoret att ta fram en plan och ett 
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kostnadsestimat för att lyfta fram kommunens intressanta besöksmål och 

visa på var de finns. 

 

Utöver yttrandet bör det också nämnas att i juni i år fick kommunen 

projektmedel för att utveckla platsen och infrastrukturen vid 

Björketorpsstenen. Bl a kommer parkeringsplatsen att iordningställas och få 

ett staket och ny informationsskylt sättas upp. 

 

Nu startar även det tvååriga projektet Ronnebyslingor som finanserias av 

Ronneby kommun och SydostLeader och genomförs av kommunen i nära 

samverkan med Ronneby kommunbygderåd. Projektet går ut på att sätta 

samman och erbjuda ett antal utflykter av hög kvalitet på landsbygden i hela 

Ronneby. Detta görs i form av slingor med olika teman. Projektet kommer 

på ett bra sätt stimulera turismutveckling i hela kommunen, lyfta 

sevärdigheter, natur och kultur samt erbjuda en möjlighet att visa på 

intressanta besöksmål som exempelvis Vångområdet och Gripshunden.  

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå 

kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att 

motionen är besvarad med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-10-01 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att motionen är besvarad 

med ovanstående. 

Propositionsordning 

Ordförande Lennarth Förberg (M) konstaterar att det föreligger ett förslag till 

beslut och det är kommunstyrelsens, ordföranden ställer proposition på detta 

och finner att kommunfullmäktige bifaller detsamma.      

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad.  

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  
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§ 332 Dnr 2019-000630 192 

Anmälan av motion från Amani El-Ali Mazloum om att 
schemalägga friskvårdstimmen. Börja med förskolans 
personal. 

Amana El-Ali Mazloum (S) lämnar följande motion: 

Sammanfattning  

Varje dag har vi möjlighet att lämna våra barn i deras trygga händer 

och bege oss till vårt arbete med största tillit på att förskolans personal 

gör allt i sin makt för att dem ska ha det bra. Utan dem hade vi inte 

kunnat gå till vårt arbete.  

 

Men för att vår ovärderliga personal ska orka och hålla länge 

måste de må bra. Vi måste vårda och ta hand om dem precis som 

de tar hand om det mest värdefulla vi har, våra barn.  

 

Idag har personalen på våra förskolor rätt till en friskvårdstimme i 

veckan. Men i ärlighetens namn hur många av dem hinner idag ta ut 

sin värdefulla timme som de har rätt till? Inte många. Om inte timmen 

redan är schemalagd, vilket den inte är på alla förskolor i kommunen.  

Stora barngrupper, pressat schema, brist på personal är några av 

faktorerna som gör att friskvården inte hinns med men samtidigt som 

man ska orka mer. Man hinner inte ta den timmen man har rätt till, 

som har utlovats för att man ska må bra och hålla länge. Vår personal 

blir inte yngre utan äldre. Vill vi ha vår personal kvar på våra förskolor 

så ska vi hålla det vi lovar och ta hand om dem.  

Allt kan vi inte ändra på och påverka i dagsläget men det vi kan 

påverka ska vi påverka!  

 

För att friskvårdstimmen inte är ett finstilt skrivet ord eller mening i ett 

kontrakt utan den är på riktigt, så ser jag det som en självklarhet 

 

Att friskvårdstimmen ska vara schemalagd i kommunens 

verksamheter.  Vi föreslår att vi börjar med förskolan.  
 
 

Hoppas detta sker snarast, då vi måste agera nu. Detta kan inte vänta.  
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Beslut 

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för vidare 

hantering. 

________________ 

Exp: 

Förslagsställaren  

 



BILAGA A

Artikeln skapades 23 oktober 2019

Kungörelse: Kommunfullmäktige i

Ronneby 2019-10-31 kl. 1B:00
Kungörelse: Kommunfullmäktige i Ronneby 2019-10-31 kl. 18:00

Kommunfullmäktige i Ronneby kallas till sammanträde

Torsdagen den 31 oktober 2019, kl. 18:00 i Ronnebysalen, Stadshuset, Ronneby for behandling
av följande ärenden:

1. Val av justerare

2. lnformation från polisen

3. Anmälan av medborgarförslag - Anlägg en OCR-hinderbana i anslutning till elljusspåret i

Brunnsskogen

4. Anmälan av medborgarförslag - Förbättring av utfarten från Maxis parkering

5. Anmälan av medborgarförslag - inrätta fixarrum i kommunens hyreshus

6. Anmälan av medborgarförslag - lnrättande av en kommunalfritidsbank

7. Anmälan av medborgarförslag - Bygg en utomhushinderbana/gym i

Bru nnsparken/Bru nnsskogen

8. Anmälan av medborgarförslag - Bygg en cykelbana till Järnavik i Bräkne-Hoby

9. Medborgarförslag

10. Svar på fråga från Amani El-Ali Mazioum (S) ställd till kommunfullmäktiges ordförande Nils-
lngmar Thorell (L) angående talarordningen under budgetdebatterna

11. Frågor

12. Besvarande av interpellation till kommunalrådet Roger Fredriksson (M) från
kommunfullmäktigeledamot Willy Persson (KD) angående kommunens tillämpning om Lagen om
offentlig upphandling (LOU)

13. Besvarande av interpellation från Sune Håkansson (RP) till socialnämndens ordförande
Therese Aberg (M) angående statsbidrag och invandringens kostnader för kommunen

14. lnterpellationer

15. Fyllnadsvaltill ny ledamot iutbildningsnämnden efter Lova Necksten (MP)

16. Aktuellt från revisorerna2019

17. Delårsrapport 2019-08-31 för Ronneby kommun

18. Nya riktlinjer för flaggning vid kommunens anläggningar m.m.
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BILAGA A

19. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade medborgarförslag

20. Redovisning av beredningsläget för ej slutbehandlade motioner

21 . lnformation om kommunens krediter 2019-08-31

22. Markanvisning del av Svenstorp 20:1

23. Ombyggnad Hjorthöjdens förskolas kök

24. Taxor måltidsverksamhet 2019

25. Förslag från äldrenämnden avseende transport av avliden och bårhusavgift

26. Förslag till beslut om taxor i vård- och omsorgsnämndens verksamhet2020

27. Kartläggning av alla kommunala verksamheters externa hyreskontrakt

28. Förslag till sammanträdestider 2020 för kommunfullmäktige

29. Besvarande av medborgarförslag - Låt Ronneby bli kommunen som skapar förutsättningar för
Recircle

30. Besvarande av medborgarförslag - gör om gallerian i centrum till en stor secondhand galleria

31. Besvarande av medborgarförslag - Modern publik Elbilsladdning

32. Besvarande av medborgarförslag - Energisjälvförsörjande flerbostadshus i Ronneby kommun
med Vårgårda Bostäders tekniklösning

33. Besvarande av medborgarförslag - Förbättra, inte försämra vår elnätstaxa 9

34. Besvarande av medborgarförslag - utformning av taxor

35. Besvarande av medborgarförslag Gemenskapsboende/kollektivboende

36. Besvarande av medborgarförslag - lnför sammanträdesarvoden och bilersättning för alla
ledamöter i Kommunala pensionärsrådet

37. Besvarande av medborgarförslag - Vägbulor och hastighetskamera på Utmarksvägen

38. Besvarande av medborgarförslag angående Millegarne och Gökalvs badplatser

39. Besvarande av motion från kommunfullmäktige ledamot Jan-Eric Wildros (S) om framtida
trygghetsprojekt

40. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) angående
närdemokrati i Ronneby kommun

41. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson (RP) angående
formuleringar i hyreskontrakt mm

42. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson(RP) angående
hemsändningsbidrag

43. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Malin Norfall (S) angående
extratjänster
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BILAGA A

44. Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Jan-Eric Wildros (S) stärk viktiga
platser för turistnäringen genom att bygga upp ett nät av infopunkter i hela kommunen

45. Anmälan av motioner
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Omröstningslista nr. I
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2019 klockan 21:'18:48,
18. N för in vid kommunens a m.m

Lsdamöter Parti Kret Ersåttare Ja nei Avst Frånv
Roger Fredriksson (M) Alla X
Asa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberg (M) Alla X
Kaisa Svensson (M) Alla X
Helene Foqelberq (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberg (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla Eva-Britt Brunsmo X
Tim Svanberq (c) Alla X
Silke iacob (c) Alla X
Roger Gardell (L) Alla X
Nitc !smar Thorell
Willy Persson

(L)
(KD)

Alla
Alla

Lena Mahrle X
X

Magnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rvdell (s) Alla X
Ola Robertsson (s) Alla Thomas Svensson X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla A nn- lrÄ<rfqrah CIc,$39'n X
Jessica Jönsson (s) Alla X
Stefan Österhof (s) Alla X
lnqrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallqren (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla ThommV Persson X
Peler Bowin (v) Alla X
Omid Hassib M) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup (sD) Alla X
Bengt Johansson (sD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (SD) Alla X
Sandra Berqkvist (SD) Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla X
Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund (sD) Alla X
Mattias Ronnestad (sD) Alla X
Carina Aulin (SD) Alla X

(SD) XAnders Oddsheden
Haide Friberq (SD)

Alla
Alla X

Yvonne Olsson (SD) Alla X
(sD) Alla XJohan Grönblad

Anna Carlbrant (-, Alla X
Sune Håkansson (RP) Alla X

SUMMA: 12 36 1 0
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Omröstningslista nr.2
Ronneby kommunfullmäktiges sammanträde den 31 oktober 2019 klockan 21:27:05.
22, Markanvisn del av 20:1

Ledamöter Pa*l Kret Ereåttare Ja Nei Avet Frånv
Roqer Fredriksson (M) Alla X
Äsa Evaldsson (M) Alla X
Anders Brom6e (M) Alla X
Lennarth Förberq (M) Alla X
Kaisa Svensson (M) Alla X
Helene Foqelberq (M) Alla X
Anders Lund (M) Alla X
Therese Aberq (M) Alla X
Christer Stenström (M) Alla X
Kenneth Michaelsson (c) Alla X
Hillevi Andersson (c) Alla Eva-Britt Brunsmo X
Tim Svanberq (c) Alla X
Silke iacob (c) Alla X
Roqer Gardell (L) Alla X

XNils I ar Thorell
Willy Persson

(L)
(KD)

Alla

Alla

Lena Mahrle
X

Magnus Pettersson (s) Alla X
Malin Månsson (s) Alla X
Tommy Andersson (s) Alla X
Amani El-Ali Mazloum (s) Alla X
Bo Johansson (s) Alla X
Annette Rydell (s) Alla X
Ola Robertsson (s) Alla Thomas Svensson X
Catharina Christensson (s) Alla X
Jan-Eric Wildros (s) Alla Ann- I\\oco r<,b ö\o+SSön X
Jessica Jönsson (s) Alla X
Stefan Österhof (s) Alla X
lnqrid Karlsson (s) Alla X
Kranislav Miletic (s) Alla X
Anna-Karin Wallqren (s) Alla X
Pär Dover (s) Alla Thommy Persson X
Peter Bowin M) Alla X
Omid Hassib (v) Alla X
Lova Necksten (MP) Alla X
Nicolas Westrup (sD) Alla X
Benqt Johansson (SD) Alla X
Gina Hellberq Johansson (SD) Alla X
Sandra Bergkvist (SD) Alla X
Bengt Johansson (SD) Alla X
Tim Aulin (SD) Alla X
Tomas Lund (sD) Alla X
Mattias Ronnestad (sD) Alla X
Carina Aulin (SD) Alla X

(SD)Anders Oddsheden
Haide Fribers (sD)

Alla

Alla
X
X

Yvonne Olsson (SD) AIla X
(sD) AllaJohan Grönblad

Anna Carlbrant (-) Alla

X
X

Sune Håkansson (RP) Alla X

SUMMA: 30 19 0 0
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pÖRpaTTNTNSSAMLING

Riktlinjer for flaggning vid kommunens
anläggningar m.m.

Utgivare: Kommunledningsft)rvaltningen

Gäller från: I november2019

Antagen: KF 2019-xx-xx $ xxx

Riktlinjer for flaggning vid kommunens
anläggningar m.m.

I $ Innehåll

Denna riktlinje innehåller beståimmelser fiir flaggning vid stadshuset och vid Söderbro.

2 $ Ansvar

Teknik-, fritid- och kulturftirvaltningen ansvarar för och ombesörjer flaggning enligt denna
riktlinje.

För övriga av Ronneby kommun ägda flaggstänger ansvarar respektive verksamhet ftir att
flaggning sker efter av nämnden beslutade riktlinjer,gällande flaggdagar och evenemang.

3 $ Stadshuset

Flaggning vid stadshuset sker

1. På allmännaflaggdagar enligt ftirordningen (1982:270) om allmänna flaggdagar.

2. Enligt Riktlinjer ftir hedersbevisning av kommunalt anställda och ftirtroendemiin, som
anger att dä en ftirtroendevald eller anställd under perioden ftir aktiv tjänstgöring avlider
ska flaggning ske på begravningsdagen.

3. Då allmän flaggning rekommenderas av regeringen eller länsstyrelsen

4. Vid vänortsbesök

5. Vid stöne evenemang

6. Vid officiella besök

7. Vid andra tillftillen enligt särskilt beslut

Beslut om flaggning enligt punkterna 5-7 fattas av kommunfullmäktiges presidium i samråd med
kommundirektören.

4 $ Söderbro

Flaggning vid Söderbro sker

\{, p afudln 4



RONNEBY KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR
KOMMUNSTYRELSEN

1. På allmåinna flaggdagar enligt ftirordningen(1982:270) om allmåinna flaggdagar samt
2. Under TosiaBonnadagarna.
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Förslag justerade och nya taxor måltidsverksamhet 2019
(inklmoms) 

KPI

3lr

ökntng
KPI årsmedel 2015
KPI årsmedel 2018

313,35

328,40

Förslag ny taxa
KPt 2018

4,80Yo

Nuvarande taxor
KPt 2015

Befi taxor

* lnkl dessert
:r"f, lnkl mjölk, vatten, eller lättdryck

I alla luncher ingår råkost/salladsbuff6
Taxor justeras årligen baserat på retårsmedel, avrundat tillhelkrona
Distributionsavgift kan tillkomma och hanteras av Äldrenämnden

Förc taxor

DO
U

\

q
\t-

"*s

Nyårsafton - lunch rsonal inom äldreooch

lbord - inom äldreomsooch

Lunch - vuxenstuderande r inom utb heten

Lunch - linom utbildnoch heten

Lunch - och inom äldreom

Lunch - 65 år**
Lunch - exkl dessert

Lunch - inkl dessert

Lunch - bevi d boende

Lunch - bevi matlåda*

Matabo 2- särskilt boe enbart lunch

Matabo !- särskilt boende rma

60 kr
120 kr
45 kr
55 kr
65 kr

55 kr

44kr
47 kr

47 kr
47 kr
47 kr

3 100 kr

75 kr
126 kr
47 kr
58 kr

68 kr

58 kr
45 kr

49 kr

49 kr
49 kr
49 kr

3 249 kr

Frukost - boende*** och alvid Linde rden,o
Kvällsmat - boende*** och lvid Li lycke

,lycke

63 kr
31 kr

*** Boende med matabonnemang 2, enbart lunch
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€ 3l>AVGTFTER vÄno- ocu oMSoRGSNÄNaNoeN

Utgivare: Vård- och omsorgsft|rvaltningen
Gäller från: 2020-01-0 I , * göller itån 2020-04-0 I
Antagen Ä F :-Zo{s-}i!-}il-x xx
Antagen KF: 20{9424&*?}xxx

Avgifter och kostnader vård- och omsorgsförvaltningen N+zo2o

ordlnärt boende

vård- och

korttidsvlstelse

ifter/kostnader hälso- och

KF = Kommunfullmäktigo, VON= Vård- och omsorgsnåmnden, TFKN = Teknik-, kultur- och frilidsnämndon Sida I av 6

10:1 4&60S47 300 kr

Högst en tolftedel av 0,5392 prtsbasbelopp enL SoL
Debiterad kostnad för mat och hyra betraktas inte som avgift och räknas
inle in i maxtaxan.

3#.8IJ2125 kr/mån eller 90 % sv
avgiftsutrymmet

Tjänst Avglfi/kostnad Beslutas av
Hemtjänsl 1&220 kr/timme VON/KF

Trygghetslarm 359F0 264krlmän
Extra larmknapptill make/maka: l€*50 105 kr/mån VON/KF

Matdistribution
Kostnader för måltider oebiter@
samlinQ'Taxa för mållldsverksamhet' TFKN/KF

10 tillkommer för leveransavgift VON/KF

Dagvård för personer med
demens-sjukdom

26 26,50 kr/dag för resor till och från dagvården VON/KF
+22,50 kr/frukost VON/KF
Kostnader för lunch debiteras entigt gatta-de författningdäm-
l ilrg'lTaxa för måltidsverksamhet" TFKN/KF

Avlösning, flet än24h Timtaxa hemtjänsl VONIKF

Tjänst Avgiftlkostnad Beslutas av
HemtjänsVomvårdnad Maxtaxa, W2125 kr/mån eller g0 o/o av avgifisutrymmel VON/KF

Kost

-Den som är självständig i sin
mathällning kan väfia boft meta-
bonnemang.
- Pä deman savdel ning ar linns
anddst matabonnemang I
-Pä Eackens vörd- och ornso/gs-
boende kan endast matabonne-
mang 2 tecknas

frukosl, , kvällsmål och mellanmå1.
Kostnader för måltider debiteras enligt gällande författnings- TFKN/KF

Kostnader för måltider debiteras gällande författnings-
"Taxa för

TFKN/KF

enligl gällande förfatlningssam- TFKN/KF

Trygghelslarm 0 kr, ingår i hemtjänsUomvårdnadsavgiflen VON/KF

Tjänst Avgift/kostnad Beslutas av
Hemtjänst/omvårdnad 70 krldygn VON/KF

Kost per dygn
"Taxa för

för
TFKN/KF

Trygghetslarm 0 kr, ingår i hemtjånsUomvårdnadsavgiften VON/KF

Tfånst AvgifUkoatnad Beslutas av
Besök/delegerad insats HSL
För bam och ungdomar utgär
ingen avgifttill och mad det Ar
man lyllet 19 är

130 kr/besök *, max 350 krlmånad . VON/KF

l+o Å rtlw q M,a#



Ronneby Kommun AVGIFTER VARD. OCH
OMSORGSNÄI\ANOEN

lnformation och tillämpning gällande avgifter och kostnader
Vård och omsorg - avgifter
Avgifterna inom vård- och omsorg, som beslutas sv äld{€nåimnd€*{ÄSly vård- och omsorgsnåmnden
(VON)/kommunfullmäktige (KF)

r Avgifterna justeras årligen procentuellt utifrån prisbasbeloppet, vilket liksom vid eventuella
ändringar vad gäller lag om förbehålls belopp

r Beslut om den årliga justeringen fattas av å*VOtt
r ÄN VON bestämmer datum för ändringen
. Övriga åndringar hänskjuts till KF

Avgifter för vård- och omsorg inemgHreemseeeR regleras i socialtjänstlagen och hälso- och sjuk-
vårdslagen. I lagen regleras vilken högsta avgift som kommunerna får ta ut.

Hälso- och sjukvård - avgifter
Avgiften för kommunal hälso- och sjukvård omfattas av det kommunala högkostnadsskyddet, max-
taxan.
För personer som bor på vård- och omsorgsboende ingår hälso- och sjukvård i omvårdnadsavgiften.
lngen avgift för barn och ungdom till och med det år man fyller 19 år.

Måltider - kostnader
Alla kostnader för måltider beslutas av kostenheten/Kommunfullmäktige (KE/KF). Gällande kostnader
för måltider anges i författningssamlingen "Taxa för måltidsverksamhet'.

Debitering
Hemtjänsuomvårdnadsavgift debiteras från och med den dag man erhåller hemtjänst. Om insatser
endast ges en gång varannan vecka så debiteras hel eller halv avgift första månaden, beroende på
når första insatsen ges. Debitering sker en månad i efterskott, med undantag av hyror som debiteras i

förskott. Förfallodag år den siste varje månad.

Retroaktiva debiteringar kan ske när inkomstuppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud
vid kontroll befinns vara felakliga. Retroaktiva debiteringar, upp till tre månader, kan ske när inkomst-
uppgifter som lämnats av den enskilde eller dess ombud vid kontroll befinns vara felaktiga.

Reducering
Reducerlnq av hemtjänsUomvårdnadsavqifl sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid föran-
mält uppehåll av hemtjänst om hemtjänstinsatser skulle ha utförts under denna period,

Reducerlnq av kostnad för matabonnemanq sker från första dagen vid sjukhusvistelse och vid föran-
mält uppehåll av hemtjänst och matabonnemang.

Avgiftsutrymme
Formel för beräkning av avgiftsutrymmet:

Nettoinkomster 1= |n;,ot"ter efter skatt)
+ Bostadstillägg/bidrag
- Förbehållsbelopp
- Boendekostnad

= Avgiftsutrymme

Om avgiftsutrymmet blir 0 kr eller visar på ett underskott (= nggslivt avgiftsutrymme) så debiteras inga
avgifter.
Om den enskilde inte når upp till det förbehållsbelopp som anges i lagen, kan han/hon efter ansökan
få rätten till försörj n ing sstöd enl igt socialtjänstlagen prövad.
Avgiftsutrymmet räknas normalt om en gång varje år samt när det sker förändringar av aktuella in-
komster, boendelrostnader, hemtjänstnivå eller av förbehållsbeloppets storlek. Förändringarna skall
vara av varaktig karaktär.

Sida 2 av 6
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Ronneby Kommun AVGIFTERVÅRD. OCH
OMSORGSNÄUWOEN

Den enskilde eller dess ombud ar skyldigt att låmna upplysningar om sådana varaktiga förändringar
som kan påverka avgiftsutrymmet.

lnkomster
Som avgiftsgrundande inkomst räknas:

L Skattepliktiga inkomster samt
2. Ej skattepliktiga inkomster av

r Utländska inkomster (t.ex. pensioner eller invalidförmåner)
r Studiebidrag(bidragsdelen)
. Stipendier tillden del som överstiger 3 000 kr/månad
. Övrig studieersättning (studiebidrag, utbildningsbidrag, särskilt vuxenstöd)
r Underhållsbidrag för vuxna
. Famitjebidrag
r ÄldrefOrsörjningsstöd

3. Följande räknas också som inkomst
r Bostadstillägg för pensionärer (BTP)
r Särskilt bostadstillägg för pensionärer (SBTP)
r Bostadsbidrag till barnfamiljer (BoB).

lnkomsthämtning
Uppgifter om allmän pension, änkepension, tjänstepension och inhämtas, Den enskilde skall informe-
ras om detta. Uppgifter om tjänste- och övriga pensioner samt överskoft av kapital lämnas av den
enskilde genom kopia av senaste deklarationen.

Överskott av kapital skall galla för året före det år för vilket hemtjånstavgifien beräknas. En gång om
året sker en allmän omprovning av avgifterna med tillämpning av ändrade basbelopp, skattebestam-
melser, inkomst och förmögenhetsuppgifter.

Om den enskilde trots påminnelse ej lämnar in aktuella inkomstuppgifter kommer beslut om avgiflsut-
rymme att fattas utan hänsyn till individuella uppgifter. Detta innebär att ingen hänsyn till inkomster tas
och maxtaxa debiteras.

Beträffande egna företagare och andra för vilka det är svårt att beräkna årsinkomst, så skall man ta
hånsyn till den förvärvsinkomst den enskilde kan antas komma ait få under de närmaste 12 månader-
na, fördelade med lika belopp per månad

lnkomster för sammanboende makar i såväl ordinårt som särskllt boende
Registrerade partners är att jämstålla med makar.

Om den enskilde är gift eller registrerad partner ska inkomsterna läggas samman och därefter fördelas
med hälften på vardera maken eller partnern som grund för att bestämma avgiftsunderlagets storlek,
Om den ena maken/makan bor på sarskitt boende räknas vårdavgiften på det sätt som år mest fördel-
aktigt för dem båda.

Sammanslagning av inkomster gäller ej "sambo" då det inte tinns någon lagstadgad underhållsskyF
dighet mellan dem. Dock skall samma förbehållsbelopp som för makar tillämpas eftersom de har ge-
mensamma hushållskostnader. Boendekostnaden delas.
Övriga sammanboende t.ex. syskon eller föräldrar och vuxna barn räknas som ensamstående i av-
giftshänseende. Boendekostnader delas.

Förbehållsbelopp
Förbehällsbeloppet består av ett minimibelopp + den faktiska boendekostnaden

Minimibelopp
Minimibeloppet år de pengar som ska täcka normala kostnader för personliga behov och övriga nor-
mala levnadskostnader och skall täcka normalkostnader för följande poster:

Sida 3 av 6
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Ronneby Kommun

Livsmedel
Kläder och skor
Hygien
Fritid

AVGIFTERVÄRO. OCH
OMSORGSNÄUNPEU

Dagstictning
Telefon
Tv-avgift
Hushållsel

Hemforsäkring
Öppen hälso/sjukvård
Tandvård
Läkemedel

Förbrukningsvaror
Möbler
Husgeråd
Resor

Kostnaden för livsmedel (råvaror) beräknas till.1+50 1780 kr/månad för år 2020 och ingår som scha-
blon i minimibeloppet. Uppräkningen av schablon för livsmedel kopplas till procentökningen av pris-
basbeloppet.

nivå/mån:

HöJning av förbehållsbeloppet
Under vissa förutsättningar kan forbehållsbeloppet fastställas till ett högre belopp om den enskilde på
grund av särskilda omständigheter har behov av yfterligare medel.
Behovet skall vara varaktigt och utgångspunkten skall vara att merkostnaden uppgår till minst 200 kr i

månaden,

Omständigheter som ger rätt till förhöjt förbehållsbelopp är:
r Fördyrade kostnader för mat, utifrån konsumentverkets beräkningar, när man har regelbunden

matdistribution, regelbundet köper maten i sårskilda boende eller om man genom biståndsbe-
slut regelbundet äter på dagcentraler eller servicehus.

r Fordyrade reskostnader (t.ex arbets- eller sjukresor)
r Kostnad för god man
e Underhållsskyldighet för barn
r Övrigt efter individuell prövning
r Distributionsavgiftförhuvudmåltid

Om de extra kostnaderna ersåtts på annat sätt höjs inte förbehållsbeloppat.

Boendekostnader
Aktuell hyra ska kunna styrkas,

Boendekostnader i egen fastighet beräknas enligt gållande regler för bostadstillägg för pensionårer
(BrP).

Bostadstillågg (BTP och SBTP) samt bostadsbidrag (BoB) räknas som inkomst.
Den enskilde eller dess ombud skall upplysas om möjligheten att söka detta.
Hjälp med ansökan skallkunna erhållas.

Fastighetsavgiften utgör en del av boendekostnaden och beräknas enligt skatteverkets regler

Vid beräkningen tas skuldräntor på fastigheten endast upp med 7O % av sitt värde.

Pensionsmyndighetens föreskrift (2014:11), om uppskattning av kostnader för en bostads uppvärm-
ning, hushållsel och övrig drift vid beräkning av bostadskostnad, gäller vi beråkning av kostnader för
uppvärmning, driftskostnader (driftskostnader = vatten och avlopp, sophåmtning, underhåll och försäk-
ringar) och kostnader för en bostads hushållsel som ingår i den avtalade hyran, vid hyrd bostad.

Där BTP-schablonen inte tåcker faktiska uppvärmningskostnader (varme inkl. varmvatten) godkänns
faktiska kostnader mot uppvisande av verifikation.

MakarlsamboEnsamstående
En tdttedel av 135,46 % av
orisbasbeloooet

En tolfr.edel av 114,46 % av
oisbasbeloooet65 år och äldre

En tolfredel av 114,40 To av
onsössöeloooet +1096{0-64 år

En tolftedel av 135,46 % av
prisbasbeloppet +10%

ka & lful4G ffiå"tit-r



a

Ronneby Kommun AVGIFTER VÄRD. OCH
OMSORGSNÄilANONT.T

Dubbla boendskostnader
Den som flyttar iill särskilt boende kan under högst tre månader få kompensation för dubbla boende-
kostnader, Kompensation sker genom bidrag till den lägre av de två boändekostnaderna. Detta under
förutsåftning att den enskildes förmögenhet inte överstiger tuå basbelopp.
Som förmogenhet räknas bankmedel, aktier, obligationår, fordringar sarit fritidsbostad. Däremot ingår
ej den senaste permanentbostaden.
Ansökan sker på särskild blankett.

För längre tid än tre månader, upp till högst sex månader, kan individuell prövning göras av Äldre-
nämnden

övrigt
Uttag av faktiska kostnader för hemtjänetinsatser
Kornmunens faktiska kostnader för lämnade hemtjänstinsatser uttages när insatserna på grund av
skadeståndsrättsliga regler eller på grund av försäkring, skall bekoåas av annan än din s-om erhåiler
dessa insatser,

överklagande

Avgiftebeslut
Avgiftsbeslut kan överklagas av den enskilde eller dess ombud genom förvattningsbesvär (16 kap. 3g
SoL)

Detta kan överklagas:
o Den fastställda avgiften
r Avgiflsändring
e Beräkning av avgiftsunderlaget och boendekostnadr Förbehållsbeloppetsstorlek

Överklagat beslut skickas till:
Ronneby Kommun
Aldreförvaltningen
37280 Ronneby

Taxesystemet
Beslut om taxesystem fattas av Kommunfullmäktige.
sådana beslut överklagas genom laglighetsprovning enligt Kommunallagen (13 kap. KL)

5av6
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lnformation om behandling av perconuppgifter

Följande information låmnas med anledning av dataskyddsförordningen (GDPR):
I och med att Ni ansöker om bistånd inom åldreomsorgen i Ronneby Kommun så kommer Era läm-
nade personuppgifter att registreras i vårt datasystem. Uppgifterna år nödvändiga för att vi skall kunna
administrera och handHgga Ert ärende enligt gällande lagstiftningar i Socialtjänstlagen (SoL) Lagen
om särckilt stöd och service till vissa funkilonshindrade (LSS) samt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

M hämtiar uppgifter om Er inkomst från:
Pensionsmyndigheten/Försäkringskassan om allmänna pensioner och bostadstillägg/bidrag. Riksskat-
teverket (RSV) om taxerade inkomster och över/underskolt av kapital.

Er folkbokföringsadress samkörs en gång i veckan med befolkningsregistret.

Ni har rått aft, efter skriftlig begaran få information om vilka av Era personuppgifter som behandlas hos
oss,

För rättelse av personuppgifter, kontakta:
Avgiltshandläggare
te]. M57-61 84 88
te1.0457-61 77 11

Perconuppglfreansvarig år:
Aldrenämnden
Stadshuset
37280 Ronneby

Dataskyddsombud för Ronneby kommun är:
Therese Jigsved
Kommunalförbundet Sydarkivera
Telefon: 0472-39 10 00
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