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Upprop 
Samtliga närvarande ledamöter och ersättare finns redovisade i närvaro- och voteringslista bilaga 1. 
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2012/17 

§ 277  Justering av dagordningen 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 att den handling som ledamöterna erhållit en dag efter första utskick och 

som upptagits som ärende på dagordningen ska anses tillsammans med övriga ärenden 

föredragna med de handlingar som sänts ut. 

  

 Interpellation från Kommunfullmäktigeledamot Sune Håkansson, RP och tjänstgörande 

ersättare Per Ericsson RP, om Jas i Ronneby, lyfts ur och besvaras på nästa 

kommunfullmäktige, då interpellanten inte är närvarande. 

 

 Interpellation från tjänstgörande ersättare Mats Olsson, MP om ” Ansvar för personer med 

demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12” anmäls under 

interpellationer. 

 

 Nytt ärende om fråga till socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, från 

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist behandlas under frågor och placeras efter 

punkt 8 på föredragningslistan. 

 

_____________________ 
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2012/18 

§ 278  Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att inga frågor ställts. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

_____________________ 
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2012/19 

§ 279  Medborgarförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges ordförande konstaterar att inga medborgarförslag framställts. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera ärendet till protokollet. 

_____________________ 
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2012/265 

§ 280  Besvarande av interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående 
debiterade barnomsorgsavgifter, från kf-led JanAnders Palmqvist, S 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-25 Svar på interpellation från JanAnders 

Palmqvist (S) angående debiterade 
barnomsorgsavgifter.  

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-09-25 KF §255/2012 2012-09-27, Besvarande 
av interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående debiterade 
barnomsorgsavgifter, från kf-led 
JanAnders Palmqvist, S 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-08-29 KF §221/2012 2012-08-30, Anmälan av 
interpellation till Kommunstyrelsens 
ordförande Roger Fredriksson, M, från 
kommunfullmäktigeledamot JanAnders 
Palmqvist, S, angående debiterade 
barnomsorgsavgifter 

   

4 Handling 2012-08-08 Interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande angående debiterade 
barnomsorgsavgifter., JanAnders 
Palmqvist 

   

 

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, har lämnat in följande interpellation ställd till  

Roger Fredriksson. 

Sammanfattning 
Fullmäktige beslöt under § 308, 2011 att fastställa budget för 2012 och 2013.  Enligt KL 8 kap § 5 

gäller att budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret.  

 

Budgeten innehåller också förslag som ska behandlas vid senare tillfällen efter särskilda 

beredningar. Exempel är ;nettokostnadsminskning genom avyttring av fastigheter -2000 tkr. Under 

våren 2012 har olika ärenden lyfts fram för beslut i fullmäktige. Miljö- och byggnadsnämnden har i 

sin plan att vissa taxor ska höjas. Förslag har lämnats och i några fall också beslutats om i 

fullmäktige.  

Men det finns också ärenden som inte beretts ytterligare av Ks och därmed ej heller beslutats av 

fullmäktige.  

 

Enligt KL 3 kap 9-10 §§ gäller att fullmäktige inte får delegera beslut om budget, skatt och andra 

viktiga ekonomiska frågor. Hilborn, Hjert, Petersén m.fl. anger i boken Kommunallagen; 

kommentarer och praxis; ”Med utgångspunkt från detta torde det inte vara någon tvekan om att 

fullmäktige utövar den kommunala avgiftsrätten”. i samma skrift anges ” I samband med rätten att 

ta ut avgifter lagfästes i 8 kap 3 a§ uttalades i förarbetena att avgifter eller åtminstone grunderna för 

för avgiftssättningen ska framgå av en taxa antagen av fullmäktige. 

 

Så har vi också i de allra flesta fall hanterat taxeärenden. Dock inte när det gäller höjningen av 

barnomsorgsavgiften. Utbildningsnämnden har under våren 2012 fattat beslut om att höja avgiften 
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genom att införa ytterligare en månadsdebitering.  Något särskilt beslut är inte fattat av fullmäktige 

att göra så mer än att det finns med som en disposition i budgeten för 2012, i likhet med höjningen 

av bygglovstaxan som fullmäktige under våren fattat beslut om.  

 

I en artikel i Sydöstran under sommaren uttrycker utbildningschefen och Nämndens ordförande att 

de så kan göra och om det är fel så får någon överklaga beslutet och i så fall betala tillbaka avgiften. 

En intressant fråga blir då hur detta överklagande ska ske. En överklagan till Förvaltningsrätten av 

nämndens beslut under våren kommer förmodligen inte att behandlas då överklagningstiden gått ut. 

Därmed återstår för den enskilde att bestrida fakturan. Förmodligen utan framgång om kommunen 

hävdar att nämndens beslut vunnit laga kraft.  

 

Min fråga till Kommunstyrelsens ordförande är därför om du avser att ta upp ett ärende om 

återbetalning av erlagda barnomsorgsavgifter för augusti månad 2012, eftersom det beslut som 

fattats om att debitera avgiften fattats felaktigt? Vi har under våren 2012 korrigerat andra beslut, ex 

försäljning av fastighet, som fattas på felaktiga grunder, varför det också borde vara möjligt att göra 

så när det gäller barnomsorgsavgifterna. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 27 september 2012. 

Fråga ställs 
JanAnders Palmqvist framför att svaret på interpellationen inte har tillställts ledamöterna. 

Ordföranden uppger att svaret ska tillställas gruppledarna. Ordföranden framför att han själv erhållit 

svaret i sin låda. Om frågan inte vill diskuteras nu kan interpellationen tas vid det extra 

sammanträdet. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga frågan till nästkommande sammanträde. 

 

Kommunalråd Roger Fredriksson, M, lämnar följande svar på interpellationen angående debiterade 

barnomsorgsavgifter. 

 

Svaret på frågan som JanAnders Palmqvist ställer i sin interpellation är att jag inte avser att ta upp 

ett ärende om återbetalning av erlagda barnomsorgsavgifter för augusti månad 2012. 

Det kunde varit tydligare i budgetskrivningen, men skulle ändå nu kunna anses som att fullmäktige 

genom sitt beslut hänvisar åt nämnden att införa avgift även för en tolfte månad.  Denna tolkning är 

rimlig med hänsyn till omständigheterna och att beslutet vunnit laga kraft.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S och Sune Håkansson, RP. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera debatten och interpellationssvaret till protokollet. 

_____________________ 

Exp: JanAnders Palmqvist, Roger Fredriksson 
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2012/294 

§ 281 Besvarande av interpellation ställd till Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, 
från kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, angående Multiarena i 
Sörbydal 

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-25 Svar på interpellation från Tommy 

Andersson angående multiarena mm i 
Sörbydal.  

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-09-25 KF §256/2012 2012-09-27, Besvarande 
av interpellation ställd till Kommunalrådet 
Roger Fredriksson, M, från 
kommunfullmäktigeledamot Tommy 
Andersson, S, angående Multiarena i 
Sörbydal 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-09-04 KF §222/2012 2012-08-30, Anmälan av 
interpellation ställd till Kommunalrådet 
Roger Fredriksson, M, från 
kommunfullmäktigeledamot Tommy 
Andersson, S, angående Multiarena i 
Sörbydal 

   

4 Handling 2012-08-30 Interpellation ställd till Kommunalrådet 
Roger Fredriksson, M, från 
kommunfullmäktigeledamot Tommy 
Andersson, S, angående Multiarena i 
Sörbydal, Tommy Andersson 

   

      

Kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, har lämnat in följande interpellation ställd till 

Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, angående Multiarena i Sörbydal. 

Sammanfattning 
Vid en presskonferens i stadshuset den 16 juli presenterades tankar och idéer om en multiarena, 

med plats för ca 2 500 personer samt ytor runt arenan för ett 20-tal butiker och restauranger, i 

området Sörbydal. 

 

Tankarna och idéerna låter mycket intressanta och spännande. 

 

Under presskonferensen redovisade Roger Gardell från Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens 

arbetsutskott att det funnits en arbetsgrupp, där han själv ingått, som jobbat med denna fråga under 

1,5 år. 

 

Vad har denna arbetsgrupp kommit fram till? 

 

Vilka initiativ har kommunalrådet tagit i denna fråga och vilka ämnar du ta? 

 

När har initiativen tagits och när kommer det att tas nya initiativ? 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 27 september 2012. 

 

Propositionsordning 
Analogt med föregående interpellation föreslår ordföranden proposition att ärendet bordläggas eller 

förslaget avslås. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till nästa sammanträde. 

 

Kommunalråd Roger Fredriksson, M, lämnar följande svar på interpellation angående Multiarena i 

Sörbydal. 

 

Tommy Andersson ställer tre frågor med anledning av en presskonferens. 

1. Eftersom kommunen inte är representerad som part i arbetsgruppen har jag inte mer insyn i 

frågan än vad som har presenterats i media. 

2. Jag har vid ett tillfälle träffat en representant för företaget och min bedömning är nu att 

vidare initiativ måste komma från intressenten. 

3. Se fråga 2. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Roger Fredriksson, M, Tommy Andersson, S, Roger Gardell, FP, JanAnders 

Palmqvist, S och Mats Olsson, MP. 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera debatten och interpellationssvaret till protokollet. 

_____________________ 

Exp: 

Tommy Andersson 

Roger Fredriksson 
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2012/349 

§ 282  Anmälan av interpellation från tjänstgörande ersättare Mats Olsson, MP  till 
Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen 
Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden 
SOSFS 2012:12 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-11 Interpellation från tjänstgörande ersättare 

Mats Olsson, MP angående den nya 
författningen Ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i 
särskilda boenden SOSFS 2012:12 

   

Tjänstgörande kommunfullmäktigeersättare Mats Olsson, MP, har lämnat in följande interpellation 

ställd till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen 

Ansvaret för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden SOSFS 2012:12. 

Sammanfattning 
”Ur författningen och de allmänna råden kan vi läsa. Att nämnden ska säkerställa att varje särskilt 

boende där en person med demenssjukdom bor är bemannat på ett sådant sätt att personal snabbt 

kan uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp och utan dröjsmål kan 

ge honom eller henne sådant stöd och sådan hjälp som är till skydd för liv, personlig säkerhet och 

hälsa. 

Dygnet runt ha tillgång till någon i personalen som kan stödja och vägleda den övriga personalen i 

arbetet med att genomföra insatserna. Dygnet runt ha tillgång till någon i personalen som har 

befogenhet att omfördela arbetsuppgifter i syfte att tillgodose nya eller förändrade behov av insatser 

hos en person med demenssjukdom. 

 

Fråga 1. Hur ser äldrenämndens ordförande på den nya författningen?  

 

Fråga 2. Hur ser bemanningen ut idag på våra boende där det bor en person med demenssjukdom? 

Är den tillräcklig, dvs kan personal snabbt dygnet runt hjälpa en demensdrabbad brukare och har 

någon i personalen befogenheter att omfördela arbetsuppgifter? 

 

Fråga 3. Om svaret är nej på fråga 2, hur har/tänker äldrenämnden arbeta med frågan/författningen 

då den träder i kraft 2014?” 

 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 

den 25 oktober 2012. 

_____________________ 
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2012/331 

§ 283  Fråga från Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V, till Fritid- och 
kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP angående 
dokumenthanteringsplanen för fritid- och kulturnämnden 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KF §260/2012 2012-09-27, Fråga från 

Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, 
V, till Fritid- och kulturnämndens 
ordförande Nils Ingmar Thorell, FP 
angående dokumenthanteringsplanen för 
fritid- och kulturnämnden 

   

2 Handling 2012-10-01 Fråga från Kommunfullmäktigeledamot 
Peter Bowin, V, angående 
dokumenthanteringsplanen för fritid- och 
kulturnämnden, Peter Bowin, V 

   

      

Kommunfullmäktigeledamot Peter Bowin, V har lämnat in följande fråga till Fritid- och 

kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP angående dokumenthanteringsplanen. 

Sammanfattning 
I dokumenthanteringsplanen för fritid- och kulturnämnden finns det ett tillägg som du som 

ordförande yrkade på: ”handlingar av ringa betydelse får gallras”. Vad innebär begreppet ”ringa 

betydelse” och vem avgör det? 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas. 

Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas. Frågan besvaras vid nästkommande 

sammanträde. 

Besvarande av frågan 
Ordföranden Nils Ingmar Thorell fritids- och kulturnämnden besvarar frågan. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Nils Ingmar Thorell, FP och Peter Bowin,V. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera svaret på frågan och ärendet till protokollet 

_____________________ 

Exp: 

Nils Ingmar Thorell 

Peter Bowin 
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2012/325 

§ 284  Fråga till socialnämndens ordförande Kristina Valtersson, C, från 
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist angående vite i LSS-ärenden 
eller liknande 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-09-27 KF §259/2012 2012-09-27, Fråga till 

socialnämndens ordförande Kristina 
Valtersson, C, från 
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders 
Palmqvist angående vite i LSS-ärenden 
eller liknande 

   

2 Handling 2012-09-26 Fråga till socialnämndens ordförande 
Kristina Valtersson, C, från 
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders 
Palmqvist angående vite i LSS-ärenden 
eller liknande 

   

 

Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S har lämnat in följande fråga till 

Socialnämnden ordförande Kristina Valtersson, C, angående vite i LSS-ärenden eller liknande. 

Sammanfattning 
Enligt uppgift i dagens (26 sept 2012) Sydöstran vill Socialstyrelsen att Förvaltningsrätten ska 

döma ut en särskild avgift för att kommunen inte lyckats skaffa fram en bostad till en person som 

erhållit ett LSS beslut. Vi har tidigare diskuterat den bristfälliga verkställighetstiden i ett flertal 

ärende inom  Socialnämndens verksamhetsområde. 

 Socialstyrelsen anser att kommunen ska betala vad insatsen kostar fram tills dess att LSS-beslutet 

verkställs. Den kommunala avgiften blir i detta fall ca 90 tusen kronor per månad, för ett ärende! 

Min fråga till Socialnämndens ordförande är: 

Finns det liknande ärende som är aktuella att bli föremål för särskilda avgifter pga bristande 

verksställighetstid? 

 

Ordföranden frågar kommunfullmäktige om frågan får ställas. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fråga får ställas. Frågan besvaras vid nästkommande  

sammanträde.  

Besvarande av frågan 
Ordföranden Kristina Valtersson besvarar ställd fråga. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kristina Valtersson, C, JanAnders Palmqvist, S och Nils Ingmar Thorell, FP. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar notera debatten och ärendet till protokollet 

_____________________ 

Exp: Kristina Valtersson, JanAnders Palmqvist 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 14(18) 

 
Kommunfullmäktige 2012-10-09 

Justeras  Utdragsbestyrkande 

 
 

2012/126 

§ 285  Beslut om kommunalisering av hemsjukvården 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-10-09 Beslut att godkänna mellankommunal 

utjämning för hemsjukvården 2013-2015, 
Sölvesborgs kommun KF 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-09-24 KS §262/2012 2012-09-25, Förslag om 
kommunalisering av hemsjukvården 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-08-31 KS AU §316/2012 2012-09-03, 
Kommunal hemsjukvård 

   

4 Handling 2012-07-03 Kommunalisering av hemsjukvården i 
Blekinge län, Karlskrona kommun 

   

5 Handling 2012-07-02 Övertagande av hemsjukvården i ordinärt 
boende i Karslhamns kommun § 
87/2012, Karlshamns kommun 

   

6 Handling 2012-06-29 Kommunalisering av hemsjukvården § 
55/2012, Sölvesborgs kommun 

   

7 Handling 2012-06-19 Budget Hemsjukvård Ronneby - ny 
version 120614 

   

8 Beslut allmänt ärende 2012-06-19 KF §169/2012 2012-06-20, Beslut om 
kommunalisering av hemsjukvården 

   

9 Handling 2012-06-13 Hemsjukvården - avtalsförslag Kf § 
55/2012, Olofströms kommun 

   

10 Handling 2012-06-12 Budget hemsjukvård 2013    

11 Handling 2012-06-11 Nytt Missiv gällande kommunalisering av 
hemsjukvården i Blekinge län 

   

12 Handling 2012-06-11 Avtal om övertagande av ansvar för vissa 
hälso- och sjukvårdsinsatser i ordinärt 
boende 

   

13 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-05 Slutrapport, överföring av ansvar för 
hemsjukvård till kommunerna i Blekinge 
samt reviderad missiv  

   

14 Beslut allmänt ärende 2012-06-01 KS §155/2012 2012-06-05, Kommunal 
hemsjukvård 

   

15 Handling 2012-05-30 Kommunalisering av hemsjukvården i 
Blekinge ÄN § 63/2012, Äldrenämnden 

   

16 Beslut allmänt ärende 2012-05-28 KS AU §227/2012 2012-05-28, 
Kommunal hemsjukvård 

   

17 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-05-23 Förslag om kommunalisering av 
hemsjukvården  

   

18 Beslut allmänt ärende 2012-05-14 KS AU §165/2012 2012-05-14, 
Information angående eventuell 
kommunalisering av hemsjukvården 

   

19 Beslut allmänt ärende 2012-04-02 KS §122/2012 2012-04-03, Kommunal 
hemsjukvård 
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20 Beslut allmänt ärende 2012-03-27 KS AU §125/2012 2012-03-26, 
Kommunal hemsjukvård 

   

 

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 20 juni 2012, §169, återremitterades ärendet 

till Kommunstyrelsen. Anledningen var oklarheter i de ekonomiska beräkningsunderlagen. 

Ärendet är nu åter aktuellt för beslut.  

De ekonomiska beräkningsunderlagen har nu reviderats, där 2011 års kostnadsunderlag 

indexerats till 2013 års nivå, samtidigt som prognosen för skatteväxlingen beräknas enligt 

2013 års prognos (se bilaga 4.1). 

Den delegerade hemsjukvården ingår i beräkningsunderlaget (enligt respektive kommuns 

fakturering år 2011). 

Med det reviderade beräkningsunderlaget föreslås en skatteväxling på 32 öre (mot tidigare 

30 öre).  

Förslaget om en treårig ekonomisk kompensation till landstinget är inte längre aktuell. 

Företrädesvis med anledning av att den delegerade hemsjukvården fördelas ojämnt mellan 

länets kommuner tillkommer ett förslag om en mellankommunal utjämning under en 

treårsperiod. Denna fråga rör enbart reglering mellan kommunerna och hanteras i ett 

separat ärende. 

Förslaget angående tilläggsuppdrag till den gemensamma samverkansnämnden i frågor 

rörande gemensamma överläggningar och överenskommelser inom vård- och 

omsorgsområdet har i förhållande till tidigare förslag ändrats till att i samverkan mellan 

landstinget och kommunerna ta fram förslag på en lämplig samverkansform. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
att  i sin helhet godkänna ”Avtal om övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser 

i ordinärt boende” mellan landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge län i enlighet med 

upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive 

landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut,  

 

att vid fastställande av skattesatsen för år 2013 beakta skatteväxlingen på 32 öre per skattekrona 

som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården mm, 

 

att att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och landstinget, till 

finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om 

kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,32 procentenheter för kommunerna och sänks 

med 0,32 procentenheter för landstinget. 

 

att i samverkan mellan landstinget och kommunerna ta fram förslag till reglemente för en, mellan 

huvudmännen, gemensam nämnd eller annan samverkansform och redovisa detta förslag 

senast årsskiftet 2012-2013 för respektive huvudman.   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
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att  i sin helhet godkänna ”Avtal om övertagande av ansvar för vissa hälso- och sjukvårdsinsatser 

i ordinärt boende” mellan landstinget Blekinge och kommunerna i Blekinge län i enlighet med 

upprättat förslag under förutsättning att samtliga länets kommuner respektive 

landstingsfullmäktige fattar motsvarande beslut,  

 

att vid fastställande av skattesatsen för år 2013 beakta skatteväxlingen på 32 öre per skattekrona 

som finansierar kommunens övertagande av hemsjukvården mm, 

 

att att hemställa, tillsammans med länets övriga kommuner och landstinget, till 

finansdepartementet att de länsvisa skattesatserna i 2 § och 3 § förordningen (2004:881) om 

kommunalekonomisk utjämning höjs med 0,32 procentenheter för kommunerna och sänks 

med 0,32 procentenheter för landstinget. 

 

att i samverkan mellan landstinget och kommunerna ta fram förslag till reglemente för en, mellan 

huvudmännen, gemensam nämnd eller annan samverkansform och redovisa detta förslag 

senast årsskiftet 2012-2013 för respektive huvudman.   

 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, äldrenämndens vice ordf. Sune 

Håkansson, RP, Mats Olsson, MP, Kenneth Michaelsson, C och Bo Johansson, S. 

Yrkanden 
Kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin 

helhet. 

 

Kenneth Michaelsson, C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

JanAnders Palmqvist yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på ovanstående yrkanden och finner att kommunfullmäktige 

beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Votering begärs, där kommunstyrelsens förslag om bifall till förslaget ställs mot JanAnders 

Palmqvists avslagsyrkande. 

Omröstningsresultat 
För bifall till kommunstyrelsens förslag (JA) röstar 31 ledamöter. För avslag till förslaget (NEJ) 

röstar 13 ledamöter. Fyra (4) ledamöter avstår från att rösta och en ledamot är frånvarande. 

Närvaro- och voteringslista Bilaga. 1. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Reservation 
Reservationer mot beslutet lämnas av de ledamöter som röstat nej till kommunstyrelsens förslag och 

som anges på voteringslistan. 

_____________________ 

Exp: Jörn Wahlroth 
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2012/126 

§ 286  Beslut angående en mellankommunal utjämning vid kommunalisering av 
hemsjukvården 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-09-24 KS §263/2012 2012-09-25, Förslag 

angående en mellankommunal utjämning 
vid kommunalisering av hemsjukvården 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-21 Förslag angående en mellankommunal 
utjämning vid kommunalisering av 
hemsjukvården  

   

      

Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Under förutsättning av att beslut fattas om en kommunalisering av hemsjukvården i 

Blekinge föreslås en mellankommunal utjämning under en treårsperiod.  

 

Landstinget har under den senaste tiden jämnat ut resurserna mellan länets kommuner, men 

när landstingets kostnader för den köpta delegerade hemsjukvården läggs till 

kostnadsunderlaget blir skillnaderna mellan kommunerna större. Se bilaga. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
att godkänna en mellankommunal utjämning under åren 2013-2015 enligt bilaga, med full utjämning år 2013 

och därefter en reduktion med en tredjedel per år. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige 
att godkänna en mellankommunal utjämning under åren 2013-2015 enligt bilaga, med full utjämning år 2013 

och därefter en reduktion med en tredjedel per år. Beslutet gäller under förutsättning att beslut fattas om 

en kommunalisering av hemsjukvården i Blekinge.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar kommunstyrelsens ordförande Roger Fredriksson. 

Yrkanden 
Föreligger kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar bifalla Kommunstyrelsen förslag 

____________________ 

Exp:Jörn Wahlroth  


