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Närvarolista 
Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-11-29 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 328 § 328 § 333 Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

 1. Roger Fredriksson 
 

M X  X   X  X    

 2. Lena Karstensson 
 

M X  X   X  X    

 3. Lennarth Förberg M X  X   X  X    

 4.  Susanne Lundgren M X  X   X  X    

 5.  Claes Diurhuus  M X  X   X  X    

 6.  Christoffer Stenström  M X  X   X  X   Fr o m § 315 

 7.  Anna Espenkrona  M X  X   X  X    

 8.  Anders Lund  M X  X   X  X    

 9.  Kjell G G Johansson M X  X   X  X    

10.  Anders Bromée M X  X   X  X    

11.  Christer Stenström M X  X   X  X    

12.  Kenneth Michaelsson C X  X   X  X    

13.  Thomas Håkansson C X  X   X  X    

14. Kristina Valtersson C X  X   X  X    

15. Monia Svensson C X  X   X  X    

16.  Mats Paulsson C X  X   X  X    

17.  Hillevi Andersson C X  X   X  X    

18. Roger Gardell FP X  X   X  X    

19. Nils Ingmar Thorell FP X  X   X  X    

20. Christian Mahrle 
 

FP X  X   X    X T o m § 333 

21. Willy Persson 
 

KD X  X   X  X    

22.  JanAnders Palmqvist S X X     X  X   

23. Margareta Yngvesson S X X     X  X   

24.  Bo Johansson S X X     X  X   

25. Monika Lindqvist S X X     X  X   

26. Tommy Andersson S X X     X  X   

27. Ingrid Karlsson S X X     X  X   
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-11-29 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 328 § 328 § 333 Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Ann-Margret Olofsson S ----           

29. Anette Rydell 
 

S X X     X  X  Fr o m § 328 

30.  Johnny Håkansson S X X     X  X   

31.  Ewa Svensson S X X     X  X   

32. Jan-Eric Wildros S X X     X  X   

33.  Malin Månsson S X X     X  X   

34. Eva Blennow 
 

S ----           

35. Birgitta Andersson S X X     X  X   

36. Anders P Petersson S X X     X  X   

37.  Peter Bowin V X X     X  X   

38.  Erik Ohlson 
 

V X X     X  X  Fr o m § 328 

39.  Angela Leyton 
 

V X X     X  X   

40.  Marcus Jingfors  --- X  X   X  X    

41.  Nils-Erik Mattsson 
 

MP ----           

42. Tomas Lund SD X  X   X  X    

43. Anna-Mi Kullman SD X  X   X  X    

44. Gudrun Johansson SD X  X   X  X    

45. Andreas Andersson  -- ----           

46. Stefan Kullman SD X  X   X  X    

47.  Sune Håkansson RP X  X   X  X    

48.  Anna Carlbrant RP X  X   X  X    

49.  Ola Svensson RP X  X   X  X    
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-11-29 

Nr Namn Par
-ti 

När- 
varo 

§ 328 § 328 § 333 Anteckningar 
 

 Ersättare    Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

1. Tomas Lundberg M            

2. Fredrik Stark M            

3. Christoffer Laz M            

4. Anders Härdelin M            

5. Olle Helt M            

6. Kjell Hedlund M            

7.  Kerstin Haraldsson C            

8.  Birger Svensson C            

9.  Bengt Holm C            

10.  Alexandra Forslund FP X          Tj ers fr o m § 334 

11. Susanne Östergaard FP            

12.  Johannes Chen KD X           

13. Rune Kronkvist S            

14.  Tina Lindqvist S X X     X  X  Tj ers fr o m § 328 

15. Stefan Österhof S            

16.  Ingrid Nilsson S X X     X  X  Tj ers 

17. Nils Nilsson S            

18. Johanna Magnusson S            

19. Hans Häll S X          Tj ers t o m § 327 

20.  Marie Ohlsson S            

21. Ally Karlsson V            

22. Omid Hassib V X          Tj ers t o m § 327 

23. Helena Augustsson MP X X     X   X Tj ers fr o m § 325 

24.  Mats Olsson MP X          Tj ers t o m § 324 

25.  Björn Brink SD X  X   X  X   Tj ers 

26. Vakant SD            

27. Vakant SD            
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-11-29 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 328 § 328 § 333 Anteckningar 
 

 Ersättare   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

28.  Per Ericsson RP             

29. Birgitta Larsson RP            

 
   19   30           30      19     29   18    2 
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Närvarolista 
Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-11-29 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 342 § 329 §  Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

 1. Roger Fredriksson 
 

M X X    X      

 2. Lena Karstensson 
 

M X X    X      

 3. Lennarth Förberg M X X    X      

 4.  Susanne Lundgren M X X    X      

 5.  Claes Diurhuus  M X X    X      

 6.  Christoffer Stenström  M X X    X     Fr o m § 315 

 7.  Anna Espenkrona  M X X    X      

 8.  Anders Lund  M X X    X      

 9.  Kjell G G Johansson M X X    X      

10.  Anders Bromée M X X    X      

11.  Christer Stenström M X X    X      

12.  Kenneth Michaelsson C X X    X      

13.  Thomas Håkansson C X X    X      

14. Kristina Valtersson C X X    X      

15. Monia Svensson C X X    X      

16.  Mats Paulsson C X X    X      

17.  Hillevi Andersson C X X    X      

18. Roger Gardell FP X X    X      

19. Nils Ingmar Thorell FP X X    X      

20. Christian Mahrle 
 

FP X ---    ---     T o m § 333 ej § 329 

21. Willy Persson 
 

KD X X    X      

22.  JanAnders Palmqvist S X  X  X       

23. Margareta Yngvesson S X  X  X       

24.  Bo Johansson S X  X  X       

25. Monika Lindqvist S X  X  X       

26. Tommy Andersson S X  X  X       

27. Ingrid Karlsson S X  X  X       
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-11-29 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 342 § 329 §  Anteckningar 
 

 Ledamot   Ja Nej Avs Ja Nej Fråv Ja Nej Avs  

28.  Ann-Margret Olofsson S ----           

29. Anette Rydell 
 

S X  X  X      Fr o m § 328 

30.  Johnny Håkansson S X  X  X       

31.  Ewa Svensson S X  X  X       

32. Jan-Eric Wildros S X  X  X       

33.  Malin Månsson S X  X  X       

34. Eva Blennow 
 

S ----           

35. Birgitta Andersson S X  X  X       

36. Anders P Petersson S X  X  X       

37.  Peter Bowin V X  X  X       

38.  Erik Ohlson 
 

V X  X  X      Fr o m § 328 

39.  Angela Leyton 
 

V X  X  X       

40.  Marcus Jingfors  --- X X    X      

41.  Nils-Erik Mattsson 
 

MP ----           

42. Tomas Lund SD X  X  X       

43. Anna-Mi Kullman SD X  X  X       

44. Gudrun Johansson SD X  X  X       

45. Andreas Andersson  -- ----           

46. Stefan Kullman SD X  X  X       

47.  Sune Håkansson RP X X     X     

48.  Anna Carlbrant RP X X    X      

49.  Ola Svensson RP X X    X      
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-11-29 

Nr Namn Par
-ti 

När- 
varo 

§ 342 § 329 §  Anteckningar 
 

 Ersättare    Ja Nej Avs Ja Nej Avs Ja Nej Avs  

1. Tomas Lundberg M            

2. Fredrik Stark M            

3. Christoffer Laz M            

4. Anders Härdelin M            

5. Olle Helt M            

6. Kjell Hedlund M            

7.  Kerstin Haraldsson C            

8.  Birger Svensson C            

9.  Bengt Holm C            

10.  Alexandra Forslund FP X X    X     Tj ers fr o m § 334 

samt § 329 

11. Susanne Östergaard FP            

12.  Johannes Chen KD X           

13. Rune Kronkvist S            

14.  Tina Lindqvist S X  X  X      Tj ers fr o m § 328 

15. Stefan Österhof S            

16.  Ingrid Nilsson S X  X  X      Tj ers 

17. Nils Nilsson S            

18. Johanna Magnusson S            

19. Hans Häll S X          Tj ers t o m § 327 

20.  Marie Ohlsson S            

21. Ally Karlsson V            

22. Omid Hassib V X          Tj ers t o m § 327 

23. Helena Augustsson MP X   X X      Tj ers fr o m § 325 

24.  Mats Olsson MP X          Tj ers t o m § 324 

25.  Björn Brink SD X  X  X      Tj ers 

26. Vakant SD            

27. Vakant SD            
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Ronneby kommun 
Kommunfullmäktige                
Mandatperioden 2010-11--2014-10 
 

 
Datum 2012-11-29 

Nr Namn Par-
ti 

När- 
varo 

§ 342 § 329 §  Anteckningar 
 

 Ersättare   Ja Nej Avs Ja Nej Fråv Ja Nej Avs  

28.  Per Ericsson RP             

29. Birgitta Larsson RP            

 
   25   23     1       24   24      1
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Kommunfullmäktige 2012-11-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/17 

§ 313 Justering av dagordningen 

Sammanfattning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, konstaterar att ingen justering av dagordningen är aktuell. 
 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera dagordningen till protokollet. 
_____________________ 

 
 
 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 13(78) 

 
Kommunfullmäktige 2012-11-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/18 

§ 314 Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktiges andre vice ordförande Bo Johansson, S lämnar ordet till Lars Karlsson som 
anför. 
 
I förslaget förekommer påtagliga brister och direkta fel vad avser namngivningen.  
Det är möjligt att tillämpa god ortnamnssed trots att man håller fast vid god ortsnamnssed och där-
med kan namn på våldsverkare och svåra förtryckare tas bort. Vid beslut idag finns inget ansvar för 
tidigare fattade beslut. Det finns sådan beslutsmöjlighet. Riksdagen arbetar med detta. Detta an-
svarsförhållande skulle redovisats. Det finns en skyldighet, att pröva om tidigare beslut stämmer 
överens med lagen.  
 
Ordföranden i Kommunfullmäktige besvarar vad Lars Karlsson anfört. 
Kommunstyrelsen har berett och beslutat i ärendet. Politikerna måste ta ansvaret inte namnkommit-
tén. Ärendet är handlagt. Det är självklart, att namnen tillhör ockupationsmakten. Det är dock kost-
samt, att ändra namn. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera fråga och svar till protokollet. 
____________________ 
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Kommunfullmäktige 2012-11-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/4 

§ 315 Fyllnadsval efter Jennie Liljerum, S, ersättare i Fritid- och kulturnämnden   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-18 KF §290/2012 2012-10-25, Anhållan om 

entledigande från mitt uppdrag som ersät-
tare i fritids- och kulturnämnden, Jennie 
Liljerum, S 

   

2 Handling 2012-10-09 Anhållan om entledigande från mitt upp-
drag som ersättare i fritids- och kultur-
nämnden, Jennie Liljerum, S 

   

Sammanfattning 
Fyllnadsval efter Jennie Liljerum, S, ersättare i Fritid- och kulturnämnden. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bordlägga ärendet till Kommunfullmäktige sammanträde den 12 de-
cember 2012. 
_____________________ 
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Kommunfullmäktige 2012-11-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/380 

§ 316 Anmälan av medborgarförslag från Åke Tärntoft angående tvåtaktsfritt i Ron-
neby 2015   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-05 Medborgarförslag angående tvåtaktsfritt i 

Ronneby 2015, Åke Tärntoft 
   

 
Åke Tärntoft har lämnat in följande medborgarförslag gällande tvåtaktsfritt i Ronneby 2015. 

Sammanfattning 
”Tvåtaktsmotorn är förmodligen den miljömässigt sämsta bensinmotorn. Det har länge funnits al-
ternativ till denna. 
 
Med sikte på ett slutanvändande av tvåtaktsmotorn år 2020 (veteranmotorer undantagna!) 
föreslår jag  
 
att Ronneby kommun verkar för att nyförsäljning av tvåtaktsmotorer skall upphöra senast den 31 
december 2012.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Åke Tärntoft 
Kommunfullmäktiges presidium 
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Kommunfullmäktige 2012-11-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/401 

§ 317 Anmälan av medborgarförslag från Monica Andersson om att anordna en 
hundrastgård i Brunnsparken   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-16 Medborgarförslag från Monica Andersson 

om att anordna en hundrastgård i 
Brunnsparken, Monica Andersson 

   

 
Monica Andersson har lämnat in följande medborgarförslag gällande att anordna en hundrastgård i 
Brunnsparken. 

Sammanfattning 
”Jag förelår och önskar att Ronneby kommun kan anordna en hundrastgård i till exempel Brunns-
parken. Ju centralare, desto flitigare använd. Som det är nu vallfärdar hundägare till Karlskrona och 
deras populära och välbesökta hundrastgård.  
 
En rastgård är i första hand inte till för att hundar ska uträtta sina behov där (och om så görs ska det 
plockas upp som naturligtvis görs överallt utom i skog och mark) utan för att hundar lösa ska kunna 
umgås och leka med andra hundar på hundars villkor.  
 
Ronneby är ju en hundrik kommun och jag tror att detta skulle uppskattas av många hundägare och 
dess hundar. En fin hundrastgård i vacker miljö skulle utan tveka locka fler besökare till Ronneby.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Monica Andersson 
Kommunfullmäktiges presidium 
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2012/403 

§ 318 Anmälan av medborgarförslag från Lisa Andersson angående anläggande av 
hundrastgård   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-16 Medborgarförslag från Lisa Andersson 

angående anläggande av hundrastgård, 
Lisa Andersson 

   

 
Lisa Andersson har lämnat in följande medborgarförslag angående anläggande av hundrastgård. 

Sammanfattning 
”Som det är i nuläget åker jag med flera hundägare till annan kommun för att mina hundar ska får 
socialiseras på ett naturligt sätt med andra hundar. Eftersom jag anser att det är en viktig del av 
hundarnas vardag att umgås på ett naturligt sätt utan att vara kopplade så är mitt förslag att vi i 
Ronneby kommun bör anlägga en hundrastgård. Detta skulle inte bara främja hundarnas sociala 
förmåga utan även sätta Ronneby på kartan för andra hundägare. En trygg plats där hundar kan um-
gås på ett naturligt sätt utan att störa trafiken eller andra skogsmullar vilket inte är helt oundvikbart 
om man släpper hunden lös i skogen.” 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Lisa Andersson 
Kommunfullmäktiges presidium 
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2012/404 

§ 319 Anmälan av medborgarförslag från Christine Johansson angående anläggan-
de av skatepark där den gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-19 Medborgarförslag angående nytt förslag 

på skatepark, gamla isrinken, Christine 
Johansson 

   

 
Christine Johansson har lämnat in följande medborgarförslag angående anläggande av skate park 
där den gamla isrinken på Brunnsvallen tidigare fanns. 

Sammanfattning 
”Kompletterar med nytt förslag på skatepark, Området där den gamla isrinken på Brunnsvallen tidi-
gare fanns skulle kunna vara ett bra ställe att placera en park för skate boarding. Placeringen vid 
Brunnsvallen ger ungdomar i skolan närhet till sitt fritidsintresse, dessutom är det en vinst att kunna 
inspirera varandra med andra idrottsaktiviteter, såsom friidrott och fotboll.” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Christine Johansson 
Kommunfullmäktiges presidium 
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2012/405 

§ 320 Anmälan av medborgarförslag från Linus Fagerström Wahlberg angående en 
skateboard- och bmxbana i Kallinge   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-19 Medborgarförslag angående en skate-

board- och bmxbana i Kallinge, Linus 
Fagerström Vahlberg 

   

 
Linus Fagerström Wahlberg har lämnat in följande medborgarförslag angående en skateboard- och 
bmxbana i Kallinge. 

Sammanfattning 
”Jag heter Linus och är tolv år. Jag skulle vilja ha en skateboard- och bmxbana i Kallinge på Kock-
ums. Det skulle hålla ungdomarna sysselsatta så att de inte hoppar i trafiken och skapar farlighet för 
bilar och andra cyklister.  
 
Eftersom ungdomarna får en egen plats att vara på och något att göra kan kommunen spara pengar 
på mindre klotter och skadegörelse. Banan kan dra hit ungdomar från andra kommuner och byar 
och deras föräldrar som under tiden kan handla och/eller fika.  
 
Jag vet att det finns en inomhusbana med där får man inte köra med cykel och det är väldigt litet. 
Utomhus kan ungdomarna vara när de vill och hur mycket de vill. Samtidigt får man frisk luft och 
inte bara sitter inne och spelar spel. Alla säger att ungdomar borde röra på sig mer och det här är att 
röra på sig samtidigt som man har kul.”  

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar remittera medborgarförslaget till Kommunfullmäktiges presidium. 
_____________________ 
Exp: 
Linus Fagerström Vahlberg 
Kommunfullmäktiges presidium 
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2012/399 

§ 321 Anmälan av interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande, 
Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, gäl-
lande frågeställning om vilka regler och förmåner som bara finns för boende och 
verksamma på landsbygden 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-14 Interpellation från Marcus Jingfors, opol, 

gällande frågeställning till Miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande om vilka 
regler och förmåner som bara finns för 
boende och verksamma på landsbygden, 
Marcus Jingfors opol 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, har lämnat in följande interpellation ställd till 
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M gällande frågeställning om vilka 
regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden. 
 
Sammanfattning 
”Ronnebys Miljö- och byggnadsnämnd har haft min motion uppe och när man läser svaret blir i alla 
fall jag väldigt frågande till hur man resonerar. Här under följer en analys av nämndens svar: 
 
Bedömning 
Intäkter för hantering av bygglov mm inom hela kommunen uppgår till ca 1347 tkr år 2011, ca 1308 
tkr år 2010 samt 1570 tkr år 2009. Någon uppdelning mellan Ronneby/Kallinge och övriga kom-
munen finns ej men uppskattningsvis 1) härrör cirka 75 % av intäkterna till bygglov inom Ronne-
by/Kallinge. 
 
Taxan för bygglov mm är konstruerad så att cirka 60 % av kostnaderna för hantering av bygglov 
dvs myndighetsbeslut, rådgivning, tillsyn mm täcks av bygglovsavgifter. Resten är skattefinansie-
rad. 2a) Idag är bygglov för passivhus samt bygglov för utökad lovplikt inom Blekanområdet av-
giftsfria. Ett förslag att även slopa bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och 
utvecklar sina hus/verksamheter utanför Ronnby och Kallinge innebär att täckningsgraden minskar 
till cirka 50 % dvs att ytterligare skattemedel måste tillföras nämnden för att slutföra sina åtagan-
den. 
 
Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att 2b) avslå motionen med hänsyn till kommunallagens li-
kabehandlingsprincip. Det finns idag andra regler och förmåner som ger fördelar att bo utanför sam-
lad bebyggelse. 
 
Nedbrytning av texten 
 

1. Om 75 % av intäkterna gör i tätorterna kan vi dra slutsatsen att 1010 tkr av 1347 tkr av in-
täkterna 2011 kommer från tätorten och 337 tkr från ”landsbygden”. 
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Intäkter (bygglovsavgift) 
Tätort: 1010 tkr 
Landsbygd: 337 tkr 
 
Detta innebär alltså att man behöver skjuta till 337 tkr (förlorade intäkter) ifall detta förslag 
skulle gå igenom. Genom att leka med orden och skriva ”täckningsgraden minskar till cirka 
50 %” så använder man skrämseltaktik, för 50 % låter väldigt mycket. Men när vi bryter ner 
siffrorna ser vi alltså att nämndens politiker inte är ens villiga att satsa 337 tkr på att försöka 
göra boendet och utvecklingen på sin kommuns landsbygd mer attraktivt. 
 

2. Nu kommer vi till nästa punkt och här vill jag hänvisa först till 2b i beslutsdelen att man av-
slår motionen med hansyn till kommunallagens likabehandlingsprincip. Men om vi går upp 
till bedömningen igen vid 2a så finns det redan idag en avgiftsbefrielse dels för passivhus, 
men även för ett specifikt geografiskt område! 
 

Frågeställning till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande: 
Vilka andra regler och förmåner som bara finns för boende och verksamma på landsbygden (för det 
är specifikt till boende och verksamma på landsbygden som denna motion riktar sig) är det ni hän-
visar till i svaret och varför bryter inte dessa i så fall mot likabehandlingsprincipen som ni angett 
som skäl för avslag?” 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktige sammanträde 
den 12 december 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Marcus Jingfors  
Lena Karstensson 
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2012/411 

§ 322 Anmälan av interpellation ställd till Miljö- och byggnadsnämndens ordförande 
Lena Karstensson, M, från kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S an-
gående detaljplaner för allmän platsmark   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-22 Interpellation ställd till Miljö- och bygg-

nadsnämndens ordförande Lena Kar-
stensson, M, från kommunfullmäktigele-
damot JanAnders Palmqvist, S angående 
detaljplaner för allmän platsmark 

   

 
 
Kommunfullmäktigeledamot JanAnders Palmqvist, S, inger interpellation ställd till Miljö- och 
byggnadsnämndens ordförande Lena Karstensson, M, angående detaljplaner för allmän platsmark. 

Sammanfattning 
I reglementet för Miljö- och byggnadsnämnden anges ”Miljö- och byggnadsnämnden fullgör kom-
munens uppgifter inom miljöbalkens och plan- och bygglagens område som enligt lag skall fullgö-
ras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt plan- och byggområdet, 
dock åligger det även kommunens styrelse att uppmärksamt följa utvecklingen inom dessa områden 
och därvid utarbeta de förslag som är påkallade.” 
 
Enligt Boverkets vägledning för plan- och bygglagen framgår tydligt att om kommunen är huvud-
man för allmän platsmark ska användningen av de allmänna platserna redovisas i detaljplanen.   
Det framgår lika tydligt att en allmän plats inte får mer än tillfälligtvis upplåtas för enskild verk-
samhet. 
 
De två olika skäl som anges för ovanstående bestämmelse är: 

1. Allmänheten har rätt att få veta vilken miljö planen garanterar. 
2. Det behövs utgångspunkter för beräkning och fördelning av kostnader för anläggning och 

drift. 
Vid kommande kommunstyrelsesammanträde (2012 1127) finns ett förslag från kommunstyrelsens 
arbetsutskott om att upplåta allmän platsmark som utgör gatumark till enskild verksamhet . Det har 
också redovisats förslag om att upplåta nedre delen av torget till enskild verksamhet. 
 
Anser du att detta kan göras utan att användningsområdet i detaljplanen ändras? Hur definierar du 
begreppet tillfälligtvis? 
 
Anser du att det finns stöd i gällande detaljplaner att ha olika beräkningsgrunder för den hyra som 
tas ut vid tillfälligtvis upplåtelse av allmän platsmark? 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 12 december 2012. 
_____________________ 
Exp: 
JanAnders Palmqvist  
Lena karstensson
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2012/349 

§ 323 Besvarande 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 2012-11-14 Svar på Interpellation, Susanne Lundgren    

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-18 KF §293/2012 2012-10-25, Besvarande 
av interpellation från tjänstgörande ersät-
tare Mats Olsson, MP till Äldrenämndens 
ordförande Susanne Lundgren, M, angå-
ende den nya författningen Ansvaret för 
personer med demenssjukdom och be-
manning i särskilda boenden SOSFS 
2012:12 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-10-11 KF §282/2012 2012-10-09, Anmälan 
av interpellation från tjänstgörande 
ersättare Mats Olsson, MP  till Äldre-
nämndens ordförande Susanne Lund-
gren, M, angående den nya författ-
ningen Ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i sär-
skilda boenden SOSFS 2012:12 

   

4 Handling 2012-10-11 Interpellation från tjänstgörande ersättare 
Mats Olsson, MP angående den nya för-
fattningen Ansvaret för personer med 
demenssjukdom och bemanning i särskil-
da boenden SOSFS 2012:12, Mats Ols-
son, MP 

   

 
Tjänstgörande kommunfullmäktigeersättare Mats Olsson, MP, har lämnat in följande interpellation 
ställd till Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, angående den nya författningen Ansva-
ret 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 befo-
genhet 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?  
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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?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde 
den 25 oktober 2012. 
 
Äldrenämndens ordförande Susanne Lundgren, M, lämnar följande svar på tjänstgörande 
ersättare i Kommunfullmäktige, Mats Olssons, MP interpellation. 
 
Mats Olsson Miljöpartiet har ställt en interpellation till mig i egenskap av Ordförande i Äldrenämn-
den. I interpellationen finns ett flertal frågor som bygger på de nya riktlinjerna vad gäller Ansvaret 
för personer med demenssjukdom och bemanning i särskilda boenden, 
SOSFS 2012:12. 
 
På de tre frågorna som interpellanten ställer väljer jag att utifrån ett resonemang försöka besvara 
dem efter som vi i dag utför delar av vad som stipuleras i författningen SOSFS 2012:12 och utifrån 
vissa delar som måste utvecklas till 1 januari 2014. 
 
Jag tror att författningen kommer att påverka verksamheten positivt i merparten av Sveriges kom-
muner och det tycker jag är bra utifrån individens perspektiv. I dagsläget finns ingen tilläggsinfor-
mation från Socialstyrelsen eller Sveriges kommuner och landsting, kring kommunernas genomfö-
rande för att leva upp till författningens innehåll. Införandet har därför flyttats fram ett år, till 1 jan 
2014 för att ge kommunerna tid att ställa om sin verksamhet. Socialstyrelsen anger att man är med-
veten om att det för flera kommuner kommer att innebära ökade kostnader.  
 
I författningen står det bland annat att boendebeslutet ska tala om hur omfattande vårdbehovet är. 
Äldrenämnden ska säkerställa att varje särskilt boende där en person med demenssjukdom bor är 
bemannat på ett sådant sätt att personen får de insatser som har beviljats och att insatserna kan 
genomföras enligt upprättat genomförandeplan. Här vill jag peka på att Äldreförvaltningen redan 
arbetar med genomförandeplaner som skall säkerställa att vården och omsorgen formas och anpas-
sas utifrån den enskildes behov.  
Tyvärr kan jag konstatera att detta inte alltid sker på ett korrekt sätt. Därför har Äldrenämnden be-
slutat om målet, att 100 % skall ha en genomförande plan 2013. För att nå detta mål genomförs en 
storsatsning på arbetet med genomförandeplanerna under december månad. 
 
Att detaljerat reglera de olika insatserna i ett biståndsbeslut innebär att nya beslut måste fattas så 
snart individens behov förändras, exempelvis vid en tillfällig försämring. Här har biståndsbedöm-
ningen och genomförandeplanen en stor och viktig roll så att rätt resurs läggs på rätt sak. En ökad 
kostnad fram för allt för biståndsenheten är mycket trolig. 
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I dag finns bemanning dygnet runt i demensboende och vårdboende, så att personal snabbt kan 
uppmärksamma om en person med demenssjukdom är i behov av hjälp till skydd för liv, personlig 
säkerhet och hälsa. En legitimerad Sjuksköterska är kopplad till varje boende och har dessa befo-
genheter. Även nattetid finns en legitimerad sjuksköterska att tillgå som har samma befogenheter. 
 
Påpekas kan att bemanning utifrån ett individuellt perspektiv inte med automatik innebär utökade 
resurser utan i första hand ett annat sätt att planera resursen. Varje individ ska förutom en utredning 
och ett beslut om boendet även ha ett utrett behov och beslut om insatser i den dagliga livsföringen. 
Insatserna ska fortlöpande följas upp, och vid behov 
förändras. Detta kräver en ökad flexibilitet i förhållande till bemanningen till skillnad mot idag då 
bemanningen är konstant utifrån ett täthetsmått per lägenhet. Därför kommer Äldreförvaltningen 
under 2013 att utreda just detta genom att göra individuella bedömningar inom några avdelningar 
för att reda ut om eventuell utökad bemanning krävs och i så fall i vilken utstreckning. Detta inne-
bär att Äldrenämnden under andra halvåret 2013 kommer att planera sin verksamhet utifrån till-
lämpningen enligt SOSFS 2012:12.   

Deltar i debatten 
I debatten deltar Susanne Lundgren, M, och Mats Ohlsson, V.  
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Susanne Lundgren 
Mats Olsson 
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2012/357 

§ 324 Besvarande av interpellation till Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, från 
kommunfullmäktigeledamot Willy Persson, KD, angående stadsträdgården   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-24 KF §294/2012 2012-10-25, Anmälan in-

terpellation till Kommunalrådet Roger 
Fredriksson angående stadsträdgården 
från kf ledamot Willy Persson, KD 

   

2 Handling 2012-10-22 Interpellation till Kommunalrådet Roger 
Fredriksson angående stadsträdgården, 
Willy Persson, KD 

   

 
Kommunfullmäktige ledamoten Willy Persson, KD har ingett interpellation ställd till Kommunalrå-
det Roger Fredriksson, M, angående stadsträdgården i Ronneby. 

Sammanfattning 
”Stadsträdgården i Sörbyområdet har varit föremål för debatt i kommunfullmäktige i många år, om 
dess vara eller inte vara i kommunens ägo.  
Parkförvaltningen har använt stadsträdgården för att driva fram sommarblommorna samt för att låta 
en del växter övervintra. Där finns även utomhusyta på ca 12000 m2 till förvaring av parkmaterial 
som parkförvaltningen förfogar över. 
Kommunfullmäktige har beslutat på förslag av Ronnebyalliansen att stadsträdgården skall läggas 
ner, avvecklas och säljas. 
Sommaren 2012 skulle vara slutet för anläggningen i kommunens drift. Men i höst har man satt in 
växter för övervintring. 
Allmänheten är ju undrande. 
Vad ska hända med stadsträdgården? 
Utreder man fortfarande? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. 
 
Kommunalrådet Roger Fredriksson, M, lämnar följande interpellationssvar på kommunfull-
mäktigeledamot Willy Perssons, KD interpellation. 
 
Som Willy Person mycket riktigt beskriver i sin interpellation, har beslut om nedläggning av Stads-
trädgården fattats. 
 
Behov av övervintring av vissa växter kvarstår dock även i framtiden och har för den här vintern 
lösts genom att man använder befintliga lokaler i Stadsträdgården. Detta är ingen permanent lös-
ning. 
 
Beslut om eventuell försäljning av Stadsträdgården har inte fattats ännu men det har funnits ett antal 
intressenter som har visat intresse för att ta över anläggningen. Tomten ingår som en viktig pussel-
bit i utvecklingen av Sörbyområdet. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Roger Fredriksson, M, Willy Persson, KD, JanAnders Palmqvist, S, och 
Peter Bowin, V. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Willy Persson 
Roger Fredriksson  
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2012/369 

§ 325 Besvarande av interpellation ställd till Fritid- och kultnämndens ordförande 
Nils Ingmar Thorell, FP, från kommunfullmäktigeledamot Tommy Andersson, S, an-
gående samlokalisering av turistbyrå till biblioteket i Ronneby   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-19 Interpellationssvar från Nils Ingmar Tho-

rell, FP angående  samlokalisering av 
turistbyrå till biblioteket i Ronneby från 
Tommy Andersson S 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-29 KF §295/2012 2012-10-25, Anmälan av 
interpellation till Fritid- och kultnämndens 
ordförande Nils Ingmar Thorell, FP angå-
ende samlokalisering av turistbyrå till bib-
lioteket i Ronneby, från Kommunfullmäkti-
geledamot Tommy Andersson, S 

   

3 Handling 2012-10-29 Interpellation till Fritid- och kult-
nämndens ordförande Nils Ingmar 
Thorell, FP angående samlokalisering 
av turistbyrå till biblioteket i Ronneby, 
Tommy Andersson, S 

   

 
Kommunfullmäktiges ledamot Tommy Andersson, S har ingett en interpellation ställd till Fritid- 
och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, angående samlokalisering av turistbyrå till 
biblioteket i Ronneby. 

Sammanfattning 
”Under § 105, 2012-10-11, beslutade Fritid- och kulturnämnden ”….att undersöka möjligheten till 
samlokalisering av biblioteket och turistbyrån för genomförande under våren 2013…” 
 
Underlaget för nämnden att göra denna ambitionssänkning ryms på 7,5 rader. Turistbyråns roll eller 
vad vi vill med turismen i ett framtida Ronneby nämns inte. 
 
Enligt mitt förmenande är detta något förvånande. 
 
Jag anser att vi skall satsa på turismen i Ronneby. Detta gör vi bäst med en ”laddad” turistbyrå 
sprängfylld på innehåll av olika slag, i nära samverkan med näringen. 
 
Biblioteket i sin tur, har sin viktiga roll och sitt uppdrag bra som det är. 
 
Vad är det som får fritid- och kulturnämnden och dess ordförande och tro att turismen i Ronneby 
kommun kommer att blomstra när vi reducerar turistbyråns verksamhet till att enbart bli en infor-
mationsdel på biblioteket? 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. 
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Fritid- och kulturnämndens ordförande Nils Ingmar Thorell, FP, lämnar följande interpella-
tionssvar på kommunfullmäktigeledamot Tommy Anderssons, S interpellation.  
 
Tommy Andersson har i en interpellation efter att ha läst protokoll från Fritid- och kulturnämndens 
sammanträde 2012-10-11 § 105, där nämnden fattat beslut att undersöka möjligheterna till samloka-
lisering av biblioteket och turistbyrån ställt följande fråga. ”Vad är det som får Fritid- och kultur-
nämnden och dess ordförande att tro att turismen i Ronneby kommun kommer att blomstra när vi 
reducerar turistbyråns verksamhet till att enbart bli en informationsdel på biblioteket? 
 
I protokollet och när en enig nämnd fattat beslut om att undersöka möjligheterna till en samlokalise-
ring har vi gjort det mot den bakgrunden att få ut mer verksamhet av de medel som står till nämn-
dens förfogande. Det kan vara så att detta ger möjligheter till samutnyttjande av personal och att 
därmed kunna öka öppettider för såväl bibliotek som turistbyrå. Ett önskemål från såväl medborga-
re som politiker. En av de frågor som nämnden diskuterar är hur företrädare för turistbyrån ska 
kunna vara ute mer där besökande finns i kommunen och få dem intresserade av de möjligheter som 
finns till goda upplevelser i vår fantastiska kommun. Under kommande år satsar den politiska majo-
riteten på att stärka besöksnäringen genom ökade anslag till evenemang, tvärtemot de insinuationer 
som återfinns i interpellationen. 
 
Jag har den uppfattningen att man måste våga ompröva verksamheter och inte alltid göra som man 
alltid gjort. Det kan frigöra resurser som kan användas på ett bättre sätt antingen i den egna verk-
samheten eller i andra verksamheter. 
 
Nämnden kommer att återkomma i frågan efter att sedvanliga utredningar gjorts och inför ett sådant 
beslut kommer varje politisk gruppering ha möjligheter att säga sitt. Av nämndens 13 ledamöter var 
det en som hade vissa invändningar redan inför en utredning men gick med på det eftersom det är 
en utredning som ska göras. Den politiska oppositionen var i högsta grad bejakande till denna ut-
redning. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Nils-Ingmar Thorell, ordförande, FP, Tommy Andersson, S, Willy Persson, KD 
och Peter Bowin, V. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera interpellationssvaret till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Tommy Andersson 
Nils Ingmar Thorell  
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2012/370 

§ 326 Fråga till ordförande för AB Ronnebyhus Ronny Pettersson, V, från kommun-
fullmäktigeledamot Anna Carlbrant, RP, om hur företaget avser skydda cykelägare 
mot skadegörelse på Älgbacken   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-29 KF §296/2012 2012-10-25, Fråga till ord-

förande för AB Ronnebyhus  om hur före-
taget avser skydda cykelägare mot ska-
degörelse på Älgbacken från fullmäktige-
ledamoten Anna Carlbrant, RP 

   

2 Handling 2012-10-24 Fråga till ordförande för Ronnebyhus om 
det i samband med ombyggnad på Älg-
backen kommer att göra något för att 
skydda cykelägarna?, Anna Carlbrant, RP 

   

 
Kommunfullmäktigeledamot Anna Carlbrant, RP har ingett fråga till AB Ronnebyhus ordförande 
Ronny Pettersson, V om hur företaget avser skydda cykelägare mot skadegörelse på Älgbacken. 

Sammanfattning 
” En kort promenad runt hyresbostäderna på Älgbacken, eller ett besök i de gemensamma cykelför-
råden vittnar om en massa cykelmassaker. 
I nuläget byggs de enskilda lägenhetsförråden om för att bli mer inbrottssäkra. Dessa förråd är mer 
tänkta för att förvara innehavarens lösöre än att förvara dess cyklar. 
Min fråga är om det i samband med ombyggnationen kommer att göras något för att skydda cykel-
ägarna mot den skadegörelse som pågår i området? Kommer förråden att bli större för att få plats 
även med cyklar? 
Om svaren är nej… skulle inte kameraövervakning i de gemensamma förråden vara en lösning?” 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan får ställas och besvaras vid nästa sammanträde. 
 
AB Ronnebyhus ordförande Ronny Pettersson, V, besvarar kommunfullmäktigeledamot Anna 
Carlbrants, RP, fråga om hur företaget avser skydda cykelägare mot skadegörelse på Älgbacken. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Anna Carlbrant, RP. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar notera svaret till protokollet. 
_____________________ 
Exp: 
Anna Carlbrant 
Ronny Pettersson



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 32(78) 

 
Kommunfullmäktige 2012-11-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 

2012/362 

§ 327 Fastställande av skattesats för år 2013   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-10-30 KS §297/2012 2012-10-30, Preliminär 

skattesats för år 2013 
   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-25 Förslag på beslut om skattesats 2013     

Sammanfattning 
I enlighet med 8 kap 6 § kommunallagen ska kommunstyrelsen före oktober månads utgång föreslå 
skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den preliminära inkomstskatten under det följande 
året. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 
2013, dvs en justering om 32 öre med anledning av skatteväxling. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens föreslag till Kommunfullmäktige:  

Kommunfullmäktige fastställer skattesatsen till 22,36 kronor för år 2013, dvs en justering om 32 
öre med anledning av skatteväxling. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar fastställa skattesatsen till 22,36 kronor för år 2013, dvs en justering 
om 32 öre med anledning av skatteväxling. 
____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten 
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2012/362 

§ 328 Fastställande av budget 2013 samt plan 2014-2015  Budget 2013 

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-23 Socialdemokraternas förslag till budget 

2013 
   

2 Handling 2012-11-19 Justeringar i budgetförslag till KF121129    

3 Handling 2012-11-19 Reviderad till KF, budget 2013 plan 
2014-2015 KS förslag från 30 oktober 
2012 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-31 Protokoll MBL-förhandling avseende bud-
getförslag 2013, plan 2014-2015 enligt § 
11 justerat till kf  

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-30 KF-budget 2013 plan 2014-2015     

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-30 Protokoll MBL-förhandling avseende 
budgetförslag 2013, plan 2014-2015 
enligt § 11  

   

7 Beslut allmänt ärende 2012-10-30 KS §298/2012 2012-10-30, Förslag på 
beslut om budget 2013, plan 2014-
2015 

   

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-25 Förslag på beslut om budget 2013, 
plan 2014-2015 och skattesats  

   

Sammanfattning 
Ordförande Roger Fredriksson, M, presenterar Alliansens förslag till budget samt förslag till juster-
ingar som gjorts efter utskicket. 
 
JanAnders Palmqvist, S, presenterar socialdemokraternas yrkanden. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktige: 
 
Kommunfullmäktige bifaller Alliansens förslag till budget för 2013 samt plan 2014-2015 med deras 
förslag till förändringar enligt följande: 
Under 2013 ska en kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom som säkerställer att inga 
barn diskrimineras utifrån ekonomisk status tas fram, 
500 tkr omfördelas från Kommunfullmäktiges oförutsedda till konsultinsats för utredning av tillag-
ningskök, 
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Utbildningsnämnden kompenseras för kapitalpåverkan till följd av investering i nätverk, 
800 tkr tillförs Utbildningsnämnden för investering i nätverk. 

Deltar i debatten  
I debatten deltar Roger Fredriksson, M, JanAnders Palmqvist, S, Kenneth Michelsson, C, Helena 
Augustsson, MP, Nils-Ingmar Thorell, FP, Peter Bowin, V, Susanne Lundgren, M, Lennarth  
Förberg, M, Sune Håkansson, RP, Willy Persson, KD, Marcus Jingfors opol och Erik Ohlsson, V. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag och att fullmäktige fat-
tar beslut för varje rubrik för sig i presenterat budgetförslag enligt bilaga 7. 
 
Peter Bowin, V, yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillstyrkande av JanAnders Palm-
qvists yrkande om disponeringar. 
 
Helena Augustsson, MP, yrkar bifall till JanAnders Palmqvists förslag. 
 
Kenneth Michaelsson, C och Ola Svensson, RP yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med änd-
ring i budgetförslaget, vilket avser tidmål för utbildningsnämnden för att tillhanda förskoleplats. s.4 
”två månader från anmälan enligt lag” och s.14 där enhet ska utbytas mot förvaltning. 
 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Ordföranden finner, att det föreligger tre förslag till beslut. 
 
1. Kommunstyrelsens budgetförslag 
2. Socialdemokraternas budgetförslag genom JanAnders Palmqvist 
3. Kenneth Michaelssons och Ola Svenssons budgetförslag 
 
Ordföranden upplyser om att JanAnders Palmqvist begärt, att ordföranden ställer proposition på ett 
20-tal sträcksatser. 
 
Ordföranden föreslår kommunfullmäktige, att ovan nämnda tre yrkanden blir föremål för beslut och 
att proposition ställs mot varandra. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla ordförandens förslag till propositionsordning dvs. tre förslag 
mot varandra. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, socialdemokraternas förslag genom 
JanAnders Palmqvist och Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons förslag. 
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Votering begärs  
 
Kontraproposition 
Ordföranden uppger att ett förslag ska tas fram till huvudförslaget och föreslår att kontraproposition 
ställs mellan Socialdemokraternas genom JanAnders Palmqvists budgetförslag och Kenneth Micha-
elsson/Ola Svenssons budgetförslag. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna ordförandens förslag till kontrapropositionsordning. 
 
Omröstning 
Den som röstar för socialdemokraternas genom JanAnders Palmqvists förslag röstar ja. Den som 
röstar för Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons förslag röstar nej. 
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstning har med 19 ja-röster och 30 nej- röster kommunfullmäktige i kontraproposition 
beslutat bifalla Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons budgetförslag som motförslag till kommunsty-
relsens förslag. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. En skriftlig reservation inlämnas senast i samband 
med justering av protokollet. 
 
Propositionsordning i huvudvoteringen 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens budgetförslag mot Kenneth Michaelsson/Ola 
Svenssons budgetförslag 
 
Omröstning 
Den som bifaller kommunstyrelsens budgetförslag röstar ja. Den som röstar för Kenneth Michaels-
son/Ola Svenssons budgetförslag röstar nej. 
 
Omröstningsresultat 
Vid omröstning har med 19 ja-röster och 30 nej- röster har Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons 
budgetförslag vunnit bifalla.  
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla Kenneth Michaelsson/Ola Svenssons förslag till budget för 
2013 och plan 2014-2015 med förändringar enligt följande och enligt bilaga 1. 
500 tkr omfördelas från kommunfullmäktiges oförutsedda till konsultinsats för utredning av tillag-
ningskök,  
utbildningsnämnden kompenseras för kapitalpåverkan till följd av investering i nätverk,  
800 tkr tillförs utbildningsnämnden för investering i nätverk, 
med ändring i budgetförslaget, vilket avser tidmål för utbildningsnämnden för att tillhanda försko-
leplats. s.4 ”två månader från anmälan enligt lag” och s.14 där enhet ska utbytas mot förvaltning 
och tillägget att Jämställdhetsplanen ska revideras. Arbetet ska vara klart senast 2013-12-31. 
 
Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet enligt bilaga 2.  
_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten 
Samtliga nämnder 
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2012/117 

§ 329 Slutligt ställningstagande gällande förstudie 2 konkurrensutsättning, städ 
samt tillämpningsanvisningar 
Beslutsunderlag 

1 Beslut allmänt ärende 2012-11-05 KS §302/2012 2012-11-06, Förstudie 2 
konkurrensutsättning, städ samt tillämp-
ningsanvisning 

   

2 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-31 Reviderat genomförandeförslag avseende 
konkurrensutsättning av städverksamhe-
ten enligt beslut KS au 2012  

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-31 Prot MBL § 14 Konk utsättn Förstudie 
2.  

   

4 Handling 2012-10-17 Tillämpningsanvisningar vid konkurrens-
utsättning av verksamheter i Ronneby, 
Fritid- och kulturnämnden 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-10-08 KS §294/2012 2012-10-09, Information 
inför beslut om konkurrensutsättning av 
städverksamheten 

   

6 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-03 Information inför beslut om konkur-
rensutsättning av städverksamheten  

   

7 Handling 2012-10-02 Begärna om central förhandling enligt 
MBL 14§, Kommunal 

   

8 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-26 Förhandlingsprotokoll     

9 Beslut allmänt ärende 2012-08-31 KS AU §303/2012 2012-09-03, För-
studie 2 konkurrensutsättning, städ 
samt tillämpningsanvisning 

   

10 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-03-21 Handlingsplan för konkurrensutsätt-
ning  

   

Kommundirektör Jörn Wahlroth, upphandlare Maria Landgren, Tekniska förvaltningschef Magnus 
Graad samt personalsekreterare Inger Rosenström redovisar utredningsuppdrag avseende Förstudie 
2 Konkurrensutsättning- städ samt tillämpningsföreskrifter 
 
Sammanfattning 
Arbetsgruppens förslag angående konkurrensutsättning jämte tidplan är följande: 

• Två städområden konkurrensutsätts: Ronneby 1 och Ytterområdena 
• Utförande sker enligt Insta 800 (SIS Städstandard SS 62 78 01 Städkvalitet), varvid utföran-

det kopplas till upphandlad funktionsnivå baserad på verksamheternas kvalitetskrav. 
• Entreprenörer tillåts lämna anbud för båda områdena men även anbud enskilt på respektive 

område, vilket medför att avtal kan komma att tecknas med två olika entreprenörer. 
• Ronneby kommuns städenhet tillåts lämna anbud på de två områden som konkurrensutsätts. 
• Avtalstid förelås till tre plus 2 år. 
• Externa konsultinsatser, för genomförande av redovisat förslag, bedöms till en kostnad om 

ca 450 000 kr. 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 38(78) 

 
Kommunfullmäktige 2012-11-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 
 

 
 
Tidplan 

• Förstudie lämnas till kommundirektören, 2012-06-30. 
• Beredning i KS au, 2012-09-03. 
• Förhandling enligt 11 § MBL inför beslut om konkurrensutsättning, september 2012. 
• Beslut i KS om konkurrensutsättning, oktober 2012. 
• Antagande av konsult, december 2012. 
• Förhandling enligt 11 § MBL angående förfrågningsunderlag, april 2013. 
• Förfrågningsunderlag till KS au, maj 2013. 
• Anbud inkomna, juli 2013. 
• Förhandling enligt 38 § MBL angående antagande av entreprenör/-er, oktober 2013. 
• Övergångsförhandling enligt 11 och 28 §§ MBL, november 2013. 
• Avtalsstart 2014-03-01. 

 
Medel för externa konsultinsatser för genomförande av den fortsatta processen hanteras genom an-
slag i 2013 års budget. Till den del som konsultkostnader belastar 2012 sker finansiering genom 
överskott i personalbudget. 
Kostnaderna för konsultinsatserna ska belasta Kommunledningsförvaltningen.  
Vidare har arbetsgruppen tagit fram tillämpningsanvisningar till det av Kommunfullmäktige antag-
na programmet. Kommunstyrelsen föreslås fatta beslut om tillämpningsanvisningarna. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till Kommunfullmäktige för slutligt ställningsta-
gande, då MBL och central förhandling är avklarade. 
 
Att kostnaden 450 tkr hanteras inom ramen för Kommunstyrelsens budget 2013. 
 
Fråga i Kommunfullmäktige om ärendets beredning 
JanAnders Palmqvist ställer en fråga till kommundirektören och kommunjuristen om de anser att 
ärendet borde remitterats till Utbildningsnämnden. Är Utbildningsnämnden berörd i ärendet? 
 
Svar på frågan från JanAnders Palmqvist  
Ärendet är berett i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen tillhandahåller tjänsterna i organisationen. 
Kvaliteten på städningen och vilken nivå, kommer att säkerställas och fastställas i ett kommande 
förfrågningsunderlag inför en upphandling. Utbildningsnämnden är berörd av de tjänster som ska 
tillhandahållas av Kommunstyrelsen. I detta läge har vi inte bedömt att de yttrar sig. 
 
 
Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, Tommy Andersson, S, Peter Bo-
win, V, Jan-Eric Wildros, S, och Margareta Yngveson, S. 
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Yrkande  
Roger Fredriksson, M, yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag. 
Jan-Eric Wildros, S, yrkar att om konkurrensutsättning ska ske egenregianbud ska lämnas enligt 
kommunals yrkande i MBL-förhandling om kommunstyrelsens förslag vinner bifall. 
Peter Bowin, V, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 JanAnders Palmqvist, S, yrkar, att ärendet återremitteras för att rutiner om beställarorganisation, 
tillämpningsanvisningar och delegation säkerställs och efterhöra utbildningsnämndens synpunkter, 
vilken effekt förslaget får på verksamhet och ekonomi. 
Tommy Andersson, S, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer JanAnders Palmqvists förslag om återremiss under proposition. 
 
De som bifaller förslaget röstar ja och de som avslår förslaget röstar nej. 
Omröstning 
Omröstningen utfaller så att 24 ledamöter bifaller JanAnders Palmqvists förslag och 24 avslår  
detsamma. En ledamot är frånvarande. 

Beslut 
Kommunfullmäktige har därmed beslutat om minoritetsåterremiss av ärendet. 
_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten  
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2012/332 

§ 330 Beslut om bifallande av taxor för VA, elnät och renhållning 2013   

Beslutsunderlag 
1 Handling 2012-11-07 Reviderade taxor Miljöteknik 2013 till kf 29 

nov, Ronneby Miljö & Teknik AB 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §303/2012 2012-11-06, Förslag till 
taxor för VA, elnät och renhållning 2013 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-10-12 KS AU §359/2012 2012-10-15, För-
slag till taxor för VA, elnät och ren-
hållning 2013 

   

4 Handling 2012-10-02 Förslag till taxor för VA, elnät och renhåll-
ning 2013, Ronneby Miljö & Teknik AB 

   

 
 
Ronneby Miljö och Teknik AB:s VD Hans Nilsson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
I budget har vi räknat med en löneökning på 3 %. Vi räknar också med kostnadsökning på de varor 
och tjänster som köps in till bolaget. Storleken på denna ökning är mera svårbedömd. 
 
Vi har räknat med en budgeterad ränta på 3 %. 
 
De största investeringarna under 2013 ligger inom VA-verksamheten. Det förändrade klimatet in-
nebär större krav på våra VA-anläggningar med ökade kostnader. Alternativa lösningar med dam-
mar och öppna ytor där vattnet kan svämma över utan att skada fast egendom är ett måste. 
 
TAXOR FÖR 2013 
 
VA-Taxan 
Försäljningen av dricksvatten minskar från år till år. Organisationen slimmas även under 2012 då en 
arbetsledare på vattenmätarverkstaden inte ersattes vid pensionering. Då vi fortsatt har stora inve-
steringar att göra på VA-sidan föreslår styrelsen en höjning av förbrukningstaxan med 2 % både på 
fast och rörlig del. Höjningen innebär att den rörliga avgiften höjs med 50 öre/m3 och den fasta 
avgiften höjs med 74 kr/år  
 
Föreslagna taxor för brukningsavgiften se bifogad taxetabell bilaga 1. 
 
Anläggningsavgiften föreslås höjas med 5 %. 
 
Föreslagna taxor för anläggningsavgiften se bifogad taxetabell bilaga 2.  
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Elnäts- verksamheten. 
Styrelsen föreslår oförändrade taxor. 
 
Vår taxa på elnätssidan har inte höjts på de senaste åren. Förhandsregleringen som nu är genomförd 
och godkänd av Energimyndigheten ger oss möjligheten att höja taxan med 8.6 % varje år till 2015. 
Vi gör bedömningen att vår taxa kommer att fortsatt vara på en låg nivå. 
 
Renhållningsverksamheten. 
Målet är att få bort fraktionerna Latrin och Osorterat. Styrelsen föreslår därför en höjning för både 
latrin, fettavskiljare och osorterat med 20 %. Tömning av slutna tankar och trekammarbrunnar före-
slås höjas med 3 %.  
 
Ny tillståndsansökan pågår för Angelskog avfallsanläggning. 
Renhållningens framtid är mycket beroende av den nya tillståndsansökan.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla redovisade taxeförslag inkl 
moms (enligt bilaga) från Ronneby Miljö och Teknik AB. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag till taxor inkl moms för Ronneby 
Miljö och Teknik AB enligt bilaga 3. 
_____________________ 
Exp: 
Ronneby Miljö & Teknik AB 
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2012/344 

§ 331 Möjligheterna att bygga lägenheter i de mindre orterna 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §304/2012 2012-11-06, Möjligheterna 

att bygga lägenheter i de mindre orterna 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-12 KS AU §361/2012 2012-10-15, Möjlighe-
terna att bygga lägenheter i de mindre 
orterna 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-05 Möjligheterna att bygga lägenheter i 
de mindre orterna  

   

 
AB Ronnebyhus:s VD Sven-Olof Klasson lämnar följande information 

Sammanfattning 
Allmänt 
Beslut om investeringar i bolaget ska fattas enligt affärsmässiga principer. Därvidlag är det ingen 
skillnad huruvida investeringen gäller ny- eller ombyggnad i de mindre orterna eller i kommunens 
centralort. Affärsmässiga principer innebär bl.a. att investeringsbeslutet ska underställas de avkast-
ningskrav som marknaden ställer. Marknaden ställer högre avkastningskrav i mindre orter än i stör-
re. Detta föranleds oftast av att risken bedöms vara större f.f.a när det gäller vakanser. 

Förutsättningar för nyproduktion. 
Vid produktion av hyresrätter behöver följande grundläggande förutsättningar vara uppfyllda. 

1. Det ska finnas mark i bra läge med goda grundförhållanden som kan anskaffas till rimliga 
priser. 

2. Investeringen ska ge en för orten acceptabel hyra med godtagbar avkastning för projektet. 
3. Det ska finnas ett tillräckligt antal intressenter till minst åtta lägenheter. 

Punkt 1 förutsätts kunna lösas i de mindre tätorter där nyproduktion kan bli aktuell. 

Punkt 2 är den avgörande punkten. Kostnaden för nyproduktion ger en hyresnivå som flertalet in-
tressenter anser vara för hög.  

 
När det gäller produktionskostnaden finns förhållandevis tydligt underlag för småskalig bostads-
produktion genom den upphandling som vår branschorganisation SABO genomfört och som blev 
klar våren 2011. Enligt denna borde det vara möjligt att producera nya bostäder motsvarande da-
gens höga krav på standard till en kostnad av ca 20 000 kr/m2 räknat i 2012 års penningvärde. 
Vår bedömning är att hyrestaket i mindre orter inom Ronneby kommun ligger på ca 1 300 kr/m2 
och år, innebärande att en tvårummare då kostar ca 6 800 kr/månad och en trerummare kostar ca 
7 500 kr/månad. Som stöd för denna bedömning har vi erfarenheter från bolagets senaste nyproduk-
tion i Bräkne-Hoby om totalt åtta lägenheter som var inflyttningsklara i maj 2011. 
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Beslut om byggnation i Bräkne-Hoby fattades med medvetenhet om att projektets avkastning de 
första 10 åren efter färdigställandet inte motsvarar marknadens krav utan den ekonomiska bedöm-
ningen gjordes utifrån ett längre innehav än 10 år. Till grund för beslutet låg också en diskussion 
om det gynnsamma ränteläget och förväntningar om fortsatt låga räntor under lång tid framöver. I 
vilken mån detta ska påverka avkastningskravet finns olika uppfattningar om. 
Marknadens avkastningskrav i Ronneby centrum ligger f.n. på 5,50 -  6,75 %, övriga tätorten 6,25 – 
7,5 % och övriga kommunen 8,00 – 8,75 %. 

Förutsatt att affärsmässiga avkastningskrav används vid beräkning av investeringens värde och med 
ovanstående bedömningar om produktionspris och hyresnivå uppstår omgående ett nedskrivnings-
behov på ca 25 % av anskaffningsvärdet. 

 
Punkt 3 belyser frågan om det finns en tillräcklig stor efterfrågan som kan motivera ett tillskott av 
hyreslägenheter. Under 2011 färdigställdes två hus med sammanlagt åtta lägenheter i Bräkne-Hoby 
som är fullt uthyrda. De erfarenheter som vi har från detta projekt är att det ska finnas minst två 
intressenter per lägenhet vid projektets början. Under processens gång kommer ett flertal av dessa 
att hoppa av medan ett mindre antal nya kommer till.   
 
Att alla lägenheter kan hyras ut från färdigställandetidpunkten är väsentligt för projektets framgång. 
I detta projekt har vi haft ett nära och konstruktivt samarbete med samhällsföreningen Bygd i Sam-
verkan. Stark lokal förankring är en framgångsfaktor för ett nybyggnadsprojekt.  
 
För att få ytterligare erfarenheter om hur efterfrågan är i de mindre tätorterna har kontakt tagits med 
samhällsföreningen i Johannishus. Dessa kontakter har hittills inte resulterat i att ett tillräckligt 
stort antal intressenter kunnat mobiliseras. I Johannishus finns mark i lämpligt läge att bygga på, 
men som vi nu bedömer inte tillräckligt stor efterfrågan på nya lägenheter. 

Bedömning 
Mot bakgrund av ovanstående så bedömer bolaget att det inte finns några marknadsmässiga förut-
sättningar att under den närmaste framtiden etablera fler hyreslägenheter i kommunens mindre tät-
orter. Bolaget utesluter däremot inte att ytterligare etableringar kan ske om det visar sig att de förut-
sättningar som idag råder på ett markant sätt förändras.   

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att notera informationen till protokollet. 
_____________________ 

Exp: AB Ronnebyhus 
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2012/329 

§ 332 Beslut om upphävning av gällande skolplan för Ronneby kommun   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §308/2012 2012-11-06, Förslag att 

upphäva nu gällande skolplan för Ronne-
by kommun 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-12 KS AU §366/2012 2012-10-15, Förslag att 
upphäva nu gällande skolplan för Ronne-
by kommun 

   

3 Handling 2012-10-01 Förslag att upphäva nu gällande skol-
plan för Ronneby kommun, Utbild-
ningsnämnden 

   

 
 
Utbildningsnämnden § 113/2012 
 
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet. 

Sammanfattning 
I tidigare skollagstiftning fanns krav på att kommunen skulle upprätta en skolplan;  

”De politiskt ansvariga i kommunen har ett övergripande ansvar för skolan i kommunen. Därför 
skall kommunfullmäktige i varje kommun i en skolplan visa hur skolverksamheten i kommunen 
skall utvecklas och förändras både på kort och lång sikt. Av skolplanen skall särskilt framgå hur de 
riksgiltiga mål som riksdagen och regeringen har ställt upp i de nationella måldokumenten skall 
uppnås i just den kommunen” 

I den nya skollagen 2010:800 är detta krav avskaffat.  

Nu gällande skolplan antogs av kommunfullmäktige i december 2000 och kommunfullmäktige har i 
beslut (KF § 161/2002) 2002-11-12 beslutat att ge förlängd giltighet åt skolplanen att gälla tillsvida-
re.  
 
Mot bakgrund av den nya skollagstiftningen och kommunens nya sätt att arbeta med mål- och 
nyckeltal och uppföljningar av dessa, samt önskvärdheten i att begränsa målträngseln inom utbild-
ningsverksamhetens område föreslår vi att utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 
formellt fatta beslutet att upphäva skolplanen för Ronneby kommun.  

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att formellt fatta beslutet att upphäva skolplanen 
för Ronneby kommun.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att upphäva skolplanen för Ronneby 
kommun. 
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Deltar i debatten 
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att upphäva skolplanen för Ronneby kommun. 
_____________________ 
Exp: 
Utbildningsnämnden 
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2012/328 

§ 333 Beslut om enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §309/2012 2012-11-06, Utredning 

angående enskilt driven pedagogisk om-
sorg i Ronneby kommun 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-15 KS AU §367/2012 2012-10-15, Utredning 
angående enskilt driven pedagogisk om-
sorg i Ronneby kommun 

   

3 Handling 2012-10-01 Utredning angående enskilt driven 
pedagogisk omsorg i Ronneby kom-
mun, Utbildningsnämnden 

   

 
Utbildningsnämnden § 116/2012 
 
Kvalitetsstrateg Inger Hjort redogör för ärendet. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade §308/2011 att ge utbildningsnämnden i uppdrag att utreda 
förutsättningarna för att ökat användande av enskilt driven pedagogisk omsorg i Ronneby.  
 
Kommunfullmäktige har, 2010-05-27 § 150, fastställt riktlinjer för enskilt driven pedago-
gisk omsorg i Ronneby med ersättningsbelopp kopplade till placerade barns åldrar och 
vistelsetider. 
 
Utbildningsnämnden behandlade ärendet 2012-08-16, § 99.  
Följande åtgärder för att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg föreslogs då; 

1. Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år 
2. Införa fler omsorgsnivåer 
3. Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar 
4. Öka informationsinsatserna 

 
Utbildningsnämnden beslutade under § 99/2012 att återremittera ärendet till utbildnings-
förvaltningen för vidare utredning gällande förslag om ersättningsnivåer avseende enskilt 
driven pedagogisk omsorg i Ronneby kommun enligt följande; 
- Att tjänstemännen återkommer med förslag till ersättningsnivåer och gränsdragningar som in-

nebär högre ersättningsnivå oavsett åldersfördelningen hos barnen. 
- Att de ekonomiska konsekvenserna av det nya förslaget redovisas utifrån några olika grupp-

sammansättningar. 
- Att en jämförelse av ersättningsnivåer i grannkommunerna och i riket redovisas. 
 
Utbildningsnämnden har tagit del av förslag till nya ersättningsnivåer enligt bilaga 2 (i 
utsända handlingar) samt jämförelser med andra kommuner enligt bilaga 3 (i utsända hand-
lingar). 
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Bedömning 
Hittills har endast en (1) person startat verksamhet med enskilt driven pedagogisk omsorg i 
kommunen.  
 
En ökad användning kräver självklart en ökad tillgång till verksamhetsformen.  
 
 
Nytt förslag: 
För att öka användandet av enskild pedagogisk omsorg är följande faktorer viktiga: 

1. Höja ersättningsnivån för de yngsta barnen 1-2 år 
2. Ge kommunalt stöd med tydliga anvisningar 
3. Öka informationsinsatserna 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar enligt nytt förslag om nya ersättningsnivåer enligt bilaga 2 i 
utsända handlingar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslaget om nya ersätt-
ningsnivåer, enligt bilaga med nummer 2, för enskilt driven pedagogisk omsorg. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Lennarth Förberg, M, Kenneth Michaelsson, C, Peter Bowin, V,  
Anna Espenkrona, M, Jan-Eric Wildros, S, Roger Fredriksson, M, Eric Ohlsson, V, Anders P  
Pettersson, S, Kenneth Michaelsson, C, Margaretha Yngvesson, S, Ola Svensson, RP,  
Christian Mahrle, FP, Anna Carlbrant, RP, och Peter Bowin, V. 

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson, C, och Lennarth Förberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Peter Bowin, V, Jan-Eric Wildros, S, Anders P Pettersson, S, Margaretha Yngvesson, S,  
Christian Mahrle, FP, yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och avslagsyrkandet. 

Votering begärs 
 
Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja och den som vill avslå detsamma röstar nej.  

Omröstningsresultat 
Omröstningen utfaller så, att 29 ledamöter röstar ja, 18 ledamöter rösar nej och två (2) ledamöter 
avstår från att rösta. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar godkänna kommunstyrelsens förslag om nya ersättningsnivåer för 
enskilt driven pedagogisk omsorg enligt bilaga 4. 

Reservation 
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
_____________________ 
Exp: 
Utbildningsnämnden 
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2012/324 

§ 334 Beslut om ramutökning för Miljö- och byggnadsnämnden för budgetår 2013   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §310/2012 2012-11-06, Äskande om 

ramutökning för miljö- och byggnads-
nämnden för budgetår 2013 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-15 KS AU §369/2012 2012-10-15, Äskande 
om ramutökning för miljö- och byggnads-
nämnden för budgetår 2013 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-26 Äskande om ramutökning för miljö- 
och byggnadsnämnden för budgetår 
2013  

   

 
Stadsarkitekt David Gillanders föredrar ärendet. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsförvaltningen behöver för 2013 års budget och 2014-15 års budget-
plan en utökning av budgetramen med 236 tkr för att permanenta den förstärkning som 
gjorts för att klara handläggningstiderna på plan- och byggenheten. 
Budgetramen för 2012 behöver förstärkas med 2 814 tkr för att kostnaderna för bostadsan-
passningsåtgärder ligger fortsatt på en hög nivå och för att avgiftsintäkterna blivit lägre än 
budgeterat.  
 
Miljö- och byggnadsnämnden har i beslut § 213/12 uppdragit åt nämndens presidium att 
fatta beslut i ärendet efter det att uppföljningen av 2012 tertial II är klar. Enligt delega-
tionsordningen är det dock endast ordföranden som kan besluta i brådskande ärenden, 
varmed med presidiets extrasammanträde får ses som en beredning inför ordförandes dele-
gationsbeslut. Med vid presidiets beredning har Knut Svensson och Magnus Pettersson 
varit förutom ordföranden Lena Karstensson, som är beslutande. 

Bedömning 
Miljö- och byggnadsförvaltningens plan- och byggenhet har sedan i våras haft en förstärkt 
administration, i syfte att snabba upp och säkra handläggningen av bl a bygglov. I budge-
ten finns en halv assistenttjänst, men behovet är en heltid. Nya tydligare krav på kommuni-
cering och handläggningstider motiverar att ge handläggarna ett ökad administrativt stöd. 
Det har lösts genom att använda medel som blivit tillgängliga i samband med föräldrale-
dighet i kombination med medel för den halva tjänst som finns i botten. För att klara hand-
läggningstider och ge besökare ett bättre mottagande även efter det att pågående föräldra-
ledighet upphör (2012-12-31) behövs en heltidsanställd assistent på plan- och byggenhe-
ten. I budget för 2013 saknas 236 tkr för att täcka den kostnad som vi får om vi ska kunna 
ge handläggarna samma stöd som de har idag. 
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Inom en kort tidsrymd (ett halvår) har miljö- och byggnadsförvaltningen fått känna av en 
hårdnande konkurrens från arbetsmarknaden, avseende kvalificerade handläggare. Tre av 
miljö- och hälsoskyddsenhetens 8 handläggare har erbjudits och tagit jobb inom andra 
kommuner, och fått mellan 2900 och 4000 kr mer i lön. Det är handläggare som arbetat 
med avlopp, lantbruk, kemisk bekämpning och hälsoskydd. Försök till återbesättning av 
utlyst tillsvidaretjänst hälsoskydd/avlopp har fått avbrytas då det saknas medel i budget, 
som skulle täcka lönekostnaden (lönekrav) för dem som erbjudits tjänst. Mellanskillnaden 
har varit i samma storleksordning som skillnaderna för dem som sökt sig till andra arbets-
givare. Om återbesättning inte sker med kvalificerade sökanden kommer det att påverka 
ambitionsnivå avseende handläggningstider och vad som kan tas med i miljö- och bygg-
nadsnämndens verksamhetsplan för 2013. De vakanser som nu finns påverkar redan utfal-
let för 2012 års verksamhetsplan. 
 
Avgiftsintäkterna på plan- och byggenheten (lov- och planavgifter) ligger fortsatt på en 
lägre nivå än budgeterat. De uppskattas till att vid årets slut ligga på ca 1 120 tkr lägre än 
budget. Resultatet för enheten förväntas 2012 bli -1119 tkr. 
 
Miljö- och hälsoskyddsenhetens intäkter kommer att bli 250 tkr lägre än budget, därför att 
taxan för miljöbalken m fl beslutades till en lägre nivå än vad som skulle täcka den ramre-
ducering som KF beslutade om hösten 2011. En annan orsak är att tre vakanser uppkommit 
när handläggare rekryterats till grannkommuner, och att det i sin tur även medför att tim-
avgifter faller bort på intäktssidan. Sett till enhetens budget kompenseras intäktsbortfallet 
ngt av att personalkostnaderna förväntas något lägre till följd av vakanserna. Resultatet för 
enheten förväntas bli -170 tkr. 
Resultatet för nämnden förväntas bli +95 tkr. 
 
Kostnaderna för bostadsanpassningsåtgärder ligger fortsatt på en hög nivå, och uppskattas 
att vid årets (2012-12-31) slut ha kostat minst 1 620 tkr mer än vad som finns i budget för 
själva åtgärderna (6 000 tkr). 
 
De medel som nedan äskas till ramen 2012 respektive 2013 bedöms vara nödvändiga för 
att bedriva den myndighetsutövning och ge den service som förvaltningslagen, miljöbalken 
och plan- och bygglagen föreskriver. Äskandena står därför i överensstämmelse med det 
undantag som finns omnämnt i kommunens ekonomistyrningsprinciper. 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att med hänvisning till vad som framgår under ru-
briken bedömning att till kommunstyrelsen lämna äskande om:  
1. En förstärkning av 2013 års budgetram och 2014-15 års budgetplan med 236 tkr, för att kunna 

vidmakthålla den administration som finns idag. 

2. En förstärkning av 2012 års budgetram med 2 814 kr för att balansera det förväntade negativa 
resultatet (1119+170+1620-95 tkr), till följd av intäktsbortfall och högre bostadsanpassnings-
kostnader. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att till Miljö- och Byggnadsnämnden 
tilläggsbudgetera 1 620 tkr avseende bostadsanpassning i 2012 års budget, finansiering sker ur eget 
kapital. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bevilja en tilläggsbudget om 1 620 tkr för bostadsanpassning i 2012 
års budget till Miljö- och Byggnadsnämnden. Finansiering av tilläggsanslaget ska ske ur eget 
kapital. 
_____________________ 
Exp: 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Ekonomienheten 
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2012/343 

§ 335 Beslut om utnyttjande av obeskattade reserver i Blekingetrafiken   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §315/2012 2012-11-06, Utnyttjande av 

obeskattade reserver i Blekingetrafiken 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-15 KS AU §376/2012 2012-10-15, Utnyttjan-
de av obeskattade reserver i Blekingetra-
fiken 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-05 Utnyttjande av obeskattade reserver i 
Blekingetrafiken  

   

Ekonomichef Johan Sjögren lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kollektivtrafiken i Blekinge har tidigare bedrivits i ett av blekingekommunerna och landstinget 
samägt bolag, Blekingetrafiken AB. Från och med 2012 är Region Blekinge trafikmyndighet och 
har övertagit driften från bolaget. Varje kommuns del av de obeskattade reserverna som kvarstår i 
bolaget kan enligt avtal utnyttjas under perioden 2012-2014. 
 
I budget 2012-2013 är angivet att de obeskattade reserverna ska utnyttjas med 2 mkr årligen som 
resultatförstärkning och dessutom för att möta årliga kostnadsökningar. År 2012 är kostnadsökning-
en 1,8 mkr. Därtill har en korrigering för faktisk kostnad enligt marknadsplanen gjorts med 1,4 mkr, 
vilket totalt ger ett budgeterat utnyttjande av de obeskattade reserverna med 5,2 mkr för 2012. Rent 
praktiskt justeras det årliga belopp som betalas avseende trafiken med motsvarande belopp. 
 
På uppdrag av Kommunstyrelsens ordförande lämnas, avseende Ronneby kommuns utnyttjande av 
obeskattade reserver i Blekingetrafiken AB, nedanstående förslag till beslut. 

Förslag till beslut 
Att Ronneby kommun under år 2012 inte ska utnyttja någon del av de obeskattade reserverna i Ble-
kingetrafiken AB och att budget för år 2012 justeras för detta. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Ronneby kommun under år 2012 
inte ska utnyttja någon del av de obeskattade reserverna i Blekingetrafiken AB och att budget för år 
2012 justeras för detta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att Ronneby kommun under år 2012 inte ska utnyttja någon del av de 
obeskattade reserverna i Blekingetrafiken AB och att budget för år 2012 justeras för detta. 
_____________________ 
Exp: 
Johan Sjögren
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2012/26 

§ 336 Besvarande av medborgarförslag från Lars Karlsson angående att utarbeta 
tydliga anvisningar och regler vid namngivning av gator, platser och skolor efter 
historiska personer   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §316/2012 2012-11-06, Besvarande 

av medborgarförslag angående att utarbe-
ta tydliga anvisningar och regler vid 
namngivning av gator, platser och skolor 
efter historiska personer 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-15 KS AU §380/2012 2012-10-15, Besvaran-
de av medborgarförslag angående att 
utarbeta tydliga anvisningar och regler vid 
namngivning av gator, platser och skolor 
efter historiska personer 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-08 Förslag till svar på medborgarförslag 
om regler för namngivning av gator 
mm  

   

4 Remissvar utg. remiss 2012-10-05 Svar på remiss, Namnkommittén, att. 
Karin Svensson 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-01-24 KF §7/2012 2012-01-26, Anmälan av 
medborgarförslag från Lars Karlsson an-
gående att utarbeta tydliga anvisningar 
och regler vid namngivning av gator, plat-
ser och skolor efter historiska personer 

   

6 Handling 2012-01-16 Medborgarförslag angående att utarbe-
ta tydliga anvisningar och regler vid 
namngivning av gator, platser och 
skolor efter historiska personer, Lars 
Karlsson 

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Lars Karlsson föreslår i ett medborgarförslag att Ronneby kommun bör utarbeta tydliga anvisningar 
och regler för hur namngivning av gator, platser och skolor skall utformas när man väljer att namn-
ge efter historiska personer. Lars Karlsson skriver: "Inom kommunen finns drygt tio gator namn-
givna efter historiska personer. Minst en skola är namngiven efter en historisk person. Vanligtvis 
väljer man att hedra personer som haft en positiv roll i ortens utveckling och någon som man vill se 
som en förebild. I Ronneby har man valt att namnge gator och skola efter personer som mer än 
andra skadat och haft ett mycket negativt inflytande på orten." Som ett dåligt exempel används Bla-
sius König och Blasius Königsgatan. 
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Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till Namnberedningen som svarat genom planarkitekt Karin 
Svensson. Hon svarar följande: 
"Ortsnamnsrådet har tagit fram rekommendationer om användningen av memorialnamn som namn-
beredningen använder sig av vid namnsättning av gator, platser och skolor. I Kulturminneslagens 
1:a kapitel, 4:e paragrafen finns en bestämmelse om att god ortsnamnssed skall iakttas vid statlig 
och kommunal verksamhet. Ortsnamnsrådet rekommenderar - i enlighet med Förenta Nationernas 
resolution VIII/2 från 2002 om standardisering av geografiska namn- försiktighet vid användning 
av memorialnamn. Det betyder att man ska undvika att namnge gator eller platser efter levande per-
soner liksom att en viss tid bör förflyta innan en avliden persons namn används i namn på gator, 
torg eller allmänna platser. Dessa lagar och regler arbetar namnberedningen efter. Namnberedning-
en undersöker alltid i första hand om det finns något historiskt namn som kan vara användbart och 
vad namnet står för. De namn som tas upp i medborgarförslaget är namn som tillkommit för länge 
sedan och som namnberedningen inte kan göra något åt. 
 
Eftersom namnberedningen arbetar efter Kulturminneslagens 1:a kapitel, 4:e paragrafen, bestäm-
melsen om att god ortsnamnssed skall iakttas vid statlig och kommunal verksamhet anser namnbe-
redningen att det inte finns någon anledning att utarbeta nya tydliga anvisningar och regler vid 
namngivning av gator, platser och skolor efter historiska personer." 
 
Utifrån ovanstående förslås att medborgarförslaget avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att besluta att avslå medborgarförslaget.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att avslå medborgarförslaget. 

Beslut 
Kommunfullmäktig beslutar att avslå medborgarförslaget. 
_____________________ 
Exp: 
Lars Karlsson
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2012/58 

§ 337 Besvarande av medborgarförslag från Leif Gustavsson om att anlägga en rik-
tig park/lekpark i Rådhusparken   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §317/2012 2012-11-06, Besvarande 

av medborgarförslag från Leif Gustavsson 
att anlägga en riktig park/lekpark i Råd-
husparken 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-15 KS AU §381/2012 2012-10-15, Besvaran-
de av medborgarförslag från Leif Gus-
tavsson att anlägga en riktig park/lekpark i 
Rådhusparken 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-25 Förslag till svar på medborgarförslag 
från Leif Gustavsson att anlägga en 
riktig park/lekpark i Rådhusparken  

   

4 Handling 2012-08-24 Yttrande över medborgarförslag om att 
anlägga lekpark i Rådhusparken, Miljö- 
och byggnadsnämnden 

   

5 Remissvar utg. remiss 2012-06-27 Svar på remiss, Tekniska förvaltningen    

6 Beslut allmänt ärende 2012-02-21 KF §34/2012 2012-02-23, Anmälan av 
medborgarförslag från Leif Gustavs-
son om att anlägga en riktig 
park/lekpark i Rådhusparken 

   

7 Handling 2012-02-09 Medborgarförslag från Leif Gustavs-
son att anlägga en riktig park/lekpark i 
Rådhusparken, Leif Gustavsson 

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Leif Gustavsson förslår i ett medborgarförslag att, med anledning av tävlingen om torgets nya utse-
ende, ett förslag ska tas fram till utformning av en ny lekpark i Rådhusparken. En lekpark, inte som 
nu med bara gunga och sandlåda, vore till stor gagn för alla. Leif pekar vidare på att lekplatsen är 
den enda centrala lekplatsen i stan.  

Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till Tekniska förvaltningen samt till Miljö- och byggnads-
nämnden. 
 
Tekniska förvaltningen håller med om att behovet finns av en väl tilltagen attraktiv lekplats centralt 
i Ronneby. Förvaltningen håller för närvarande på med en utredning kring de kommunala lekplat-
serna i kommunen.  
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I dagsläget finns 55 lekplatser över vilka Tekniska förvaltningen ansvarar, men då befintlig drift-
budget inte möjliggör en acceptabel skötsel av fler än knappt 30 lekplatser måste ett stort antal av 
dessa tas ur drift. En inriktning kan vara att satsa på ett antal större och mer attraktiva lekplatser 
som kan attrahera besökare från mer än det direkta närområdet. Aktuellt medborgarförslag styrker 
denna inriktning. 
 
Innan kommunen beslutar om utbyggnad av enskilda större lekplatser bör Tekniska förvaltningens 
lekplatsutredning färdigställas. Det bör även diskuteras om det årliga investeringsanslaget om 300 
tkr för reinvesteringar i befintliga lekplatser skall förändras då denna typ av föreslagna större om-
byggnadsåtgärder kräver ökat investeringsanslag. 
 
Summerat är Tekniska förvaltningen positiv till den idé som Leif Gustavsson framför i sitt medbor-
garförslag. Man skriver att med fördel kan denna även utformas med en "senioravdelning" omfat-
tande ett antal träningsredskap anpassade för seniorer. I enlighet med redovisningen ovan anser 
dock förvaltningen att medborgarförslaget skall avslås baserat på ställningstagandet att kommunen, 
innan beslut om utbyggnad av enskilda större lekplatser fattas, bör avvakta färdigställandet av Tek-
niska förvaltningens lekplatsutredning. 
 
Miljö- och byggnadsnämnden skriver att tävlingen angående torgets nya utformning är avgjord och 
bedöms inte påverka frågan om eventuell lekpark i Rådhusparken. Nämnden ansvarar inte för byg-
gandet av nya lekplatser mm, men ser att tillgång till en central lekplats kan göra stadskärnan mer 
attraktiv. Plats finns i Rådhusparken att bygga ut befintlig lekplats. En eventuell utbyggnad av lek-
parken bör samordnas med pågående centrumutveckling och de diskussioner som förs där. Miljö- 
och byggnadsnämnden beslutar att nämnden inte har något att erinra mot en ny lekpark i Rådhus-
parken. 
 
Sammantaget görs bedömningen att Kommunfullmäktige föreslås avslå medborgarförslaget. Tek-
niska förvaltningen uppmanas dock att i både i lekplatsutredningen som i fortsatt centrumutveck-
lingsarbete ha medborgarförslaget i åtanke. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att avslå medborgarförslaget. Tekniska förvaltningen uppmanas dock att i både i lek-
platsutredningen som i fortsatt centrumutvecklingsarbete ha medborgarförslaget i åtanke.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen uppmanas 
att både i lekplatsutredningen som i det fortsatta centrumutvecklingsarbetet ha medborgarförslaget i 
åtanke.  
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att Tekniska förvaltningen uppmanas att både i lekplatsutredningen 
som i det fortsatta centrumutvecklingsarbetet ha medborgarförslaget i åtanke.  
 
Medborgarförslaget anses därmed besvarat. 
_____________________ 
Exp: 
Leif Gustavsson 
Tekniska förvaltningen 
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2012/221 

§ 338 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Marcus Jingfors, opol, 
om att landsbygden måste leva   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §318/2012 2012-11-06, Besvarande 

av motion från kommunfullmäktigeleda-
mot Marcus Jingfors, opol, om att lands-
bygden måste leva 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-15 KS AU §383/2012 2012-10-15, Besvaran-
de av motion från kommunfullmäktigele-
damot Marcus Jingfors, opol, om att 
landsbygden måste leva 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-02 Förslag på svar på motionen Lands-
bygden måste leva från Kf -ledamoten 
Marcus Jingfors, OPOL  

   

4 Handling 2012-08-24 Yttrande över motion angående om att 
landsbygden måste leva, Miljö- och bygg-
nadsnämnden 

   

5 Beslut allmänt ärende 2012-05-30 KF §156/2012 2012-05-31, Anmälan av 
motion från kommunfullmäktigeledamot 
Marcus Jingfors, opol, om att landsbyg-
den måste leva 

   

6 Handling 2012-05-29 Motion från kommunfullmäktigele-
damot Marcus Jingfors, opol, om att 
landsbygden måste leva, Marcus Jing-
fors 

   

 
 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktigeledamoten Marcus Jingfors, OPOL, föreslår i en motion att Ronneby kommun 
slopar bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och utvecklar sina 
hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge tätorter. Ärenden ska behandlas enligt gällande 
regler och rutiner men ingen avgift ska avkrävas från den sökande. Praktiskt var gränserna ska gå 
kan styras antingen via karta eller t.ex. postnummer.  

Bedömning 
Motionen har varit på remiss till Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden redovisar att intäkter för 
hantering av bygglov mm inom hela kommunen uppgår till ca 1347 tkr år 2011, ca 1308 tkr 2010 
samt ca 1570 tkr år 2009. Någon uppdelning mellan Ronneby/Kallinge och övriga kommuner finns 
ej men uppskattningsvis härrör ca 755 av intäkterna till bygglov inom Ronneby/Kallinge. 
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Taxan för bygglov mm är konstruerad så att ca 60% av kostnaderna för hantering av bygglov dvs 
myndighetsbeslut, rådgivning, tillsyn mm täcks av bygglovsavgifter. Resten är skattefinansierad. 
Idag är bygglov för passivhus samt bygglov för utökad lovplikt inom Blekanområdet avgiftsfria. Ett 
förslag att slopa bygglovsavgiften för privatpersoner och företag som bygger och utvecklar sina 
hus/verksamheter utanför Ronneby och Kallinge innebär att täckningsgraden minskar med ca 50% 
dvs att ytterligare skattemedel måste tillföras nämnden för att slutföra sina åtaganden. 
 
Nämnden beslutar att avslå motionen med hänsyn till kommunallagens likabehandlingsprincip. Det 
finns idag andra regler och förmåner som ger fördelar att bo utanför samlad bebyggelse. 
 
Med ovanstående yttrande som grund och med hänvisning till likställighetsprincipen enligt 2 kap 2 
§ Kommunallagen förslås att motionen avslås. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta att föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommun-
fullmäktige att besluta att avslå motionen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Marcus Jingfors, opol, Lena Karstensson, M, Peter Bowin, Christian Mahrle, FP, 
och Roger Fredriksson, M. 

Yrkanden 
Roger Fredriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Marcus Jingfors yrkar återremiss på förslaget. 
Lena Karstensson yrkar avslag på motionen. 

Propositionsordning 
Beslutar fullmäktige om återremiss. 
Beslutar fullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag och avslår motionen. 
_____________________ 
Exp: 
Marcus Jingfors 
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2012/236 

§ 339 Kostutredning 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-06 KS §319/2012 2012-11-06, Kostutredning    

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-25 KS AU §389/2012 2012-10-29, Kostut-
redning 

   

3 Handling 2012-10-25 Remissyttrande över kostutredning, 
Äldreomsorgen 

   

4 Handling 2012-10-25 Yttrande över inriktningsutredning av 
kommunens måltidsverksamhet, Utbild-
ningsnämnden 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-22 Remissyttrande avseende inriktningsut-
redning av kommunens måltidsverksam-
het  

   

6 Handling 2012-10-17 Yttrande över kostutredning, Social-
nämnden 

   

7 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-02 Reviderad efter ksau 1 oktober utred-
ning  

   

8 Beslut allmänt ärende 2012-10-01 KS AU §334/2012 2012-10-01, Kost-
utredning 

   

9 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-06-08 Kostutredning     

 
 
 
Upphandlare Teo Zickbauer lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2012-05-31 § 148 om att upphäva den tidigare beslutade utredning-
en av kommunens kostverksamhet och att genomföra en inriktningsutredning av kommunens mål-
tidsverksamhet. Ärendet tidsbegränsas t o m 2012-09-30. 

Arbetsgrupp 
Kenneth Michaelsson, C, representant från Kommunstyrelsen och sammankallande för gruppen. 
Lennarth Förberg, M, representant från Utbildningsnämnden 
Bo Johansson, S, representant från Äldrenämnden 
Teo Zickbauer, sammanhållande utredare, Kommunledningsförvaltningen 
Birgitta Fransson, Kostchef, Tekniska förvaltningen 
Inger Hjort, Utbildningsförvaltningen 
Torill Skaar, Äldreförvaltningen 
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Upplägg 
1.0 Nulägesbeskrivning.  
Diskussion av tidigare genomförda utredningar samt redovisning av dagens situation.  
2.0 Inriktningsresonemang.  
Hur skall måltidsverksamheten fungera oberoende av huvudman för genomförandet. Diskussion om 
produktionsalternativ, organisation samt krav på kök och utrustning mm. 
3.0 Egen regi jämfört med konkurrensutsatt verksamhet. 
Påverkar det inriktningen? 
4.0 Ekonomiska konsekvenser av föreslagen inriktning  
5.0 Förslag till beslut  
 
Inriktningsresonemang 
Kvalitetssäkringssystem, Organisation och Produktionsalternativ. 
Diskussion har förts om utifrån följande frågeställningar: 
Hur kvalitetssäkrar vi kommunens måltidsverksamhet? Hur ska en framtida organisation för kosten 
inom kommunen organiseras, hur och var ska produktionen ske? Varm, kyld mat eller både och? 
Ska vi ha två stora produktionskök och var i så fall ska de vara lokaliserade? Hur många tillag-
ningskök ska finnas? Vilka investeringsbehov finns? 
Arbetsgruppens resonemang och förslag framgår av bifogad utredning. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
Att anta inriktningen att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktions-
kök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.  
 
Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys av de nya tillagningsköken samt 
ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Pengarna hämtas från kontot för kommunstyrel-
sen oförutsedda. 
 
Att ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och 
områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt kostpolicy och kvalitets-
system. 

Sammanfattning 
Remissyttrande från Socialnämnden, Tekniska förvaltningen, Utbildningsnämnden och Äldrenämn-
den redovisas. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta 
Att anta inriktningen att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktions-
kök för kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.  
 
Att bevilja 500 000 kronor för genomförande av en kostnadsanalys av de nya tillagningsköken samt 
ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Pengarna hämtas från kontot för kommunstyrel-
sen oförutsedda. 
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Att ge kommundirektören i uppdrag att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och 
områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt kostpolicy och kvalitets-
system. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att som huvudinriktning fortsätta utreda 
alternativet att bygga om Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktionskök för 
kyld mat och utöka med totalt 8 nya tillagningskök enligt förslag.  
 
Att jämföra de tre föreslagna alternativen gällande drift- och investeringsekonomi. 

1. Ombyggnad av Vidablick och Kallinge produktionskök (kyld mat). I övrigt oförändrat. 
2. Ombyggnad av Vidablick produktionskök så att även Kallinge produktionskök kan flytta 

dit. 
3. Ombyggnad av Vidablick till tillagningskök, Kallinge produktionskök avvecklas för kyld 

mat och det totala antalet tillagningskök utökas med åtta (8) nya tillagningskök. 
 
Att ge kommundirektören i uppdrag att redovisa förslag till att inrätta en ny Central kostenhet med 
samlade resurser och områdesindelat ansvar samt att planera utbildning av dess personal enligt 
kostpolicy och kvalitetssystem. 
 
Att bevilja 500 tkr för genomförande av en kostnadsanalys avseende investerings- och driftsekono-
mi av de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök. Medel hante-
ras inom budget 2013. 

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kenneth Michaelsson, C, och Jan-Eric Wildros, S.  

Yrkanden 
Kenneth Michaelsson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg, att en fördjupade ana-
lysen uppdras åt kommundirektören att utföra och ska redovisas i april 2013 till Kommunfullmäkti-
ge. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Kenneth Michaelssons tilläggsyr-
kande var för sig. 
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Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att som huvudinriktning fortsätta utreda alternativet, att bygga om 
Vidablick till ett tillagningskök, avveckla Kallinge produktionskök för kyld mat och utöka med to-
talt åtta (8) nya tillagningskök enligt utredningens förslag.  
 
Att jämföra de tre föreslagna alternativen gällande drift- och investeringsekonomi. 

1. Ombyggnad av Vidablick och Kallinge produktionskök, kyld mat. I övrigt oförändrat. 
2. Ombyggnad av Vidablick produktionskök så att även Kallinge produktionskök kan flytta 

dit. 
3. Ombyggnad av Vidablick till tillagningskök, Kallinge produktionskök avvecklas för kyld 

mat och det totala antalet tillagningskök utökas med åtta (8) nya tillagningskök. 
 
Att ge kommundirektören i uppdrag att fröreta en fördjupad analys och redovisa förslaget i april 
2013 med inriktning, att inrätta en ny Central kostenhet med samlade resurser och områdesindelat 
ansvar samt att planera utbildning för personal enligt kostpolicy och kvalitetssystem. 
 
Att bevilja 500 tkr för genomförande av en kostnadsanalys om investerings- och driftsekonomi av 
de nya tillagningsköken samt ombyggnation av Vidablick till ett tillagningskök.  
Finansieringen av projektet ska ske inom budget år 2013. 
_____________________ 
Exp: 
Ekonomienheten  
Tekniska förvaltningen 
Äldreomsorgen 
Utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
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2012/346 

§ 340 Äskande om utökad ram 2013 för volymförändringar inom hemtjänsten 

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-07 KS §322/2012 2012-11-06, Äskade om 

utökad ram 2013 för volymförändringar 
inom hemtjänsten 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-26 KS AU §392/2012 2012-10-29, Äskade 
om utökad ram 2013 för volymförändring-
ar inom hemtjänsten 

   

3 Handling 2012-10-10 Äskade om utökad ram 2013 för vo-
lymförändringar inom hemtjänsten, 
Äldreomsorgen 

   

  
Äldrenämnden § 111/2012 
 
Förvaltningschef Torill Skaar Magnusson föredrar ärendet tillsammans med ekonom Eva Roberts-
son. 

Sammanfattning 
Äldreomsorgens huvudsakliga syfte är att tillgodose behoven hos de äldre i kommunen så att de kan 
leva ett aktivt liv och ha inflytande i samhället och över sin vardag, kan åldras i trygghet och med 
bibehållet oberoende, bemötas med respekt och har tillgång till god vård och omsorg. 
 
Äldrenämnden söker anslag med 8 500 tkr för 2013 enligt följande: 
Volymökning hemtjänst   4 200 tkr 
Nattpatrull    2 200 tkr 
Minskade intäkter av hemtjänstavgifter     565 tkr 
Avgiftshandläggare      425 tkr 
Avgift för bårhusplatser      160 tkr 
Ökade transportkostnader till dagverksamhet    300 tkr 
Tjänst för LOV tre mån      150 tkr 
Ökade kostnader för leasingbilar     500 tkr   

 
Hemtjänst 
Volymökning i hemtjänsten prognostiserades med ca 17 000 timmar år 2012 jämfört med 2011 års 
bokslut. Den demografiska utvecklingen visar på en ökande befolkning i gruppen 65 år och äldre. 
De i gruppen som behöver äldrenämndens tjänster väljer i allt större utsträckning att bo kvar i sitt 
ordinära boende. Den grundläggande inriktningen för äldreomsorgen är att äldre människor bör ges 
förutsättningar att bo kvar i sitt eget hem så långt det är möjligt. 
Utvecklingen av hemtjänsttimmarna har varit följande från 2009: 
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Bokslut 2009 om 216 334 timmar. Bokslut 2010 om 227 766 timmar, en ökning med11 432 timmar. 
 
Bokslut 2010 om 227 766 timmar. Bokslut 2011 om 249 110 timmar, en ökning med ytterligare 
21 344 timmar. 
 
Bokslut 2011 om 249 110 timmar. Prognostiserat bokslut 2012 om 265 969 timmar, en ytterligare 
ökning med 16 859 timmar. 
 
En ökning av timmar från 2009 till 2012 med 49 635 timmar inom en treårsperiod. 
 
Den ovan beskrivna volymökningen inom hemtjänsten innebär också ökat tryck även nattetid. Detta 
innebär att nattpatrullen behöver utökas med ett arbetslag om fyra (4) personer samt kostnad för bil. 
 
Detta innebär att verksamheten har nått en smärtgräns för vad den kan förväntas att klara av inom 
givna ramar. Uppföljning av hemtjänsten sker både genom månatliga uppföljningar av resultatet 
utifrån anslaget och utifrån en beräknad hemtjänsttimmekostnad. 
 
I de centrala delarna gjordes under våren en mätning vilket visade på ett utrymme för effektivise-
ring vilket överensstämmer med den framräknade timkostnaden. Timkostnaderna har successivt 
förbättrats under tertial 2, men har inte nått ända fram inom alla enheter. Det prognostiserade under-
skottet från tertial 1 har inte ökat till tertial 2 men då hemtjänsttimmarna har ökat och underskottet i 
stort är det samma måste det ses som ett förbättrat resultat. 
 
Verksamheten har ett pågående arbete med att förnya strukturen och därigenom förbättra resultatet 
men den ovan beskrivna volymökningen kan inte förväntas rymmas inom den tilldelade budgetra-
men för år 2013. 
 
Ett antagande är att det nya avgiftssystemet kommer att leda till minskade intäkter. På grund av nya 
rutiner till följd av nytt verksamhetssystem krävs utökning i avgiftshandläggningen med en tjänst. 
 
Landstinget kan med stöd av lagstiftning ta ut bårhusavgift av kommunerna för avlidna inom sär-
skilt boende med 1 600 tkr för varje person. 
 
Ökade transportkostnader till Gläntan och Solbacken till följd av merkostnad för att ha dagverk-
samhet på två ställen och tillkommande resor med 300 tkr. Ökade kostnader för leasingbilar i sam-
band med ny upphandling och byte av bilar om 400 tkr, en engångssumma för år 2013, 100 tkr är 
utökade kostnader för ny bil för nattpatrull. 
 
I samband med införande av LOV krävs att verksamheten inrättar en tjänst för att hantera de admi-
nistrativa uppgifter som rör LOV.  Om erforderliga beslut fattas planeras införandet till oktober 
2013 vilket innebär tre månader för 2013 och därefter stadigvarande. 
 
Verksamheten kan delas in i två delar, lagstadgad och icke lagstadgad verksamhet. 
 
Lagstadgad verksamhet: 
Hemtjänst och särskilt boende. 
 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 66(78) 

 
Kommunfullmäktige 2012-11-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

Rätten till bistånd 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen 
”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt 
till bistånd för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt”. 
 
Särskilda bestämmelser för olika grupper 5 kap. 5 § andra stycket Socialtjänstlagen 
”Kommunen ska inrätta särskilda boendeformer för service och omvårdnad för äldre människor 
som behöver särskilt stöd”. 
 
Icke lagstadgad verksamhet: 
Avlösning, dagcentraler/dagverksamhet och korttidsvård.  
 
Socialtjänstens omsorg om äldre 5kap.  4 § Socialtjänstlagen  
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och 
känna välbefinnande. Socialnämnden ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och 
bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap 
med andra”. 
 
Förslag till omdisponering av verksamhet med konsekvensanalys 
Avlösning      1 000 tkr 
Avlösning är en insats som ger stöd till anhöriga som vårdar sin make/maka själv hemma. Avlös-
ning kan fås med 24 timmar per månad utan föregående biståndsbeslut. Vid behov där utöver kan 
insatsen ansökas om hos en biståndshandläggare. 
 
Konsekvens 
Den anhöriga får ingen avlastning i hemmet och behov av hemtjänst kan bli aktuellt eller utökat, 
samma kan gälla korttidsplats. 
 
 
Backen. halvårseffekt    4 320 tkr 
Det särskilda boendet Backen kan i sin utformning fungera väl som ett trygghetsboende.  
 
Konsekvens 
Boendet kan däremot inte garantera trygghet och säkerhet för personer med demensdiagnos i större 
utsträckning än det ordinära boendet. 
 
Det särskilda boendebeståndet minskar med ytterligare 26 platser vilket kan tyckas mycket då verk-
samheten de senaste tre åren redan har minskat med 50 platser. En ytterligare konsekvens blir att de 
norra delarna av kommunen står utan särskilt boende. 
 
Dagverksamheterna och träffpunkt, halvårseffekt  1 985 tkr 
Dagverksamhet och dagcentraler har flera syften, social aktivitet och gemenskap, individuell stimu-
lans samt avlastning för anhöriga. Inom Ronneby kommun har vi en låg bemanning inom de sär-
skilda boendena.   
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Konsekvens 
Nämnden skulle få uppenbara svårigheter i att uppfylla lagens krav om att de äldre personer som 
behöver kommunens insatser för att klara sig i den dagliga livsföringen ska kunna få ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. Dagverksamhet fungerar även som stöd för den enskilde att kunna bo 
kvar i sitt boende.  
Avveckling av dagverksamheter och dagcentraler kan med all säkerhet leda till ökade kostnader för 
hemtjänst sam ökat behov av korttidsboende. Ökat behov av korttidsboende kan leda till ökade 
kostnader för betalningsansvar till landstinget. Besparingen går stick i stäv med lagstiftning och nya 
satsningar från regeringens sida i äldreomsorgen. 
 
 
Korttidsplatser    1 195 tkr 
Kommunens korttidsboende finns på Vidablick. I samband med ombyggnationen av Vidablick sat-
sades det på platser för rehabilitering, välplanerade träningslokaler med modern utrustning. Fyra 
platser har tidigare i år tagits i anspråk för Trygg Hemgång, en satsning som enbart har varit positiv 
och ökat tryggheten för vårdtagare som skrivs ut ifrån sjukhuset. För att klara kostnadsökningen i 
hemtjänsten föreslås reducera med ytterligare fyra platser.  
 
Icke lagstadgade verksamheter är stödjande funktioner till lagstadgad verksamhet som ökar både 
kvalitet och effektivitet. 
 
Konsekvens 
En reducering av korttidsplatser innebär ingen kvalitativ satsning på hemtjänst som motsvarande 
Trygg Hemgång, utan enbart för att bidra till att klara den ökade volymen av hemtjänsttimmar och 
kan innebära ökade kostnader för betalningsansvar till Landstinget. Det kan även innebära ytterliga-
re kostnad för hemtjänst då korttidsplatser även beviljas i avvaktan på särskilt boende för de som 
inte alls klarar av sitt kvarboende. Vid sådana tillfällen kan insatserna bli särskilt kostnadskrävande 
då det kan krävas omsorg kontinuerligt över dygnet. 
 
Totalt     8 500 tkr 
 
2014 
Föreskrift har kommit ifrån socialstyrelsen beträffande bemanningsriktlinjer inom särskilt boende 
vilket innebär en helt annan utgångspunkt i bemanningen och därtill schemaläggningen. Självbe-
stämmande och meningsfullhet ska beaktas i den individuella bedömningen. Detta kommer att in-
nebära frekvent biståndsbedömning samt planering och resurstilldelning utifrån bedömningen. Det-
ta kommer att innebära stora kostnader för kommunerna. 

Äldrenämndens beslut 
Äldrenämnden beslutar att hos kommunfullmäktige anhålla om 8,5 miljoner kronor i utökad ram för 
år 2013. 
 
Ge förvaltningschef Torill Skaar Magnusson och ekonom Eva Robertsson i uppdrag att beräkna 
effekterna av möjliga besparingsalternativ för icke lagstadgad verksamhet.  
 
Att 2, 2 miljoner i interkommunala intäkter om hemsjukvården ska tillföras Äldrenämnden när er-
forderliga beslut fattats i ärendet. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige behandlar ärendet i samband med budgetförsla-
get 2013. 

Beslut 
Kommunfullmäktige noterar till protokollet att ärendet behandlats i samband med beslut om budge-
ten 2013. 
____________________ 
Exp: 
Äldreomsorgen 
Ekonomienheten  
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2012/320 

§ 341 Beslut om beviljande av tilläggsanslag 2012 för Äldrenämndens verksamhet   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-07 KS §323/2012 2012-11-06, Tilläggsäs-

kande 2012 för äldrenämndens verksam-
het 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-26 KS AU §393/2012 2012-10-29, Tilläggs-
äskande 2012 för äldrenämndens verk-
samhet 

   

3 Handling 2012-10-10 Tilläggsäskande för äldrenämndens 
verksamhet 2012, reviderad, Äldreom-
sorgen 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-25 Tilläggsäskande 2012 för äldrenämndens 
verksamhet  

   

 
Äldrenämnden § 104/2012 
 
Sammanfattning 
Från tertial 1 till tertial 2 har prognosen för år 2012 totalt förbättrats med ca 2 700 tkr. Tyvärr 
kommer inte äldrenämnden att kunna hålla en budget i balans beroende på flera faktorer. Volymök-
ning i hemtjänsten med ca 17 000 timmar. Från bokslut år 2011 med 249 110 timmar jämfört med 
prognos år 2012 med 265 969 timmar. Beräknad timkostnad på 250 tkr medför en ökad kostnad på 
ca 4 250 tkr. 
 
Inom särskilt boende har nämnden under året haft två kostnadskrävande ärenden om  
ca 880 tkr på helår. 
 
Transporterna till dagcentralerna har ökat innevarande år med ca 300 tkr, trots att vi ökade intern-
budgeten från 250 tkr till 550 tkr. 
 
Minskade intäkter på grund av införande av nytt verksamhetssystem prognostiseras till  
en kostnad om 1 250 tkr på helår. 
 
Totala kostnader för utökad verksamhet och minskade intäkter för år 2012 blir ca 6 680 tkr. 
 
Vidtagna åtgärder 
Minskat underskott för sjuksköterskor med ca 1000 tkr, Återhållsamhet på förvaltningsnivå med ca 
720 tkr, Förstärkning inom avgiftshandläggningen för att säkerställa avgiftshanteringen pågår. 
 
Övriga händelser 
Minskade kostnader för anhörigvård och ökade intäkter för vårdtagare som vistas tillfälligt i vår 
kommun, ca 600 tkr 
 
Överskott rehabilitering med ca 1100 tkr. Överskott på grund av svårigheter att rekrytera och på 
grund av mindre inköp av hjälpmedel. 
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Äldrenämnden har i beslut § 104 uppdragit åt nämndens presidium, att fatta beslut i ärendet efter 
det att uppföljningen av tertial 2 år 2012 är klar. Enligt delegationsordningen är det  endast ordfö-
randen som kan besluta i brådskande ärenden 
 
Bedömning 
Att efter tertial 1 minska personalkostnaderna inom hemtjänsten med ca 3000 tkr har inte varit möj-
ligt, då volymen har ökat med ca 17 000 timmar i relation till prognosen år 2012 jämte svårigheter 
att omfördela personal. Förvaltningen har även haft extra kostnadskrävande ärenden inom särskilt 
boende. 
 
Tilläggsäskande 
På äldrenämndens vägnar äskas tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Äldrenämnden ett 
tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja Äldrenämnden ett tilläggsanslag om 3 500 tkr för år 2012. 
_____________________ 
Exp: 
Äldreomsorgen 
Ekonomienheten 
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2012/352 

§ 342 Beslut om att bifalla förändring av barnomsorgstaxa 2013   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-07 KS §324/2012 2012-11-06, Förslag till 

förändring av barnomsorgstaxa 2013 
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-26 KS AU §394/2012 2012-10-29, Förslag till 
förändring av barnomsorgstaxa 2013 

   

3 Handling 2012-10-15 Förslag till förändring av barnom-
sorgstaxa 2013, Utbildningsenheten 

   

 
Utbildningsnämnden § 127/2012 
 
Förvaltningschef Tommy Ahlquist redogör för ärendet. 

Sammanfattning 
Barnomsorg är ett samlingsnamn för verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
Rambudgeten för 2013, tagen i kommunfullmäktige § 308/2011, bygger på ett uttag av avgift 12 
månader per år vid fortlöpande placering. 

Förslag till beslut 
Utbildningsnämnden föreslås att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 12 månader per 
år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
 
Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift inte skall tas ut 12 månader, så måste utbildnings-
nämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter motsvarande ca 1200 tkr. 

Utbildningsnämndens beslut 
Utbildningsnämnden beslutar att hos kommunfullmäktige, begära att få ta ut avgift 12 månader per 
år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. 
 
Om kommunfullmäktiges beslut blir att avgift inte skall tas ut 12 månader, så måste utbildnings-
nämnden begära att ramen för 2013 revideras. I annat fall fattas intäkter motsvarande ca 1200 tkr. 
 
Detta beslut justeras omedelbart. 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att bifalla Utbildningsnämndens begä-
ran om att ta ut avgift 12 månader/år vid fortlöpande placering gällande verksamheterna förskola, 
fritidshem och pedagogisk omsorg.  
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Deltar i debatten 
I debatten deltar JanAnders Palmqvist, S, Roger Fredriksson, M, och Eric Ohlsson, V. 

Yrkanden 
JanAnders Palmqvist, S, yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.  
Roger Fredriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att ta ut en barnomsorgsavgift år 2013 
för tolv månader. 
Erik Ohlsson, V, yrkar avslag om att ta ut avgift för tolv månader och att finansieringen utökar 
rambudgeten till utbildningsnämnden 

Propositionsordning 
Bifall till kommunstyrelsens förslag och ta ut barnomsorgsavgift för tolv (12) månader. 
Avslå förslaget och ta ut barnomsorgsavgift för elva (11) månader. 
 
De som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja och de som vill avslå kommunstyrelsens 
förslag röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Voteringen resulterar i att 25 ledamöter röstar ja och 23 ledamöter röstar nej och en (1) ledamot 
avstår från att rösta. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag, att ta ut avgift i tolv (12) månader 
per år vid fortlöpande placering av barn i barnomsorg som avser verksamheterna förskola, fritids-
hem och pedagogisk omsorg.  
_____________________ 
Exp: 
Utbildningsenheten 
Ekonomienheten  
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2012/360 

§ 343 Beslut om reglemente och budget med anledning av kommunalisering av 
hemsjukvården   

Beslutsunderlag 
1 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-11-12 Reglemente för Äldrenämnden 

2013_01_01 justerat efter KS 6 nov  
   

2 Beslut allmänt ärende 2012-11-07 KS §328/2012 2012-11-06, Förslag till 
Reglemente Äldrenämnden 

   

3 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-31 Bilaga till Förändringar i Reglemente 
för Äldrenämnden från och med 2013  

   

4 Beslut allmänt ärende 2012-10-26 KS AU §402/2012 2012-10-29, Förslag 
avseende reglemente och budget med 
anledning av kommunalisering av hem-
sjukvården 

   

5 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-10-24 Förslag avseende reglemente och budget 
med anledning av kommunalisering av 
hemsjukvården  

   

 
Kommundirektör Jörn Wahlroth lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i § 285 2012 fattat beslut om en kommunalisering av hemsjukvården. Med 
anledning härav föreslås följande: 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige: 

att Äldrenämnden ska ha hand om verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården 

att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente i enlighet med bilaga 1. 

att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med 
beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013.  

Kommunjurist Leona Öberg lämnar en kort presentation av sig själv.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att Äldrenämnden ska ha hand om 
verksamheten för den kommunaliserade hemsjukvården. 
 
Att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente i enlighet med bilaga 1. 
 
Att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 2. Finansieringen hanteras i samband med 
beslut om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013. 
 



 
Ronneby kommun Sammanträdesprotokoll 74(78) 

 
Kommunfullmäktige 2012-11-29 

Justeras  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

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

Yrkanden 
Roger Fredriksson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i sin helhet. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar, att Äldrenämnden ska ha hand om verksamheten för den  
kommunaliserade hemsjukvården. 
 
Att uppgifterna förs in i Äldrenämndens reglemente enligt bilaga 5. 
 
Att medel för verksamheten anslås i enlighet med bilaga 6. Finansieringen hanteras i samband med  
beslutet om skattesats (skatteväxling) och budget för 2013. 
____________________ 
Exp: 
Äldrenämnden 
Ekonomienheten 
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2008/352 

§ 344 Besvarande av medborgarförslag från Gunilla Olofsson angående Informa-
tionsblad och policy - Stärkt medborgarinflytande   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-07 KS §329/2012 2012-11-06, Besvarande 

av medborgarförslag från Gunilla Olofs-
son angående Informationsblad och policy 
- Stärkt medborgarinflytande 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-26 KS AU §403/2012 2012-10-29, Besvaran-
de av medborgarförslag från Gunilla 
Olofsson angående Informationsblad och 
policy - Stärkt medborgarinflytande 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-10-15 KS AU §384/2012 2012-10-15, Be-
svarande av medborgarförslag från 
Gunilla Olofsson angående Informa-
tionsblad och policy - Stärkt medbor-
garinflytande 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-09-20 Förslag på svar på medborgarförslag om 
information och policy förstärkt medbor-
garinflytande  

   

5 Remissvar utg. remiss 2012-06-05 Svar på remiss, Heike Rosenquist    

6 Beslut allmänt ärende 2008-11-03 KF §241/2008 2008-10-30    

7 Handling 2008-11-03 Informationsblad och policy - Stärkt 
medborgarinflytande, Gunilla Olofs-
son 

   

 
 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Gunilla Olofsson lämnar i ett medborgarförslag flera förslag gällande information till allmänheten. 
Hon förslår att ett informationblad/informationsfolder/webinfo riktad till allmänheten med upplys-
ningar om medborgarförslag, skrivelser och allmänhetens frågestund i samband med Kommunfull-
mäktige. vidare att man lägger till namn och hur man kommer i kontakt med förtroendevalda politi-
ker, att kommunens organisation och tjänstemän presenteras, att bifoga foldern med KF, KS och 
nämndernas sammanträdesdatum, att utse och utbilda ett par personer som tar speciellt ansvar för 
att hjälpa medborgarna till rätta, lämpligtvis arbetar de på medborgarservice.  Vidare att en policy 
upprättas som svarar mot informationen till allmänheten, att kommunen jobbar med frågor rörande 
attityd och bemötande samt att testa material från Sveriges kommuner och landstings demokratipro-
jekt i Ronneby.  
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Bedömning 
Medborgarförslaget har varit på remiss till enheten för kommunikation och medborgarservice. 
Informationsansvarig Heike Rosenqvist, skriver att ett stärkt medborgarinflytande är högst önsk-
värt. Den kommunala webbplatsen www.ronneby.se har som sitt yttersta syfte att informera och 
engagera Ronneby kommuns invånare. Idag finns den efterfrågade presentationen av tjänstemän 
och kommunens organisation på hemsidan. Även det efterfrågade förtroendemannaregistret finns på 
www.ronneby.se med namn, kontaktuppgifter samt uppdrag för alla kommunens politiker. Under 
2012 förbättras presentationen ytterligare då bilder kommer att komplettera informationen. Kungö-
relser visas redan på startsidan och datum för KF, KS och nämndernas sammanträden är tillgängliga 
via webben. 
Medborgarservice är tillgänglig för allmänheten och har som en uppgift att hjälpa invånare, nyin-
flyttade eller företagare vidare med information eller vägledning till rätt person.  
 
En informationspolicy för Ronneby kommun antogs i KF redan 2002 (§ 189/2002). En omarbetning 
av denna policy står på tur. Dessutom har KS beslutat om en marknadsföringsplan (KS 2012-05-08 
§ 134).  
 
Sammanfattningsvis görs bedömningen att kommunen redan i stor utsträckning arbetar med frågan i 
linje med förslaget varför medborgarförslaget föreslås besvaras med ovanstående.  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfull-
mäktige att besluta att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktig beslutar att medborgarförslaget är besvarat med 
ovanstående. 
 

Beslut 
Kommunfullmäktig beslutar att medborgarförslaget är besvarat med ovanstående. 
_____________________ 
Exp: 
Gunilla Olofsson
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2008/342 

§ 345 Besvarande av motion från kommunfullmäktigeledamot Kjell G G Johansson, 
M, angående kommunens servicenivå i kontakten med medborgarna   

Beslutsunderlag 
1 Beslut allmänt ärende 2012-11-07 KS §330/2012 2012-11-06, Besvarande 

av motion från kommunfullmäktigeleda-
mot Kjell G G Johansson, M, angående 
kommunens servicenivå i kontakten med 
medborgarna 

   

2 Beslut allmänt ärende 2012-10-26 KS AU §404/2012 2012-10-29, Besvaran-
de av motion från kommunfullmäktigele-
damot Kjell G G Johansson, M, angående 
kommunens servicenivå i kontakten med 
medborgarna 

   

3 Beslut allmänt ärende 2012-10-15 KS AU §385/2012 2012-10-15, Be-
svarande av motion från kommun-
fullmäktigeledamot Kjell G G Johans-
son, M, angående kommunens servi-
cenivå i kontakten med medborgarna 

   

4 Tjänsteskrivelse/Utredning 2012-07-20 Förslag till svar på motion angående 
kommunens servicenivå i kontakterna 
med medborgarna  

   

5 Remissvar utg. remiss 2012-06-05 Svar på remiss, Enheten för Kommunika-
tion och Medborgarservise 

   

6 Beslut allmänt ärende 2008-10-30 KF §269/2008 2008-10-30, Motion 
från kommunfullmäktigeledamot Kjell 
G G Johansson, M, angående kommu-
nens servicenivå i kontakten med 
medborgarna 

   

7 Handling 2008-10-24 Motion från kommunfullmäktigele-
damot Kjell G G Johansson, M, angå-
ende kommunens servicenivå i kon-
takten med medborgarna, Kjell G G 
Johansson 

   

 
Samordnings- och utvecklingschef Anna-Karin Sonesson lämnar följande beslutsförslag 

Sammanfattning 
Kjell GG Johansson yrkar i en motion att Kommunfullmäktige medverkar till att det skapas instruk-
tioner, reglementen och rutiner som medför att medborgarna ges en betydligt bättre service när det 
gäller muntliga och skriftliga besked i ärenden som berör den enskilda medborgaren eller organisa-
tionen men även i fråga om telefon- och e-post-service. 
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Bedömning 
Motionen har varit på remiss till Enheten för kommunikation och medborgarservice. Heike Rosen-
quist, informationsansvarig, skriver att kommunikation med medborgarna är en central fråga i den 
kommunala verksamheten. Hon pekar på att t ex via medborgarservice belägen vid stadshusets entré 
ges alla medborgare möjlighet att komma i kontakt med kommunen personligen, via brev, telefon, 
fax eller e-post. Kommunens webbplats www.ronneby.se optimerades vid senaste uppdatering i 
oktober 2011 med särskild hänsyn till tillgänglighet. W3C standards och riktlinjer följs. 
(http://www.ronneby.se/sv/ronneby-kommun/om-webbplatsen/). 
 
Ronneby kommun deltar i undersökningen Kvalitet i korthet. En del i detta är att kommunens servi-
ce via telefon och e-post undersöks och jämförs med resultat från andra deltagande kommuner. När 
det gäller svarstider i växel och visa e-post ligger Ronneby kommun bra till. Kommunen behöver 
dock arbeta mer med bemötande och den service man ger i kontakten med medborgare. Flera för-
valtningar arbetar med att förbättra kommunikationen t ex genom att i svarsbrev ange att man tagit 
emot posten och anger vem som kommer att vara handläggare.  
 
I november 2010 beslutade Kommunfullmäktige att bifalla en motion om tjänstegarantier och fast-
ställde övergripande riktlinjer för detta. Detta är ett sätt att jobba i den riktning motionen syftar till. 
 
Med ovanstående förslås att motionen är besvarad. 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott förelås besluta föreslå Kommunstyrelsen att föreslå Kommunfull-
mäktige att besluta att motionen är besvarad med ovanstående.  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen med ovanstå-
ende.  

Deltar i debatten 
I debatten deltar Kjell GG Johansson, M, och Jan Anders Palmqvist, S. 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen med ovanstående.  
_____________________ 
Exp: 
Kjell GG Johansson 
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