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Noter fra Holbæk Kommune.
Byrådsmødet 16-08-2017.
Beslutning om at ændre taksten på mad i plejeboliger og midlertidige boliger
I Holbæk Kommune bliver taksten på mad fastsat årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet for det
kommende år, i 2017 er taksten 3.391 kr. pr. måned.
For at overholde budgettet i 2017 anbefaler administrationen, at taksten for madservice i plejeboliger og
midlertidige boliger hæves til lovens maksimum på 3.542 kr. pr. måned.
Forslaget indebærer en stigning på 4,5 %, svarende til 151 kr. pr. borger pr. måned, det vil give en samlet
årlig merindtægt for kommunen på ca. 400.000 kr., i 2017 vil merindtægten være ca. 240.000 kr., hvis stigningen ændres pr. 1. juni.
Ændringen i taksten vil berøre borgere, der modtager mad fra Holbæk Kommunes produktionskøkken og
som bor i en bolig på følgende steder: Plejehotellet på Stenhusbakken i Holbæk. Plejebolig Stenhusbakken i
Holbæk. Elmelunden i Jyderup. Samsøvej i Holbæk og Kastanjely i Svinninge.
Borgere der bor i en plejebolig på Tysinge Have i Tølløse eller Fjordstjernen i Holbæk vil ikke være omfattet af takstændringen, da de selv producerer og leverer deres mad.
Borgere i eget hjem, der er visiteret til madservice, er heller ikke omfattet af takstændringen, da maden leveres af Det Danske Madhus.
Ved Udvalget Aktiv Hele Livets behandling af sagen stemte udvalget imod indstillingen, Pernille Kruse og
Willy Lisby, V, ønsker ikke, at ændringen træder i kraft i 2017, men at den indgår som en del af budgetforslaget for 2018, så der ikke skal findes andre reduktioner svarende til den foreslåede takstændring.
Leif Juhl, Ø, og Jørgen Jensen, A, kan hverken godkende en takststigning for 2017 eller 2018. De mener, at
udfordringen skal løses på anden vis.
Finn Nielsen, O, kan kun godkende, at taksten i 2017 og i 2018 kan stige svarende til pris- og lønfremskrivning af folkepensionen.
Ved Byrådets behandling af sagen blev indstillingen ikke godkendt.

2.
Beslutning om 1.behandling af Forslag til Lokalplan 2.83 samt tilhørende kommuneplantillæg nr.37 for
boliger ved L. C. Worsøevej i Holbæk.
Udarbejdelsen af planforslagene er sket på baggrund af et konkret projekt for et nyt boligbyggeri, hvor Lejerbo opfører op til 100 billige almene boliger samt 6 ”skæve” boliger til skæve eksistenser på L. C. Worsøevej, Byrådet har den 12. oktober 2016 godkendt beslutningen om, at dette projekt skal opføres, Holbæk
Kommune har behov for omkring 400 billige boliger, så lokalplanen er dermed med til at realisere en del af
dette behov.
Der er afholdt fordebat med indkaldelse af ideer og forslag i perioden forud for planudarbejdelsen, her kom
der høringssvar fra fire parter vedr. støj, natur, vådområder, trafikadgang, samt bemærkninger om beboermålgruppen, høringssvarene er blevet vurderet og har påvirket planlægning, hvor det har været muligt.
Ved Klima og Miljø Udvalget og Økonomiudvalgets behandling af sagen indstilles godkendt og det gjorde
Byrådet ved deres behandling af punktet.

Jørgen Jensen.

