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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen
Beslutande
Med undantag för
presidiet deltar samtliga
ordinarie ledamöter via
länk.

Ersättare
Samtliga ersättare deltar
via länk

Övriga deltagare
Kommundirektör,
IT-specialist och
kommunsekreterare
deltar fysiskt, övriga
deltar via länk

Renée Bengtsson (S) (Ordförande)
Jeanette Anderssn (M)
Viktor Lundblad (M)
Eva Andersson (C)
Christian Eberstein (KD)
Olle Adolfsson (S)
Jon Haraldsson (S)
Anette Holgersson (V) § 421
Per Hassel (SD)
Ulf Utgård (M), ersätter Alexander Abenius (M)
Kajsa Räntfors (L), ersätter Lill Jansson (L)
Ingmar Rahm (V), ersätter Anette Holgersson (V) § 427 pga. jäv
Gunilla Lindell (KD)
Erik Larsson (S)
Sara Jäderklint (S)
Ronny Johansson (L)
Ralf Dahlgren (SD)
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)
Per-Eric Börjesson (C)
Ingmar Rahm (V)
Föredragningar och beslut
Gull-Britt Eide (kommundirektör)
Christoffer Wetterlundh (IT-controller)
Markus Franklin (kommunsekreterare)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Föredragningar
Monika Bondesson (sektorschef) § 421
Marie Blomqvist (verksamhetschef) § 421
Ann Blom (verksamhetschef) § 427
Maria Egerlund Fletcher (kommunjurist) § 427
Marie F Nilsson (verksamhetschef) § 427
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Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 407
§ 421
§ 427

Anmälan av jäv
Senareläggning av ny hemtjänsttaxa 2021
Avtal avseende nyttjande för föreningsverksamhet i Nya Novahallen samt
verksamhetsbidrag
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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 407 Anmälan av jäv
Anette Holgersson (V) anmäler jäv § 427 Avtal avseende nyttjande för
föreningsverksamhet i Nya Novahallen samt verksamhetsbidrag
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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 421 Senareläggning av ny hemtjänsttaxa 2021

KS20.330

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om ändring av beslut
fattat 2020-10-22 § 143 så att införandet av ny beräkningsmodell och hemtjänsttaxa
senareläggs och börjar gälla från och med 2021-09-01.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta ge kommunstyrelsen
i uppdrag att besluta införa ny beräkningsmodell och hemtjänsttaxa tidigare än 2021-0901 för det fall de tekniska anpassningarna kan färdigställas dessförinnan.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta om att fastställa 2021
års taxa för perioden 2021-01-01—2020-08-31, för hemtjänst och avlösarservice
överstigande 16 timmar/månad enligt timtaxa med 0,006681 av prisbasbeloppet för
2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2020-10-22 förvaltningens förslag till ny konstruktion för
hemtjänsttaxa som ska börja gälla från den 1 januari 2021. Förvaltningen tog fram ett
förslag på ny taxekonstruktion som planerades att ingå i det ordinarie taxeärendet i juni,
men flyttades fram till efter sommaren då det rådde borgfred. Vid implementering av
den nya taxan i verksamhetssystemet under hösten konstaterades att större åtgärder i
befintligt system behöver genomföras för att kunna ta ut avgifter enligt den nya
taxekonstruktionen på ett korrekt sätt. Förvaltningen bedömer att risken för att
hemtjänsttagare skulle drabbas negativt som mycket stor om dessa åtgärder inte vidtas.
Förvaltningen förslår att i avvaktan på att de tekniska förutsättningarna i
verksamhetssystemet är på plats att taxa för hemtjänst tas ut enligt timtaxa för hemtjänst
och avlösarservice efter de första 16 timmarna med justering av prisbasbeloppet för
2021 under tiden 1 januari-31 augusti samt att den nya taxemodellen införs 1 september
2021.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse angående senareläggning av ny hemtjänsttaxa 2021

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorchef
Marie Blomqvist, verksamhetschef
Maria Enbuske, verksamhetschef
Ann-Christin Gustafsson, utvecklingsledare
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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 427 Avtal avseende nyttjande för föreningsverksamhet
i Nya Novahallen samt verksamhetsbidrag

KS20.915

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta ingå Avtal om
upplåtelse och verksamhetsbidrag för Nya Novahallen, dnr KS20.915–1.
Kommunstyrelsen beslutar om följande justering i avtalet under punkt 5, tredje stycket.
Kommunen äger därtill rätt att vid ett tillfälle under den initiala avtalstiden (2021-0101-2030-09-30) besluta om justering av verksamhetsbidraget. Sådan justering får ske
tidigast från och med 2026-01-01 och ska meddelas Nya Novahallen senast 6 månader
innan den ska börja gälla. Justering får ske så väl uppåt som nedåt, men maximalt 10 %
nedåt. Eventuell vinst efter skatt skall användas till amortering av banklån i första hand.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att besluta utge
verksamhetsbidrag om 550 000 kronor för oktober-december 2020.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservationer

Jon Haraldsson (S) och Ingmar Rahm (V) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut
till förmån för egna yrkanden.
Per Hassel (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut med följande motivering:
Avtal avseende nyttjande för föreningsverksamhet i Nya Novahallen samt
verksamhetsbidrag om 550 tusen oktober till december 31
Yrkar avslag med anledning att det inte föreligger något nämnvärt behov av kommunen
att nyttja hallen.
Vi ställer oss också kritiska till att vi i KS inte tidigare fick vetskap om att det nu höga
framställda krav på 2,2 Mkr per år i 10 år framöver, som är ett mycket stort
driftsbidrag och som innebär att betydande medel tas från sektor lärande och
ifrågasätter om de medel behövs för bättre ändamål.
Sammanfattning

I september 2020 stod Nya Novahallen i Floda färdig. Hallen ägs av bolaget Nya
Novahallen AB i vilket Lerums kommun är delägare. Hallen har byggts i samarbete
med civilsamhället och kommunen genom att kommunen bland annat har bidragit till
hallbyggnationen genom utlåning av medel och aktieägartillskott.
För att kommunens föreningsliv ska kunna nyttja hallen behöver avtal om upplåtelse
tecknas. Därtill har bolaget framfört önskemål om ett verksamhetsbidrag uppgående till
2 200 000 kronor årligen.
Förvaltningen gör bedömningen att hallen är viktig för föreningslivet och kan i en
framtid behöva användas som ett komplement till idrottsundervisningen för Flodas
skolor. Kommunen bör därmed bidra till bolagets drift av hallen genom utgivande av
verksamhetsbidraget.
Signatur justerare
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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 427 (forts.)

KS20.915

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förvaltningens förslag
till beslut med följande tillägg:
Alliansen föreslår kommunstyrelsen besluta med följande justering i avtalet under punkt
5. Tredje stycket Kommunen äger därtill rätt att vid ett tillfälle under den initiala
avtalstiden (2021-01-01-2030-09-30) besluta om justering av verksamhetsbidraget.
Sådan justering får ske tidigast från och med 2026-01-01 och ska meddelas Nya
Novahallen senast 6 månader innan den ska börja gälla. Justering får ske så väl uppåt
som nedåt, men maximalt 10 % nedåt. Eventuell vinst efter skatt skall användas till
amortering av banklån i första hand.
Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen avslå förvaltningens förslag till beslut,
socialdemokraterna vill ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att hyra all
halltid dagtid istället för att ge ett verksamhetsbidrag.
Ingmar Rahm (V) föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med Olle Adolfssons (S)
förslag till beslut.
Per Hassel (SD) föreslår kommunstyrelsen avslå förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) finner att det finns flera förslag till beslut och ställer
följande propositionsordning. Först tar kommunstyrelsen ställning till frågan om att
avslå eller bifalla förvaltningens förslag till beslut. Därefter tar kommunstyrelsen
ställning till Eva Anderssons (C) tilläggsyrkande (vid bifall) eller Olle Adolfssons (S)
yrkande (vid avslag). Ordförande finner att kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen avslår eller bifaller förvaltningens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Därefter frågar ordförande om
kommunstyrelsen godkänner Eva Anderssons (C) tilläggsyrkande och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse om avtal avseende upplåtelse och verksamhetsbidrag Nya
Novahallen



Avtal avseende upplåtelse och verksamhetsbidrag för Nya Novahallen
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Kommunstyrelsen

§ 427 (forts.)

KS20.915

Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektör
Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Marie F Nilsson, verksamhetschef lärande
Ann Blom, sektorchef lärande
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Eva Andersson
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Method: BankID SE

Action: Sign
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Activity log
E-mail invitation sent to eva.andersson@lerum.se
2020-12-16 21:17:10 CET,
E-mail invitation sent to renee.bengtsson@lerum.se
2020-12-16 21:17:10 CET,
E-mail invitation sent to christian.eberstein@lerum.se
2020-12-16 21:17:10 CET,
E-mail invitation sent to mikael.ingvarsson@lerum.se
2020-12-16 21:17:10 CET,
Clicked invitation link Mikael Ingvarsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36,2020-12-16
21:18:16 CET,IP address: 188.148.194.171
Document viewed by Mikael Ingvarsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36,2020-12-16
21:18:16 CET,IP address: 188.148.194.171
Document signed by MIKAEL INGVARSSON
Birth date: 1985/02/19,2020-12-16 21:23:17 CET,
Clicked invitation link Renée Bengtsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36,2020-12-16
21:29:50 CET,IP address: 188.148.194.171
Document viewed by Renée Bengtsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/87.0.4280.88 Safari/537.36,2020-12-16
21:29:51 CET,IP address: 188.148.194.171
Document signed by RENÉE NORGREN JERYD
Birth date: 1965/04/07,2020-12-16 21:50:47 CET,
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Clicked invitation link Christian Eberstein
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2020-12-16
21:52:19 CET,IP address: 83.226.68.163
Document viewed by Christian Eberstein
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_6) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.1 Safari/605.1.15,2020-12-16
21:52:20 CET,IP address: 83.226.68.163
Clicked invitation link Eva Andersson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15,2020-12-16
21:52:51 CET,IP address: 81.226.222.224
Document viewed by Eva Andersson
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_4) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.1 Safari/605.1.15,2020-12-16
21:52:52 CET,IP address: 81.226.222.224
Document signed by EVA ANDERSSON
Birth date: 1959/10/14,2020-12-16 21:57:44 CET,
Document signed by Christian Gösta Eberstein
Birth date: 1970/11/27,2020-12-16 22:37:46 CET,
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