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§ 176 Nominering av nämndeman till Alingsås tingsrätt

KS18.1301

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar nominera Lena Junged (V) som nämndeman till Alingsås
tingsrätt.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige nominerar efterträdare till entledigad nämndeman. Den vakanta
platsen nomineras av Vänsterpartiet.
Förslag under sammanträdet

Ordförande Ingela Gyllesten (C) föreslår kommunfullmäktige nominera Lena Junged
(V) som nämndeman till Alingsås tingsrätt.
Beslutsgång

Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
Beslutet skickas till

Alingsås tingsrätt
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§ 177 Avtal avseende nyttjande för föreningsverksamhet
i Nya Novahallen samt verksamhetsbidrag

KS20.915

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar ingå Avtal om upplåtelse och verksamhetsbidrag för Nya
Novahallen, dnr KS20.915.
Kommunfullmäktige beslutar utge verksamhetsbidrag om 550 000 kronor för oktober
till december år 2020.
Reservationer

Renée Bengtsson (S) och Lena Hansson (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för
egna förslag.
Glenn Sjögren (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag och lämnar
en skriftlig motivation enligt nedan.
Sverigedemokraterna 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
kommunstyrelsen inte tidigare fick vetskap om att det nu höga framställda krav på 2,2
miljoner kronor per år i tio år framöver, som är ett mycket stort driftbidrag och som
innebär att betydande medel tas från Sektor lärande och ifrågasätter om de medlen
behövs för bättre ändamål.
Sammanfattning

I september 2020 stod Nya Novahallen i Floda färdig. Hallen ägs av bolaget Nya
Novahallen AB som Lerums kommun är delägare till. Hallen har byggts i samarbete
mellan civilsamhället och kommunen genom att kommunen bland annat har bidragit till
hallbyggnationen genom utlåning av medel och aktieägartillskott.
För att kommunens föreningsliv ska kunna använda hallen behöver avtal om upplåtelse
tecknas. Bolaget har också framfört önskemål om ett verksamhetsbidrag på 2 200 000
kronor årligen.
Förvaltningen har bedömt att hallen är viktig för föreningslivet och att den i framtiden
kan behöva användas som ett komplement för idrottsundervisningen för Flodas skolor.
Beslutsunderlag

•

•
•

KS § 427/2020-12-16 Avtal avseende nyttjande för föreningsverksamhet i Nya
Novahallen samt verksamhetsbidrag
Tjänsteskrivelse om avtal avseende upplåtelse och verksamhetsbidrag Nya
Novahallen
Avtal avseende upplåtelse och verksamhetsbidrag för Nya Novahallen
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§ 177 (forts.)
Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S), Lena Hansson (V) och Glenn Sjögren (SD) gör inlägg i debatten
och yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag.
Eva Andersson (C) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christian Eberstein (KD) gör inlägg i debatten.
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektör
Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Marie F Nilsson, verksamhetschef
Ann Blom, sektorschef
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§ 178 Renhållningstaxa 2021

KS20.751

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta förslag till renhållningstaxa 2021. Den reviderade
renhållningstaxan gäller från och med 2021-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har föreslagit reviderad renhållningstaxa för 2021. Taxan
för hämtning av hushållsavfall står oförändrad jämfört 2020.
Kostnaden för tömning av enskilda anläggningar föreslås sänkas med cirka två procent,
utom för minireningsverk där kommunstyrelsen föreslår en sänkning på cirka fem
procent. Sänkningen beror på en uppskattning av indexförändringen (oktober 2019 till
oktober 2020) som styr kommunens avtal med entreprenören.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

KS § 359/2020-11-04 Förslag på ny renhållningstaxa
Tjänsteskrivelse förslag till renhållningstaxa 2021
Förslag till Avfallstaxa slam 2021
Förslag till Renhållningstaxa
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§ 179 Rättelse av hemtjänsttaxa 2021

KS20.330

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag till rättelse av hemtjänsttaxa.
Den nya hemtjänsttaxan gäller från 2021-01-01.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2020-10-22 kommunstyrelsens förslag till ny hemtjänsttaxa.
Efter beslutet har ett fel upptäckts i beslutsunderlaget avseende procentsatsen av
prisbasbeloppet (pbb) för avgifter för inköp och matleverans. I underlaget föreslås att
dessa insatser ska fastställas till 0,006681 ppb per månad (632 kronor/månad). Den
korrekta procentsatsen för avgifter för inköp och matleverans ska vara 0,013361 ppb per
månad, det vill säga 632 kronor beräknat på 2020 års prisbasbelopp.
Beslutsunderlag

•
•

KS § 379/2020-11-18 Beslut om rättelse av hemtjänsttaxa 2021
Tjänsteskrivelse om rättelse av hemtjänsttaxa

Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar om kommunfullmäktige kan bifalla
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorschef
Marie Blomqvist, verksamhetschef
Maria Enbuske, verksamhetschef
Ann-Christin Gustafsson, utvecklingsledare
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§ 180 Senareläggning av hemtjänsttaxa 2021

KS20.330

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar 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.
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att besluta införa ny
beräkningsmodell och hemtjänsttaxa tidigare än 2021-09-01 för det fall de tekniska
anpassningarna kan färdigställas dessförinnan.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa 2021 års taxa för perioden 2021-01-01 - 202008-31, för hemtjänst och avlösarservice överstigande 16 timmar/månad enligt timtaxa
med 0,006681 av prisbasbeloppet för 2021.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2020-10-22 förvaltningens förslag till ny konstruktion för
hemtjänst taxa som ska börja gälla från den 2021-01-01. Förvaltningen tog fram ett
förslag på ny taxekonstruktion. Vid implementering av den nya taxan i
verksamhetssystemet 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 skulle 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 2021-09-01.
Beslutsunderlag

•
•

KS § 421/2020-12-16 Senareläggning av ny hemtjänsttaxa 2021
Tjänsteskrivelse angående senareläggning av ny hemtjänsttaxa 2021

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorschef
Marie Blomqvist, verksamhetschef
Maria Enbuske, verksamhetschef
Ann-Christin Gustafsson, utvecklingsledare
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§ 181 Räddningstjänsten Storgöteborg - taxor 2021

KS20.518

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar:
1. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 5 kap. 4 § lag om skydd mot olyckor, i enlighet
med bilaga 1,
2. att anta taxa för tillsyn, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv vara, i
enlighet med bilaga 2,
3. att anta taxa för tillståndsprövning, med stöd av 27 § lag om brandfarlig och explosiv
vara, i enlighet med bilaga 3,
4. att anta taxa för brandskyddskontroll, med stöd av 3 kap. 6 § lag om skydd mot
olyckor, i enlighet med bilaga 4,
5. att anta taxa för utlämnande av allmän handling, i enlighet med bilaga 5,
6. att anta taxebestämmelserna i enlighet med bilagorna 6–7,
7. att taxorna enligt beslutspunkt 1–4 gäller från och med den 1 januari 2021 till och
med den 31 december 2025, med den justering som sker enligt beslutspunkt 9,
8. att taxa enligt beslutspunkt 5 gäller tillsvidare samt
9. att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för varje avgiftsår ska justera taxorna
enligt beslutspunkt 1–4 enligt Sveriges kommuner och regioners (SKR) Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Vid justeringen tillämpas det PKV som SKR årligen
publicerar i februari, i samband med cirkuläret som omfattar budgetförutsättningar och
skatteprognos. Taxan beräknas enligt PKV för två år före det år som taxebeloppet ska
gälla. Justeringen görs med PKV enligt det cirkulär som publiceras året före det år
taxebeloppet ska gälla.
Sammanfattning

Taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en kommun i lag eller
förordning inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund.
Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) medlemskommuner måste därför fatta
beslut om de taxor som RSG ska tillämpa i sin verksamhet.
RSG utövar tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt meddelar tillstånd enligt
LBE. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna tillsyns- och
tillståndsverksamhet. RSG ansvarar enligt LSO även för sotning, rengöring och
brandskyddskontroll. Avgifter för denna verksamhet får tas ut, vilket görs genom en
sotningstaxa respektive en taxa för brandskyddskontroll.
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§ 181 (forts.)
Sammanfattning (forts.)

En myndighet får ta ut avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar under
förutsättning att det finns en på förhand fastställd taxa (TF 2:16 1 st.). För statliga
myndigheter är avgiften fastställd i Avgiftsförordningen (1992:191). Kommuner ska
själva fatta beslut om vilka avgifter som gäller för avskrifter och kopior, vilket sker
genom ett beslut i kommunfullmäktige.
I detta ärende ska beslut fattas om att anta fem olika taxor; taxa för tillsyn enligt LSO,
taxa för tillsyn enligt LBE, taxa för tillståndsprövning enligt LBE, taxa för
brandskyddskontroll enligt LSO samt taxa för utlämnande av allmän handling. Samtliga
taxor ska börja gälla 2021-01-01.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

KS § 391/2020-11-18 Räddningstjänsten Storgöteborg - taxor 2021
Tjänsteskrivelse om Räddningstjänsten Storgöteborg taxor 2021
RSG 4.0 Tjänsteutlåtande Taxor
RSG 4.1 Taxor Bilaga 1-12
RSG protokollsutdrag FS § 30

Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande Ingela Gyllesten (C) frågar om kommunfullmäktige kan bifalla
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Beslutet skickas till

Urban Sjögren, finansekonom
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
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§ 182 Förbundsordning för Tolkförmedling Väst

KS20.423

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna den nya förbundsordningen för Tolkförmedling
Väst.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har yttrat sig om förslaget till ny förbundsordning 2020-09-17. Ett
formellt godkännande av förslaget krävs också av kommunfullmäktige.
Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst har arbetat fram ett förslag till ny
förbundsordning till följd av att nya ansökningar om medlemskap har inkommit. I
arbetet har nuvarande förbundsordning setts över utifrån kommunallagen samt utifrån
en omvärldsanalys över andra förbundsordningar.
Förändringarna som föreslås är dels att de ansökande medlemmarna Partille, Lysekils
och Sotenäs kommuner skrivs in dels ett tillägg att ordföranden har utslagsröst vid lika
röstetal. I övrigt är det endast strukturella förändringar och redaktionella förtydliganden.
Samtliga medlemmar har givits möjlighet att lämna synpunkter på befintlig
förbundsordning.
Förvaltningen har inget att invända mot i den föreslagna förbundsordningen då
förändringarna i huvudsak är för att anpassa till gällande lagstiftning och nuvarande
verksamhet. I övrigt innehåller den nya förbundsordningen några strukturella och
redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag

•
•
•

KS § 375/2020-11-18 Godkännande av förbundsordning för Tolkförmedling
Väst
Förbundsordning med ändringsmarkeringar
Förslag till ny förbundsordning

Beslutet skickas till

Marcus Larsson, administrativ chef
Tolkförmedling Väst
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§ 183 Anmälan av nya motioner
Inga motioner anmälda till dagens sammanträde.
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§ 184 Anmälan av nya interpellationer
Inga interpellationer anmälda till dagens sammanträde.
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§ 185 Anmälan av nya frågor

KS20.969

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Ingrid Swensons (SD) enkla fråga ställd till
kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (M) ska besvaras vid nästkommande
sammanträde.
Sammanfattning

Ingrid Swenson (SD) har anmält en enkel fråga till sammanträdet, ställd till
kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (M).
Beslutsunderlag

•

Enkel fråga till Alexander Abenius (M) - ställd av Ingrid Swenson (SD)

Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Ordförande Ingela Gyllesten (C) föreslår kommunfullmäktige besluta att frågan ska
besvaras vid nästkommande sammanträde, då Alexander Abenius (M) inte är
närvarande vid dagens sammanträde.
Beslutsgång

Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
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