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PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

Beslutande
Samtliga beslutande deltar
via länk, utom presidiet

Viktor Lundblad (M) (ordförande)
Renée Bengtsson (S) (2: e vice ordförande)
Jeanette Andersson (M)
Eva Andersson (C)
Christian Eberstein (KD)
Olle Adolfsson (S)
Jon Haraldsson (S)
Ulf Utgård (M) ersätter Alexander Abenius (M)
Kajsa Räntfors (L) ersätter Lill Jansson (L)
Ralf Dahlgren (SD) ersätter Per Hassel (SD)
Ingmar Rahm (V) ersätter Anette Holgersson (V)

Ersättare
Samtliga ersättare deltar
via länk

Gunilla Lindell (KD)
Erik Larsson (S)
Sara Jäderklint (S)
Petter Skoglund (M)
Ronny Johansson (L)
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)
Per-Eric Börjesson (C)

Övriga deltagare
Samtliga föredragningar
sker via länk.
Kommundirektör, ITcontroller, sekreterare
deltar på plats

Föredragningar och beslut
Gull-Britt Eide (kommundirektör)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Eva Glädt (kommunalrådssekreterare)
Thomas Kaltenböck (kommunalrådssekreterare)

Övriga deltagare
fortsättning

Föredragningar
Per-Martin Cederlund (IT-controller) §§ 133 – 136
Markus Franklin (kommunsekreterare) § 135
Marcus Larsson (administrativ chef) § 136
Linda Silander (överförmyndarhandläggare) § 136
Monika Bondesson (sektorschef) §§ 138 – 140
Marie Blomqvist (verksamhetschef) § 138
Ann-Christin Gustafsson (utvecklingsledare) § 138
Maria Enbuske (verksamhetschef) § 138
Karin Gertzén (verksamhetsutvecklare) § 141
Ann Blom (sektorschef) § 141 – 142
Ingela Andersson (verksamhetschef) § 141
Christian Jerhov (verksamhetsutvecklare) § 142
Lars-Erik Snällman (ledamot i räddningstjänstförbundet Storgöteborg) § 143
Lillemor Rånevik (ersättare i räddningstjänstförbundet Storgöteborg) § 143
Peter Wallentin (sektorschef) §§ 144 – 147
Lisa Sakshaug (strategisk samhällsplanerare) §§ 144 – 145
Lerny Hermansson (enhetschef inom bygglov) § 146
Linda Billberg (strategisk samhällsplanerare) § 147
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Tillkommande och utgående ärenden
Anmälan av jäv
Avskrivning av medborgarförslag som inte ska göras om till e-förslag
Utredning att inleda samverkan mellan överförmyndarverksamheterna i
Lerums och Alingsås kommuner
Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och utskott
2021
Upphävande av tidigare beslut om införande av ny taxekonstruktion för
hemtjänst
Yttrande över remiss angående riktlinjer för omhändertagande av avliden
Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland
Samverkan för barn och ungas hälsa mellan Västra Götalands kommuner
och Västra Götalandsregionen
Yttrande över remiss angående ansökan från Nordic
International School AB
Information från kommunens representanter i Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg
Yttrande över översiktsplan från Ale kommun - Samrådshandling
Yttrande över remiss om Trafikverkets revidering av riksintressen för
kommunikationer
Yttrande över SOU 2020:75 Bygg och bo till lägre kostnad
Yttrande över Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
Rapportering från kommundirektören
Rapportering från Göteborgsregionen
Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Skolplatser i Lerum, initierat av Socialdemokraterna
Utdrag ur belastningsregister i Lerums kommun, initierat av
Socialdemokraterna
LEADER, initierat av Socialdemokraterna
Tilläggsbudget, initierat av Socialdemokraterna
Bygg cykelväg till Göteborgs kommungräns längs Olofstorpsvägen, initierat
av Socialdemokraterna
Medel till riktat stöd med anledning av Corona, initierat av Alliansen
En långsiktig personalpolitisk strategi, initierat av Alliansen
Rent, Snyggt, tryggt och attraktivt, initierat av Alliansen
Lokaliseringsutredning för parkeringsanläggning i Lerums tätort, initierat av
Alliansen
Sammanslagningen av Gråbosnabben/525, initierat av Alliansen
Idrott på schemat varje dag i grundskolan, initierat av Alliansen
Utreda möjligheten för kommunen att anlita egenföretagare med
F-skattsedel istället för tillfälligt anställd inom samtliga verksamheter,
initierat av Alliansen

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 133 Tillkommande och utgående ärenden
Inga ärenden tillkommer eller utgår från sammanträdet.

Signatur justerare
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2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 134 Anmälan av jäv
Inga ledamöter anmäler jäv.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 135 Avskrivning av medborgarförslag som inte ska
göras om till e-förslag

KS19.77

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande medborgarförslag
avskrivs:
KS18.278 Medborgarförslag om friskvårdsredskap i närheten av Växtrums planteringar
KS18.416 Medborgarförslag om områdesbestämmelser för Aspenäs villastad
KS18.425 Medborgarförslag om att Lerums kommun ska bli fjäderfritt 2018
KS18.426 Medborgarförslag om lekplats i Olstorpsområdet
KS18.473 Medborgarförslag om att införa förbud mot fyrverkerier
KS18.1207 Medborgarförslag om publicering av kallelser och protokoll samt
webbdiarium
KS19.133 Medborgarförslag om att påbörja planeringsprocessen för byggande av ett
nytt kulturhus
KS19.178 Medborgarförslag om att ett nytt kulturhus bör byggas vid Aludden
KS19.203 Medborgarförslag om att förstärka skyddet mot cykelstöld och vandalisering
på cykelparkeringen vid Aspedalens pendeltågstation genom kameraövervakning, bättre
cykelställ och ronderande väktare
KS19.568 Medborgarförslag om att gratis kollektivtrafik ska gälla för samtliga
studerande och även utanför skoltider
KS19.305 Medborgarförslag om vegankost som specialkost i skolan
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-22 införa e-förslag som form för
medborgarinflytande och att sluta handlägga medborgarförslag, samt att de
medborgarförslag som då var under beredning kunde göras om till e-förslag.
I februari år 2020 meddelades de som lämnat medborgarförslag som omfattas av
beslutet att deras medborgarförslag kan omvandlas till e-förslag om de samtycker till
det. Tio förslagsställare har inte svarat. Deras medborgarförslag föreslås därför
avskrivas, då kommunen inte längre handlägger medborgarförslag och drygt ett år har
passerat sedan förslagsställarna tillfrågades. Ytterligare ett medborgarförslag
inkluderades inte i samlingsbeslutet att göra om medborgarförslag till e-förslag och
föreslås även det avskrivas, då det inte kan handläggas som medborgarförslag efter
fullmäktiges beslut.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse gällande beslut att avskriva medborgarförslag som inte ska
göras om till e-förslag

Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektör
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef
Marcus Larsson, administrativ chef
Signatur justerare
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§ 136 Utredning att inleda samverkan mellan
överförmyndarverksamheterna i Lerums och Alingsås
kommuner

KS21.14

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i annat protokoll, justerat 2021-04-14
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Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 137 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige,
kommunstyrelsen och utskott 2021

KS20.634

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande sammanträdesdagar år 2021 för
kommunstyrelsen utgår: 1 september, 6 oktober, 27 oktober, 10 november, 24
november.
Kommunstyrelsen beslutar att följande sammanträdesdagar år 2021 för
kommunstyrelsen tillkommer: 15 september, 13 oktober, 17 november.
Kommunstyrelsen beslutar att följande sammanträdesdagar år 2021 för
kommunstyrelsens arbetsutskott utgår: 18 augusti, 22 september, 13 oktober, 17
november, 8 december.
Kommunstyrelsen beslutar att följande sammanträdesdagar år 2021 för
kommunstyrelsens arbetsutskott tillkommer: 23 augusti, 6 september, 4 oktober, 8
november, 6 december.
Kommunstyrelsen beslutar att följande sammanträdesdagar år 2021 för
kommunstyrelsens fackutskott utgår: 29 september, 20 oktober, 1 december.
Kommunstyrelsen beslutar att följande sammanträdesdagar år 2021 för
kommunstyrelsens fackutskott tillkommer: 6 oktober, 10 november, 8 december.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att under perioden 2021-04-28 till 2021-12-31 delegera
rätten att fatta beslut om respektive utskotts sammanträdesdatum till ordföranden i
samråd med vice ordföranden för det utskottet.
Sammanfattning

Lerums kommun har idag sexton inplanerade sammanträden med kommunstyrelsen.
Detta leder till att sammanträden hamnar väldigt tätt inpå varandra och tar mycket tid i
anspråk för både förtroendevalda och administration.
Genom att anpassa antalet sammanträden till samma antal (elva) som
kommunfullmäktige och placera sammanträden i nära anslutning till fullmäktige kan
ärenden alltid ha möjlighet att beredas inför fullmäktige.
Lerums kommun har bara tio planerade sammanträdesdagar med kommunstyrelsens
arbetsutskott och tio planerade sammanträdesdagar med kommunstyrelsens fackutskott.
För att ärenden ska kunna beredas i utskott inför varje kommunstyrelsesammanträde
behöver antalet sammanträdesdagar för utskotten ökas med ett.
Genom att hålla ihop sammanträdescykeln utskott-kommunstyrelse-fullmäktige kan
tiden reduceras från det att ett ärende väcks till dess att beslut kan fattas.
Förhoppningen är att en sammanhållen cykel möjliggör en ökad tydlighet internt i
kommunens förvaltning.
Signatur justerare
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§ 137 (forts.)

KS20.634

Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om ändring av sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
dess utskott

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta
-

att följande sammanträdesdagar år 2021 för kommunstyrelsen utgår: 1
september, 6 oktober, 27 oktober, 10 november, 24 november.

-

att följande sammanträdesdagar år 2021 för kommunstyrelsen tillkommer: 15
september, 13 oktober, 17 november.

-

att följande sammanträdesdagar år 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott
utgår: 18 augusti, 22 september, 13 oktober, 17 november, 8 december.

-

att följande sammanträdesdagar år 2021 för kommunstyrelsens arbetsutskott
tillkommer: 23 augusti, 6 september, 4 oktober, 8 november, 6 december.

-

att följande sammanträdesdagar år 2021 för kommunstyrelsens fackutskott
utgår: 29 september, 20 oktober, 1 december.

-

att följande sammanträdesdagar år 2021 för kommunstyrelsens fackutskott
tillkommer: 6 oktober, 10 november, 8 december.

-

att föreslå kommunfullmäktige besluta notera informationen.

-

att under perioden 2021-04-28 till 2021-12-31 delegera rätten att fatta beslut
om respektive utskotts sammanträdesdatum till ordföranden i samråd med vice
ordföranden för det utskottet.

Beslutet skickas till

Marcus Larsson, administrativ chef
Gunilla Nilsdorff, administrativ chef
Malin Wendeblad, enhetschef
Carolina Eriksson, enhetschef
Eva Glädt, kommunledningssekreterare
Anna-Karin Westberg förvaltningssekreterare
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef

Signatur justerare
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2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 138 Upphävande av tidigare beslut om införande av ny
taxekonstruktion för hemtjänst

KS20.330

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut
fattat 2020-12-17 § 180 om införande av ny beräkningsmodell och hemtjänsttaxa från
2021-09-01, samt att upphäva tidigare fattat beslut om uppdrag om utvärdering rörande
denna taxa.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om att fastställa
taxan för perioden 2021-09-01 och tills vidare, för hemtjänst och avlösarservice
överstigande 16 timmar/månad enligt timtaxa med 0,006681 av prisbasbeloppet.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige besluta om att ge
förvaltningen i uppdrag att kravställa att hemtjänsttaxa ska kunna tas ut enligt ny
taxekonstruktion med omsorgsnivåer och fasta avgifter för serviceinsatser inför
upphandling av nytt verksamhetssystem.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2020-12-17 beslut om att senarelägga införande av ny
taxekonstruktion för hemtjänst till 2021-09-01 samt att fram till 2021-08-31 ta ut taxa
enligt sedan tidigare gällande timtaxa. Senareläggningen gjordes då det vid implementering av den nya taxan i verksamhetssystemet under hösten konstaterats att större
åtgärder i befintligt system behöver genomföras för att kunna ta ut avgifter enligt den
nya taxekonstruktionen på ett rättssäkert och kostnadseffektivt sätt. Leverantören har
beräknat omfattningen av arbetet till cirka 400–500 timmar. Arbetet beräknas kunna
starta tidigast hösten/senhösten 2021. Förvaltningen bedömer att det inte är ekonomiskt
försvarbart att utveckla nuvarande verksamhetssystem då avtalet med nuvarande
leverantör går ut 2023. Förvaltningen föreslår att i avvaktan på att de tekniska
funktionaliteter som krävs för att genomföra en ny taxa, att tidigare beslut om att införa
ny taxekonstruktion från 1 september 2021 upphävs samt att taxa för hemtjänst och
avlösarservice tas ut enligt timtaxa. Inför ny upphandling kommer förvaltningen att
kravställa att ny taxa kan tas ut.
Beslutsunderlag

•
•
•

KSSOU 2021-03-31 § 18 Upphävande av tidigare beslut om införande av ny
taxekonstruktion för hemtjänst
Tjänsteskrivelse om upphävande av tidigare beslut om införande av ny
taxekonstruktion för hemtjänst
KF § 180/2020-12-17 Senareläggning av hemtjänsttaxa 2021

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorchef
Marie Blomqvist, verksamhetschef
Maria Enbuske, verksamhetschef
Ann-Christin Gustafsson, utvecklingsledare
Signatur justerare
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§ 139 Yttrande över remiss angående riktlinjer för
omhändertagande av avliden

KS21.162

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet om remiss avseende Riktlinje för
omhändertagande av avlidna som sitt eget.
Sammanfattning

Kommunens har ansvar för omhändertagande av avlidna enligt sitt hälso- och
sjukvårdsansvar. Förslag till länsgemensam riktlinje för omhändertagande av avlidna
har skickats till kommunen på remiss. Riktlinjen syftar till att till att uppnå en jämlik
bårhusverksamhet genom att förtydliga ansvarsfördelningen, inklusive kostnader,
gällande transport och bårhusförvaring.
Målgruppen för riktlinjen är de personer som avlider inom verksamheter där kommunen
är vårdgivare.
I förslag till yttrande beskrivs att det är en rimlig ansvarsfördelning och hantering som
föreslås. Det går inte att yttra sig över kostnadsnivån den inte är beskriven, men det
finns en förväntan att prissättningen som tas fram är jämlik över länet. Vidare föreslås
att detaljeringsgraden minskas vad gäller metoder för omhändertagande och att några
språkliga korrigeringar görs för att öka tydligheten.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrandet som sitt eget.
Beslutsunderlag

•

KSSOU 2021-03-31 § 20 Yttrande över länsgemensamma riktlinjer för
omhändertagande av avlidna

•

Tjänsteskrivelse om Remiss avseende Riktlinje för omhändertagande av avliden

•

Remiss om omhändertagande av avliden

•

Förslag till riktlinje omhändertagande av avliden

•

Förslag till yttrande om Remiss om förslag till riktlinje för omhändertagande av
avliden

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorschef
Lotta Jonzén, verksamhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 140 Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i
Västra Götaland

KS21.254

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom förlängning av handlingsplan för
psykisk hälsa 2018–2022
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2018 att anta handlingsplanen för psykisk hälsa
2018–2020 (KS18.40). Nu förlängs arbetet med handlingsplanen fram till 2022.
I november 2020 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till förlängning och i
februari 2021 ställde sig Göteborgsregionens förbundsstyrelse för sin del bakom och
rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022.
Handlingsplanen syftar bland annat till att stärka kommuner och regioner i arbetet med
att främja psykisk hälsa och gemensamt arbeta för att minska den psykiska ohälsan. Den
skapar en grund för att utveckla våra gemensamma insatser med tidig samordning och
sömlösa vårdövergångar samt god samverkan.
Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland stödjer den lokala politiska
viljeinriktningen för området psykisk hälsa som beskrivs i kommunens budget 2021,
plan 2023.
Arbetet inom handlingsplanen kommer även under förlängningen att stödjas av
stimulansmedel.
Beslutsunderlag

•

KSSOU 2021-03-31 § 22 Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i
Västra Götaland

•

§ 22–21 Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland

•

Tjänsteskrivelse om Förlängning av handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2022

•

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2018–2022

Beslutet skickas till

Karin Gertzén, verksamhetsutvecklare
Ann Blom, sektorschef lärande
Monika Bondesson, sektorschef stöd och omsorg
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef

Signatur justerare
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Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 141 Samverkan för barn och ungas hälsa mellan
Västra Götalands kommuner och Västra
Götalandsregionen

KS21.253

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom Samverkan för barns och ungas hälsa överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen,
daterad 2020-09-07
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till
kommunstyrelsens lärandeutskott med redovisning av lokala handlingsplaner under
september 2021.
Sammanfattning

I januari 2020 beslutade Kommunstyrelsen under remissförfarandet att ställa sig bakom
förslaget till överenskommelse “Samverkan för barns och ungas bästa” – mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen. Kommunstyrelsen beslutade också
att inte lämna några ytterligare synpunkter på förslaget till överenskommelse
(KS19.942).
I november 2020 ställde sig VästKoms styrelse bakom förslag till Samverkan för
barns och ungas hälsa och i februari 2021 ställde sig Göteborgsregionens
förbundsstyrelse bakom och rekommenderar medlemskommunerna att ställa sig bakom
förslag till samverkan för barns och ungas hälsa.
Syftet med överenskommelsen är att främja och tydliggöra struktur och ansvar för
samverkan, samarbete och samordning mellan berörda verksamheter. Överenskommelse
tydliggör och förstärker förskolans/skolans roll i samverkan.
Det är förvaltningens bedömning att den vårdsamverkan kommunen har inom SAMLA
skapar goda förutsättningar för ett arbete enligt överenskommelsen, då här finns en
struktur för samverkan på flera nivåer och möjligheter att följa upp överenskommelsen
på ledningsnivå. Implementering och tillämpning av överenskommelsen kommer att ske
delregionalt.
Beslutsunderlag

Signatur justerare

•

KSlu § 21–21 Samverkan för barn och ungas hälsa mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen

•

KSSOU 2021-03-31 § 21 Samverkan för barn och ungas hälsa mellan Västra
Götalandsregionen och medlemskommunerna

•

Tjänsteskrivelse om Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse
mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen

•

Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Utdragsbestyrkande
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Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 141 (forts.)

KS21.253

Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunstyrelsen i tillägg till
förvaltningens förslag till beslut beslutar att kommunstyrelsen ger förvaltningen i
uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens lärandeutskott med redovisning av lokala
handlingsplaner under september 2021.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett huvudförslag (utskottets förslag till beslut) och
ett tilläggsyrkande (från Socialdemokraterna). Ordförande frågar om kommunstyrelsen
kan bifalla huvudförslaget och finner att kommunstyrelsen så beslutar. Ordförande
frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen
så beslutar.
Beslutet skickas till

Karin Gertzén, verksamhetsutvecklare
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef
Ingela Andersson, verksamhetschef, sektor lärande
Ann Blom, sektorschef lärande
Monika Bondesson, sektorschef stöd och omsorg
Maria Enbuske, verksamhetschef, sektor stöd och omsorg

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 142 Yttrande över remiss angående ansökan från
Nordic International School AB

KS21.178

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i annat protokoll, justerat 2021-04-14

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 143 Information från kommunens representanter i
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg
Sammanfattning

Lars-Erik Snällman och Lillemor Rånevik, ledamot respektive ersättare i
förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG), informerar om
förbundet och dess aktuella frågor.
Räddningstjänsterna i Göteborgsregionen ingår sedan hösten 2019 i ett gemensamt
operativt ledningssystem. Arbete pågår att ansluta ytterligare kommuner till
ledningssystemet. Syftet med ett gemensamt ledningssystem är att på ett mer effektivt
sätt kunna hantera såväl omfattande som samtidiga räddningsinsatser genom att kunna
nyttja samtliga resurser som finns inom räddningstjänsterna.
Fler kommuner har anmält intresse om medlemskap i RSG.
Den regionala samverkan innebär att de samlade resurserna används oavsett kommun
eller organisationstillhörighet.
I RSG:s uppgifter ingår även att titta på framtida utbyggnader och att byggnadstekniska
åtgärder för utrymning åtföljs.
Förbundet deltar även i medlemskommunernas krisorganisationer både rent operativt
och genom förberedande arbete.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 144 Yttrande över översiktsplan från Ale kommun Samrådshandling

KS21.189

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i annat protokoll, justerat 2021-04-14

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 145 Yttrande över remiss om Trafikverkets revidering
av riksintressen för kommunikationer

KS21.165

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i annat protokoll, justerat 2021-04-14

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 146 Yttrande över SOU 2020:75 Bygg och bo till lägre
kostnad

KS21.89

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning

Sektor samhällsbyggnad har läst och sammanfattat synpunkter på det tänkta förslaget på
förändring av plan och bygglagen. Förslaget ska skapa möjligheter att hantera
planavvikelser för att möjliggöra seriebyggda flerbostadshus och betrakta avvikelser
från detaljplan avseende byggnadsarea våningsantal och byggnadshöjd som en liten
avvikelse förenlig med detaljplanens syfte. Man vill införa ett nytt begrepp ”seriebyggt
hus” där bestämmelsen kan användas. Det förklaras som byggnad (flerbostadshus) som
projekteras och uppförs på olika platser med på förhand begränsade
variationsmöjligheter. För att möjliggöra att införa seriebyggda flerbostadshus ändras
även plan och bygglagens 9 kapitel § 31b punkt 3 så att ”avvikelsen avser bebyggelsens
omfattning, utformning eller placering” och är nödvändig för att ett flerbostadshus ska
kunna uppföras som ett seriebyggt hus. Sektorn har i yttrandet kommenterat några
viktiga punkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet.
Remissen inkom 2021-01-21. Den ska beredas i kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott 2021-03-31 och i kommunstyrelsen 2021-04-14.
Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 23 april
2021.
Beslutsunderlag

•

§ 35 Kssu 2021-03-31 Remiss av SOU 2020:75 Bygg och bo till lägre kostnad

•

Tjänsteskrivelse om förslag till yttrande om remiss av SOU 2020:75 Bygg och
bo till lägre kostnad

•

Förslag till yttrande Remiss av SOU2020:75 Bygga och bo till lägre kostnad

Beslutet skickas till

Finansdepartementet
Peter Wallentin, sektorschef samhällsbyggnad
Lerny Hermansson Bygglovschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 147 Yttrande över Vattenmyndighetens samråd kring
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och
miljökvalitetsnormer

KS20.886

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till svar som sitt eget.
Sammanfattning

Under perioden 2020-11-01 - 2021-03-30 samråder Vattenmyndigheten kring
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer och synpunkter kan lämnas
till 2021-03-30. Remiss inkom till Lerums kommun 2021-10-31. Förslag till svar
behandlas i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (kssu) 2021-03-31 och i
kommunstyrelsen (ks) 2021-04-14.
Miljökvalitetsnormerna anger vilken kvalitet sjöar, vattendrag och vattentäkter ska ha
vid en viss tidpunkt. De är därmed också utgångspunkten för förslag på de åtgärder som
redovisas i förslag till åtgärdsprogram. Många åtgärder är direkt riktade till
kommunerna och förslaget bedöms därför ge en ganska stor påverkan på kommunens
arbete. Samtidigt är det mycket av det som föreslås som kommunerna redan gör.
Beslutsunderlag

•
•
•

§ 36 Kssu 2021-03-31 Vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
Tjänsteskrivelse om vattenmyndighetens samråd kring förvaltningsplan,
åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer
Lerums kommuns sammanfattning av förslag till svar till Vattenmyndighetens
web-enkät

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorschef samhällsbyggnad
Linda Billberg, Strategisk samhällsplanerare
Länsstyrelsen Västra Götalands län

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 148 Rapportering från kommundirektören
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande Viktor Lundblad (M) informerar om att större frågor
behöver tillställas kommundirektör med god framförhållning, så att de kan komma med
i kallelsen.
Kommundirektör Gull-Britt Eide informerar om arbetet i kommunens verksamheter
sedan föregående sammanträde:
Information om Covid-läget
Förvaltningsledningen har fortfarande onsdagsmöten om Covid-pandemin. Läget
oförändrat i världen. Smittspridningen är fortsatt hög men stabil, Sverige ligger högst i
Europa. Samtliga regioner rapporterar besvärligt läge. Flera regioner rapporterar att det
kommer bli brist på IVA-sköterskor.
Inom kort beräknar VGR få 60 000 vaccindoser veckorna 15–16.
Smittskydd har informerat om att högst femtio procent av elever får vara närvarande på
gymnasiet till den 2 maj. Förvaltningsledning ser inga större svårigheter med detta.
Vidare att högstadieundervisningen ska bedrivas utan trängsel – distansundervisning
kan tillämpas. Det viktigaste är att elever från låg- och mellanstadium kan finnas på
plats.
Regionen efterfrågar stöd från samtliga kommuner. Regionen vill att skolsköterskor är
med i vaccinering fas-fyra från den 1 juni. Kommunen ser att det är svårt att släppa
sköterskorna i dagsläget eftersom de kan komma att behövas för vaccinering i egen regi.
De som har fått Astra Zenecas vaccin nummer ett kommer inte få dos nummer två. All
personal är inte vaccinerad.
Budget
Förvaltningen arbetar på att ta fram en budget.
Incident vid Vattenpalatset
Kommundirektör informerar om en incident vid Vattenpalatset som det rapporterats om
i Lerums tidning. Kommunen kommer utreda incidenten utifrån ifall hyresgästen
uppfyllt avtal avseende trängsel.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 149 Rapportering från Göteborgsregionen
Sammanfattning

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) informerar från möte med styrgrupp om
arbetsmarknad.
Eva Andersson (C) informerar från möte med styrgrupp om välfärd. I Göteborg arbetar
man utifrån ett arbetssätt, med gemensamt utförarregister. Man uppmanar
medlemskommuner att inleda samverkan och vill utveckla en gemensam IT-plattform.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 150 Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Sammanfattning

Ordförande Viktor Lundblad (M) informerar kommunstyrelsen om att fortsättningsvis
kommer protokoll från utskotten tillställas ledamöter i Netpublicator och
rapporteringspunkten enbart innehålla en frågestund.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 151 Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Sammanfattning

Olle Adolfsson (S) informerar från möte med Säveåns Vattenråd. Rådet arbetar precis
som kommunen med ett remissvar till vattenmyndigheten från Vattenrådets sida. Ett
intensivt arbete pågår.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 152 Skolplatser i Lerum, initierat av Socialdemokraterna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara Socialdemokraterna med Alliansens motivering:
Planeringen av antalet skolplatser inom kommunen under de kommande åren utgår från
kommunens befolkningsprognos uppdelat per kommundel. För att identifiera kommande
behov utreds:
•

Kapacitet och nyttjandegrad i nuläget av våra skolor

•

Vilka lokaler som har tillfälliga bygglov och måste lämnas

•

Ändamålsenlighet i befintliga lokaler, organisationer och skolstruktur

•

Vad som behöver tillföras för att möta framtida elevvolym

•

Etablering av ökade fristående elevplatser i den grad det är sannolikt

Utgångspunkten är att vårdnadshavarna i stor grad väljer kommunal grundskola i den
kommundel man bor i. Medan de som väljer fristående alternativ väljer detta oavsett
geografisk placering. Elevunderlaget i en fristående enhet kommer från hela kommunen
och i viss mån även intilliggande kommuner. Effekten som då uppstår är att det kan bli
några färre elever i varje klass inom den kommunala skolan.
Lerums kommun växer med i snitt 100 grundskolelever per år under de närmaste 10 års
perioden. I dag är våra skolor överfulla. Etableringen av fristående alternativ beaktas i
planeringen i den mån det är möjligt. Exakt effekt per skolenhet eller kommundel är
omöjligt att veta i förväg. Det kan eventuellt uppstå en viss överkapacitet under några
år på en eller några skolor beroende på var eleverna är folkbokförda och hur de väljer.
Men det kan också variera över tid. På sikt anpassas tillgång och efterfrågan. I
dagsläget finns två olika företag som visat intresse för att bygga och etablera en
fristående skola men det finns inga definitiva beslut på att en etablering sker.
Planeringen av en ny skola är långsiktig, den behöver starta ca fem år innan den
behöver finnas på plats. Kommande och nuvarande planering utgår från en
schablonmässig bedömning av hur olika kommundelar påverkas av en fristående
etablering om den är sannolik.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 152 (forts.)
Sammanfattning

Renée Bengtsson (S) har 2021-03-16 inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen med önskemål om tillkommande ärenden till sammanträdet.
Socialdemokraterna önskar att Lerums kommun utreder hur etablering av friskolor
påverkar elevunderlag till kommunens existerande skolor och prognos för planerade
kommunala skolprojekt.
Ärendet har bordlagts vid kommunstyrelsens sammanträden, 2021-03-17 och 2021-0324
Beslutsunderlag

•

Inkommen skrivelse 2021-03-16, från Renée Bengtsson (S)

•

Inkommen skrivelse 2021-04-14, från Viktor Lundblad (M)

Förslag under sammanträdet

Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att besvara
Socialdemokraternas förslag med Alliansens motivering. Motivering inkommen 202104-14.
Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att förvaltningen i den
fortsatta planeringen av skola i Norra Hallsås och arbetet med ny skola i Stenkullen
utreder och i kommande beslutsförslag tar hänsyn till det totala behovet av platser i
grundskolan i Lerum. Utredningens konsekvenser ska återrapporteras till
kommunstyrelsen.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Alliansens förslag respektive
Socialdemokraternas förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med Alliansens förslag till beslut.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 153 Utdrag ur belastningsregister i Lerums kommun, initierat av
Socialdemokraterna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara Socialdemokraterna med Alliansens motivering:
Frågorna handlar till största delen om ren verkställighet och kan i stor utsträckning
anses utgöra en uppföljning av hur förvaltningen genomför sitt uppdrag där frågor
ställs om, bland annat, efterlevnad av gällande lag och praxis. Alliansen ser att flertalet
av frågeställningarna är relevanta vid en revision av verksamheten och uppmanar
förslagsställaren att föra en dialog med revisionen för att uppmärksamma dem på
frågeställningarna.
Sammanfattning

Renée Bengtsson (S) har 2021-03-16 inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen med önskemål om tillkommande ärenden till sammanträdet.
Socialdemokraterna önskar att förvaltningen svarar på ett antal frågor om laglighet och
avgränsningar rörande kommunens plan på att begära utdrag ur belastningsregister vid
nyanställning inom ett ökat antal personalkategorier.
Ärendet har bordlagts från föregående sammanträden 2021-03-17 och 2021-03-24.
Beslutsunderlag

•

Inkommen skrivelse 2021-03-16, från Renée Bengtsson (S)

•

Inkommen skrivelse 2021-04-14, från Viktor Lundblad (M)

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att besvara
Socialdemokraternas förslag med Alliansens motivering. Motivering inkommen 202104-14.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 153 (forts.)
Förslag under sammanträdet (forts.)

Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att kommundirektören
och förvaltningen får i uppdrag att sammanställa svar på följande frågor:
• Vilka anställningar är aktuella (skola, administration, omsorg, tjänsteförare,
upphandlade entreprenörer)?
• Vilken typ av brottslighet skall undersökas (ekonomisk, våld, trafik)?
• Vilka typer av konsekvenser ser man framför sig och vid vilka olika brott gäller vad?
• Hur säkerställs följsamhet till GDPR så att risk för olovlig registerföring undviks?
• Hur överklagas eventuella beslut med anledning av upptäckta belastningar?
• Vem ansvarar för uppföljning och bedömning av vad som utgör underlag för vidare
åtgärder?
• Vilka lagrum används för att rättfärdiga registerutdrag?
• Vilka beslut krävs i vilka instanser för att genomföra dessa utdrag i Lerums kommun?
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Alliansens förslag respektive
Socialdemokraternas förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med Alliansens förslag till beslut.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 154 LEADER, initierat av Socialdemokraterna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara Socialdemokraterna med Alliansens motivering:
Den nya programperioden för LLU- genom Leadermetoden 2022–2028 innebär nya
ställningstaganden för Lerums kommun. Vi har tidigare varit del i ett sk Leader-område
tillsammans med Partille, Alingsås och Härryda kallat Göteborgs Insjörike.
Partille har nu meddelat att de inte kommer att gå in i den nya programperioden vilket
innebär att Göteborgs Insjörike blir ett för litet område att fortsätta med.
De nya direktiven ifrån Jordbruksverket innebär också att Lerums tätort samt Flodas
tätort inte kommer att kunna ingå i det nya programmet då de är för tätbefolkade för att
ingå i detta landsbygdsprogram. Det innebär att det blir Gråbo, Björboholm och Sjövik
samt Tollered och kringområden runt dess som blir aktuella för nya programmet.
Att det blir ett mindre område som kan delta innebär också att det blir en lägre kostnad
än innan men vad insatsen rent ekonomiskt kommer att bli vet vi inte förrän till hösten.
Alingsås och Lerum har blivit kontaktade av Leader utmed Göta Älv och vi har båda
meddelat att vi är intresserade av att föra en dialog om samverkan och lägga fram det
som ett förslag till vår politik.
Vi har påbörjat en dialog med Leader Göta Älv och vi kommer att ha ett teamsmöte
torsdag 15 april tillsammans med även Alingsås för att diskutera hur detta samarbete
skulle kunna se ut i en ny programperiod.
Ärendet med vårt förslag till politiken kommer att komma upp i Kssu den 2 juni vilket
innebär att det kommer till KS för beslut första mötet efter sommaren som det ser ut nu.
Sammanfattning

Renée Bengtsson (S) har 2021-03-16 inkommit med en skrivelse till
kommunstyrelsen med önskemål om tillkommande ärenden till sammanträdet.
Socialdemokraterna önskar att Lerums kommun med anledning av befarad
omorganisation avseende deltagande kommuner ser över sitt fortsatta arbete med EUmedel fördelade i LEADER-projekt.
Ärendet har bordlagts från kommunstyrelsens sammanträden, 2021-03-17 samt 202103-24
Beslutsunderlag

Signatur justerare

•

Inkommen skrivelse 2021-03-16, från Renée Bengtsson (S)

•

Inkommen skrivelse 2021-04-14, från Viktor Lundblad (M)

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 154 (forts.)
Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen att med Alliansens
motivering anse Renée Bengtssons skrivelse besvarad. Motivering inkommen 2021-0414.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 155 Tilläggsbudget, initierat av Socialdemokraterna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Socialdemokraternas tilläggsbudget med Alliansens
motivering:
Alliansen menar att det är en rimlig ordning att fastställa tilläggsanslag till sektorerna
först när verksamheterna definierat ett behov och efterfrågat ytterligare medel.
Antagna budget för 2020 fastställdes efter ett gediget arbete av både förvaltning och
politik som pågick under flera månader och inbegriper många ställningstaganden och
kalkyler. Vi menar också att det är riskabelt att dra slutsatsen att vi kommer ha ett rejält
överskott den 31/12 baserat på första kvartalet. Vidare är det viktigt att under en
pågående pandemi inte spendera upp eventuella överskott på grund av att vi ännu inte
vet vilka oförutsedda extrakostnader som vi kan komma att behöva möta under hösten.
Sammanfattning

Jon Haraldsson (S) har 2021-03-23 inkommit med skrivelse där man
förespråkar särskilda satsningar på Sektor stöd och omsorg samt lärande, eftersom
kommunen har ett gynnsamt ekonomiskt läge. Se skrivelse för ytterligare information.
Ärendet har bordlagts vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-24
Beslutsunderlag

•

Inkommen skrivelse 2021-03-23, från Jon Haraldsson (S)

•

Inkommen skrivelse 2021-04-14, från Viktor Lundblad (M)

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att med Alliansens
motivering avslå Socialdemokraternas tilläggsbudget. Motivering inkommen 2021-0414.
Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag
att vid större än budgeterat överskott avseende hela kommunen efter mars månad ta
fram tilläggsbudget för sektor Stöd & Omsorg samt Lärande. Tilläggsbudgeten ska
omfatta uppkommit överskott samt prognosticerat resultat utöver godkänd budget och
skall redovisas kommunstyrelsen under maj månad.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Alliansens förslag respektive
Socialdemokraternas förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med Alliansens förslag till beslut.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 156 Bygg cykelväg till Göteborgs kommungräns längs
Olofstorpsvägen, initierat av Socialdemokraterna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse Socialdemokraterna initiativ vara besvarat med att
förvaltningen redan har i uppdrag att återkomma till samhällsbyggnadsutskottet den 18
augusti för vidare beslut kring val av åtgärder med anledning av ärendet Gång och
cykelväg längs Olofstorpsvägen till kommungränsen.
Sammanfattning

Socialdemokraterna har 2021-03-23 inkommit med skrivelse där man förespråkar
att Lerums kommun bygger en cykelväg längs Olofstorpsvägen fram till
Lerums kommungräns, utifrån Trafikverkets planer på att bygga en cykelväg från
Göteborgshållet. Socialdemokraterna framför flera vinster med att bygga en
cykelväg, miljömässiga och säkerhetsmässiga med mera. Se skrivelse för ytterligare
information.
Ärendet har bordlagts vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-03-24
Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att anse
Socialdemokraternas initiativ vara besvarat med att förvaltningen redan har i uppdrag
att återkomma till samhällsbyggnadsutskottet den 18 augusti för vidare beslut kring val
av åtgärder med anledning av ärendet Gång och cykelväg längs Olofstorpsvägen till
kommungränsen.
Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att förvaltningen
till kommunstyrelsens första möte hösten 2021 tar fram översiktskalkyl och förslag
till igångsättningsbeslut för bygge av cykelväg längs Olofstorpsvägen fram
till kommungräns mot Göteborg. Beslutet ska innehålla förslag på om finansiering kan
ske genom omfördelning av årets investeringsbudget eller om KS-reserv är lämplig
att nyttja.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Alliansens förslag respektive
Socialdemokraternas förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med Alliansens förslag till beslut.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 157 Medel till riktat stöd med anledning av Corona, initierat av
Alliansen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avsätta 1 200 000 kr från kommunstyrelsens reserv i syfte
att rikta olika typer av arbetsrelaterade stöd och annan form av återhämtning för
personal i kommunen. Medlen riktar sig till hela förvaltningen men fokus är främst för
de som varit direkt utsatta i sin yrkesroll.
Sammanfattning

Vi ger nu möjligheter till riktade insatser för kommunens personal som har haft och
fortfarande har en tuff och pressad situation på grund av rådande omständigheter kring
Covid-19. Därför är det viktigt att kommunen möter upp den personalen som har behov
av ett arbetsrelaterat stöd eller annan form av återhämtning. Medlen riktar sig till hela
förvaltningen, men fokus är främst åtgärder för de som varit direkt utsatta i sin
yrkesroll.
Beslutsunderlag

•

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M), 2021-04-13

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att avsätta 1 200 000 kr från
kommunstyrelsens reserv i syfte att rikta olika typer av arbetsrelaterade stöd och annan
form av återhämtning för personal i kommunen. Medlen riktar sig till hela förvaltningen
men fokus är främst för de som varit direkt utsatta i sin yrkesroll.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 158 En långsiktig personalpolitisk strategi, initierat av Alliansen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att uppdra förvaltningen att föreslå en långsiktig
personalpolitisk strategi för ett hållbart arbetsliv. Strategin ska omfatta övergripande
ställningstagande gällande ledarskap och medarbetskap, kompetensförsörjning,
lönebildning, arbetsmiljö, och hälsa samt likabehandling.
I uppdraget behöver förvaltningen bland annat säkerställa att vi har relevant bemanning
i våra verksamheter. I arbetet med genomlysning ingår även att säkerställa att det inte
råder omotiverade löneskillnader inom likartade arbeten.
Sammanfattning

Kommunens personal är oerhört viktig för att kommunens ska kunna leverera god,
nödvändig, eftertraktad och effektiv service och myndighetsansvar. För att detta arbete
ska vara långsiktig och socialt hållbart för såväl kommunens som helhet som för våra
anställda är det Alliansens mening att en personalpolitisk strategi för ett hållbart
arbetsliv ska tas fram. Strategin ska omfatta övergripande ställningstagande gällande
ledarskap och medarbetskap kompetensförsörjning lönebildning arbetsmiljö och hälsa
samt likabehandling. Uppdraget ska redovisas på KS under 2021 med en avstämning i
KSAU.
Beslutsunderlag

•

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M) 2021-04-13

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra
förvaltningen att föreslå en långsiktig personalpolitisk strategi för ett hållbart arbetsliv.
Strategin ska omfatta övergripande ställningstagande gällande ledarskap och
medarbetskap, kompetensförsörjning, lönebildning, arbetsmiljö, och hälsa samt
likabehandling. I uppdraget behöver förvaltningen bland annat säkerställa att vi har
relevant bemanning i våra verksamheter. I arbetet med genomlysning ingår även att
säkerställa att det inte råder omotiverade löneskillnader inom likartade arbeten.
Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga ärendet.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande om bordläggning. Ordförande frågar om
kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet eller avgöra det idag och finner att
kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Alliansens förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 159 Rent, Snyggt, tryggt och attraktivt, initierat av Alliansen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utifrån fullmäktiges
viljeinriktning om en ren, trygg och attraktiv kommun se över möjligheterna att arbeta
vidare med kommunens centrum.
Arbetet bör utgå ifrån befintliga arbetsmarknads- och integrationsinsatser för personer
utanför arbetsmarknaden. I översynen ingår att undersöka möjligheter till att i ännu
högre grad än idag nyttja extern finansiering.
Insatserna ska syfta till:
- Att öka möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden till en meningsfull
sysselsättning och att bygga nätverk och därigenom underlätta för etablering i
yrkeslivet.
- Att förebygga skadegörelse på längre sikt genom ett närvarande värdskap i
kommunens centrum.
Sammanfattning

Inom Lerum kommun så pågår det ett omfattande arbete med att genomföra
arbetsmarknads- och integrationsinsatser för personer utanför arbetsmarknaden. Det
sker i olika former och i olika samarbeten.
Ett samarbete som upplevts lyckat är med Lerum centrumförening där man skapat
meningsfull sysselsättning för personer utanför arbetsmarknaden kombinerat med att
Lerum centrum gjorts renare och snyggare. En utmaning i dagsläget är att
finansieringen av dessa insatser är osäker då föreningen fått avslag på två ansökningar
kring extern finansiering.
Det finns alltså ett behov av en översyn kring hur man kan bibehålla och utveckla de
pågående och lyckade insatserna och också bredda perspektivet till våra olika
kommuncentra.
Beslutsunderlag

•

Signatur justerare

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M) 2021-04-13

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 159 (forts.)
Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen
i uppdrag att utifrån fullmäktiges viljeinriktning om en ren, trygg och attraktiv kommun
se över möjligheterna att arbeta vidare med kommunens centrum.
Arbetet bör utgå ifrån befintliga arbetsmarknads- och integrationsinsatser för personer
utanför arbetsmarknaden. I översynen ingår att undersöka möjligheter till att i ännu
högre grad än idag nyttja extern finansiering.
Insatserna ska syfta till:
- Att öka möjligheterna för personer utanför arbetsmarknaden till en meningsfull
sysselsättning och att bygga nätverk och därigenom underlätta för etablering i
yrkeslivet.
- Att förebygga skadegörelse på längre sikt genom ett närvarande värdskap i
kommunens centrum.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 160 Lokaliseringsutredning för parkeringsanläggning i Lerums
tätort, initierat av Alliansen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en
lokaliseringsstudie för parkeringsanläggning/-ar i centrala Lerum som tar höjd för
parkeringssituationen fram till år 2040. Förvaltningen förslag bör presenteras i KS
under 2021.
Sammanfattning

Förvaltningen har under ett par års tid följt upp tillgång och beläggning på allmänna
parkeringsplatser i Lerums centrum.
I samband med planerad exploatering på ytor som idag används för allmän parkering
(centrum-P) så har det uppstått ett behov av att följa upp utvecklingen med en plan för
hur minskningen av allmän P kan hanteras.
Förvaltningen föreslås därför ta fram en lokaliseringsstudie för parkeringsanläggning/ar i centrala Lerum. Med parkeringsanläggning avses olika typer av parkeringsplatser
till exempel parkeringshus, markparkering, garage osv. Likaså ska studien beskriva
kraven på P utifrån ändamålet, t.ex. allmän P för handel, långtids-P, P-köp,
samnyttjande av boende-P och verksamhets-P samt olika platsers parkeringsattraktivitet.
För att styra bilisterna till ”rätt” parkering utreds också behovet att reglera
parkeringsplatserna.
Studien ska redovisa möjliga platser för parkering samt ta höjd för en utveckling under
ett 20-års period.
Beslutsunderlag

•

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M) 2021-04-13

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram en lokaliseringsstudie för parkeringsanläggning/-ar i centrala Lerum som tar
höjd för parkeringssituationen fram till år 2040. Förvaltningen förslag bör presenteras i
KS under 2021.
Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga ärendet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 160 (forts.)
Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) konstaterar att det finns ett yrkande om bordläggning.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet eller avgöra det idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Alliansens förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 161 Sammanslagningen av Gråbosnabben/525, initierat av
Alliansen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram en skrivelse och
skicka till Västtrafiks ledning och styrelse, där Kommunstyrelsen i Lerums kommun
starkt motsätter sig sammanslagningen av Gråbosnabben/525. Avstämning av skrivelse
ska ske i KRB innan förvaltningen skickar iväg skrivelsen.
Sammanfattning

Västtrafik har presenterat förändringsförslag politiker och tjänstepersoner under våren
2021.
Förslaget innebär bland annat att Gråbosnabben och linje 525 slås samman, med byte
till tåg i Lerum C för vidare transport till Göteborg (eller Alingsås). Kommunens
politiskt beslutade dialoginspel till Västtrafik i september 2020, innehöll inte då några
förslag på neddragningar av någon trafik inom eller till/från kommunen, snarare
påpekanden om vikten av ökad trafikering på ett flertal linjer.
Förslaget som redovisades den 11 februari och 1 mars 2021, visar dock det motsatta.
Här anser vi att det är viktigt att Västra Götalandsregionen och Västtrafik fortsatt jobbar
för att få statlig ekonomisk kompensation för uppehållandet av befintlig trafik under och
efter pandemin.
De negativa effekterna av en sammanslagning av Gråbosnabben/525 beskrivs
nedan:
- Byte till tåg vid Lerum station
- Vänte- och bytestid mellan buss och tåg i Lerum kan upplevas som
negativt
- Ökad restid
- Upplevd ökad restid pga. byte mellan buss och tåg
- Risk för förändrade resvanor som påverkar det hållbara resandet negativt
- Risk för ökat bilberoende samt behov av större pendelparkering i Stenkullen
- Större störningskänslighet/sårbarhet pga. överbelastad Västra stambana
- Försämrad koppling mot Göteborg för boende i Sjövik/Gråbo
- Platsbrist i Sjövik pga. stort antal fordon (bussar) i omlopp
- Risk för minskat hållbart resande pga. ovanstående punkter
De positiva effekterna av en sammanslagning av Gråbosnabben/525 beskrivs nedan:
- Tätare trafikering i stråket Sjövik – Lerum
- Bättre passning till skolans starttider pga. av den tätare trafikeringen
- Möjligt ökat inomkommunalt resande pga. ovanstående punkter
De negativa effekterna väger över betydligt mer än de positiva effekterna gör
på förslaget och om Västtrafiks förslag vinner gehör på Västtrafiks styrelsemöte i juni
så börjar det gälla från den 12 dec 2021.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 161 (forts.)
Beslutsunderlag

•

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M) 2021-04-13

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram en skrivelse och skicka till Västtrafiks ledning och styrelse, där
Kommunstyrelsen i Lerums kommun starkt motsätter sig sammanslagningen av
Gråbosnabben/525. Avstämning av skrivelse ska ske i KRB innan förvaltningen skickar
iväg skrivelsen.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslagen och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 162 Idrott på schemat varje dag i grundskolan, initierat av
Alliansen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att sätta
idrott på schemat varje dag i våra grundskolor. Utredningen ska presenteras på KS Q3.
Under arbetets gång ska kontinuerliga avstämningar göras med KSLU.
Sammanfattning

Forskning visar att fysisk aktivitet bland barn och ungdomar ger fördelaktiga effekter på
den fysiska och psykiska hälsan. Forskning visar dessutom att fysisk aktivitet positivt
påverkar barnens och ungdomarnas skolprestationer. Därför får förvaltningen i uppdrag
att utreda förutsättningarna för att införa idrott/rörelse på schemat varje dag i skolan i de
kommunala grundskolorna i Lerums kommun. Utredningen ska visa olika sätt att gå
tillväga för att införa idrott/rörelse varje dag och vilka konsekvenser de olika
tillvägagångssätten förväntas ge inkl. ekonomiska kostnader och besparingar.
Beslutsunderlag

•

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M) 2021-04-13

Förslag under sammanträdet

Kajsa Räntfors (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
utreda möjligheten att sätta idrott på schemat varje dag i våra grundskolor. Utredningen
ska presenteras på KS Q3. Under arbetets gång ska kontinuerliga avstämningar göras
med KSLU.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslagen och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 163 Utreda möjligheten för kommunen att anlita egenföretagare
med F-skattsedel istället för tillfälligt anställd inom samtliga
verksamheter, initierat av Alliansen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för
kommunen att anlita egenföretagare med F-skattsedel istället för tillfälligt anställd
inom samtliga verksamheter.
Reservationer

Renée Bengtsson (S), Olle Adolfsson (S), Jon Haraldsson (S), Ingmar Rahm (V)
reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Beslutet borde avslås eftersom förslaget inte är rättssäkert och bryter mot svensk
lagstiftning.
Sammanfattning

Personalförsörjningen till de kommunala verksamheterna är idag en utmaning
och kommer i framtiden att bli det än mer. För att klara personalförsörjningen
behöver vi vara en attraktiv arbetsgivare på olika sätt. Dessutom behöver vi kunna
erbjuda en bredd möjligheter för personer att kunna få ekonomisk ersättning för det
arbete de utför i de kommunala verksamheterna.
Beslutsunderlag

•

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M) 2021-04-13

Förslag under sammanträdet

Kajsa Räntfors (L) föreslår å Alliansens vägnar kommunstyrelsen besluta att ge
förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att anlita egenföretagare
med F-skattsedel istället för tillfälligt anställd inom samtliga verksamheter.
Ralf Dahlgren (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget.
Renée Bengtsson (S), Ingmar Rahm (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
förslaget.
Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) konstaterar att det finns ett bifallsyrkande respektive
ett avslagsyrkande till Alliansens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bifalla Alliansens förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att kommunstyrelsen ska bifalla
Alliansens förslag röstar ja. Den som vill att kommunstyrelsen ska avslå Alliansens
förslag röstar nej.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 163 (forts.)
Omröstningsresultat
Med sju röster för bifall och med fyra röster för avslag beslutar kommunstyrelsen bifalla
Alliansens förslag.
Ulf Utgård (M), Kajsa Räntfors (L), Jeanette Andersson (M), Viktor Lundblad (M), Eva
Andersson (C), Christian Eberstein (KD) och Ralf Dahlgren (SD) röstar ja.
Renée Bengtsson (S), Olle Adolfsson (S), Jon Haraldsson (S) och Ingmar Rahm (V)
röstar nej.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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