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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen
Beslutande

Lill Jansson (L) (Ordförande)
Renée Bengtsson (S) (2:e vice ordförande)
Jeanette Andersson (M), deltar via länk
Viktor Lundblad (M), deltar via länk
Eva Andersson (C), deltar via länk
Christian Eberstein (KD), deltar via länk
Olle Adolfsson (S), deltar via länk
Jon Haraldsson (S), deltar via länk, §§ 343 – 349, 351 - 371
Anette Holgersson (V), deltar via länk
Per Hassel (SD), deltar via länk
Ulf Utgård (M), deltar via länk, ersätter Alexander Abenius (M)
Erik Larsson (S), deltar via länk, ersätter Jon Haraldsson (S) § 350 pga jäv

Ersättare

Gunilla Lindell (KD), deltar via länk
Erik Larsson (S), deltar via länk, §§ 343 – 349, 351 – 371
Sara Jäderklint (S), deltar via länk
Petter Skoglund (M), deltar via länk
Kajsa Räntfors (L), deltar via länk
Ronny Johansson (L), deltar via länk
Ralf Dahlgren (SD), deltar via länk
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP), deltar via länk
Per-Eric Börjesson (C), deltar via länk

Övriga deltagare

Föredragningar och beslut
Gull-Britt Eide (kommundirektör)
Per-Martin Cederlund (IT-specialist)
Markus Franklin (kommunsekreterare)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Föredragningar, deltagande via länk
Eva Glädt (kommunalrådssekreterare) § 345
Andreas Benkel (verksamhetutvecklare) § 346
Anders Hult (säkerhetschef) § 347
Urban Sjögren (finansekonom) § 349
Ann Blom (sektorschef) §§ 350 – 355
Ingela Andersson (verksamhetschef) §§ 350, 354
Marie F Nilsson (verksamhetschef) § 351
Solveig Knutsson (verksamhetschef) §§ 352 – 353
Christian Jerhov (verksamhetsutvecklare) § 352 – 353
Jenny Gustavsson (planeringsledare) § 355
Maria Wanneros (utredare) § 355
Anna Poulsen (sektorschef) §§ 356 – 365
Micaela Holmberg (utvecklingsledare) §§ 356 – 357
Fredrik Hillblom (strategisk samhällsplanerare) § 358
Maria Hansen (enhetschef) § 359
Annika Andersson (verksamhetschef) § 359
Maria Ackerberg (byggprojektledare) §§ 361 – 365
Anna-Karin Holmgren (byggprojektledare) §§ 361 – 362, 365
Marie F Nilsson (verksamhetschef) §§ 361 – 362
Josef Olsson (projektledare) §§ 363 – 365

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 343

Tillkommande och utgående ärenden

§ 344

Anmälan av jäv

§ 345
§ 346
§ 347

Revidering av bestämmelser om ersättning för kommunalt förtroendevalda
Mål och riktlinjer för minoritetspolitiken
Trygghet i Lerums kommun

§ 348

Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och utskott 2021

§ 349
§ 350
§ 351

Upphörande av stiftelsen Br. Anderssons donationsfond
Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats
Särskild verksamhetsuppföljning 2020: Kultur- och fritidsverksamheterna
Utredning om att införa socioekonomisk resursfördelning inom
förskoleverksamheten i Lerums kommun.
Fråga om införande av socioekonomisk resursfördelning inom förskoleverksamheten
i Lerums kommun.

§ 352
§ 353
§ 354
§ 355
§ 356

Yttrande över motion om riktlinjer för hur bostad ska erbjudas nyanlända enligt
bosättningslagen
Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg 2020
Information om yttrande över Svenska Kraftnäts bemötande av inkomna remissvar
om förlängning av koncession

§ 357

Samrådsyttrande 132 kV ledning Stenkullen - Stenungsund

§ 358

Remiss av Åtgärdsvalsstudie Metrobuss

§ 359

Förslag till ny renhållningstaxa

§ 360
§ 361
§ 362
§ 363
§ 364
§ 365
§ 366
§ 367
§ 368
§ 369
§ 370
§ 371

Nytt vägnamn, Östad Åsväg, Östad 30:7 m.fl.
Ianspråktagande av investeringsmedel för om- och tillbyggnad av Torpskolan
Igångsättningsbeslut för om- och tillbyggnad av Torpskolan
Ianspråktagande av investeringsmedel för Berghultskolan etapp II
Igångsättningsbeslut för Berghultskolan etapp II
Upphandling Berghultsskolan etapp II och om- och tillbyggnad av Torpskolan.
Rapportering från kommundirektör
Rapportering från Göteborgsregionen
Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Tillkommande ärende: Prioritering av verksamhet med anledning av Covid-19
Tillkommande ärende: Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala projekt
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 343 Tillkommande och utgående ärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande ärenden tillkommer sammanträdet:
•

Prioritering av verksamhet med anledning av Covid-19

•

Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala projekt

Förslag under sammanträdet

Ordförande Lill Jansson (L) föreslår kommunstyrelsen att följande ärenden ska
tillkomma sammanträdet
•

Prioritering av verksamhet med anledning av Covid-19

Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen att följande ärenden ska tillkomma
sammanträdet
•

Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala projekt

Beslutsgång

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

Signatur justerare
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 344 Anmälan av jäv
Jon Haraldsson (S) anmäler jäv § 350, ledningssystem för elevhälsans medicinska insats

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 345 Revidering av bestämmelser om ersättning för
kommunalt förtroendevalda

KS17.855

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta revidera Bestämmelser om
ersättning till kommunalt förtroendevalda i enlighet med arvodesberedningens förslag.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige gav vid sitt sammanträde 2020-02-27 beredningen för arvoden i
uppdrag att bereda en revidering av Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda i enlighet med Kommunallagen 4 kap. 18§, angående föräldraledighet
för förtroendevalda med fast arvode.
Beredningen för arvoden återkommer nu med förslag till en sådan revidering.
Kommunfullmäktiges uppdrag till Beredningen för arvoden var att arbeta in
bestämmelser om ersättning till förtroendevald med fast arvode som beviljats
föräldraledighet. Beredningen har tolkat uppdraget som att det handlar om
förtroendevalda som har uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, det vill säga
minst 40% av heltid. I Lerums kommun är detta förtroendevalda som har uppdrag som
kommunalråd.
Kommunalråd i Lerums kommun har inte reglerad semester. Därför är inte 17a §
Semesterlagen tillämplig.
Beredningen föreslår även en revidering av Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda som tydliggör vilken ersättning som gäller för den som vikarierar för
förtroendevald med fast arvode som beviljats längre ledighet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om komplettering av Bestämmelser om ersättning till
kommunalt förtroendevalda, daterad 2020-09-22

•

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda, mandatperioden
2019–2022. Reviderad 2019-06-13

•

§9 Bfa 2020-09-24 revidering av Bestämmelser om ersättning till kommunalt
förtroendevalda

Beslutet skickas till

Kim Erefalk, Utvecklings- och hållbarhetschef
Marcus Larsson, chef administrativa enheten
Eva Glädt, kommunledningssekreterare
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 346 Mål och riktlinjer för minoritetspolitiken

KS20.738

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på mål,
riktlinjer och åtgärder för minoritetspolitiken som åligger kommunen med anledning av
ändringar i Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.
Sammanfattning

Lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har
gällt i Sverige sedan januari 2010.
Från den 1 januari 2019 reviderades lagen så att rättigheter och skyldigheter stärktes
ytterligare. Kommunerna och regionerna är till exempel skyldiga att anta mål och
riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete och dessa ska på begäran kunna lämnas ut till
den myndighet som har uppföljningsansvar för lagen.
I dagsläget fullgör Lerums kommun inte de åtaganden som följer av lagtexten och
därför behöver åtgärder vidtas för lagefterlevnad.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om mål och riktlinjer för minoritetspolitiken

•

Nationella minoriteter – lagen med författningskommentarer 2019

Beslutet skickas till

Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef
Malena Steingrüber, t.f. kommunikationschef
Anders Lindgren, t.f. enhetschef, Utvecklings- och hållbarhetsenheten
Andreas Benkel, verksamhetsutvecklare
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 347 Trygghet i Lerums kommun

KS19.999

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna kompletterande kostnadsförslag för
kameraövervakning på Lerum, Floda och Aspedalen station.
Kommunstyrelsen beslutar att kameraövervakning som åtgärd för att öka tryggheten i
Lerum kan bekostas från kommunstyrelsens reserv.
Sammanfattning

Utifrån rapporten Säkerhet och trygghet i Lerums kommun – kameraövervakning som
åtgärd fattades beslut i KS om att kameraövervakning skulle genomföras som
brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärd på Lerum, Floda och Aspedalens
station.
Det uppskattade kostnadsförslaget för kamerabevakning som togs fram om 690 000
kronor godkändes (KS § 99/2020-04-01).
Efter projektering av kamerabevakning på de tre stationsområdena framkommer
ytterligare kostnader för diverse anläggningarbete, schakt, grävning och uppsättning av
lyktstolpar för kameror. Kostnaden uppskattas till 400 000 kronor utöver de tidigare 690
000 kronor som tidigare angivits.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om ytterligare kostnader för kamerabevakning på
stationsområdena i Lerum, Floda och Aspedalen.

•

Säkerhet och trygghet i Lerums kommun

•

KS § 428/2019-12-18 Trygghet i Lerums kommun

•

Tjänsteskrivelse om kostnader för övervakning på stationsområdena i Lerum,
Floda och Aspedalen

Protokollsanteckning

Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Miljöpartiet anser att meningen i tjänsteskrivelsen som börjar med ”brottsligheten och
känslan av otrygghet i Sverige har ökat” bör tas bort. Den stämmer inte och är
irrelevant för Lerums kommun vilket säkerhetschefen Anders Hult bekräftade under
frågestunden. Det är främst narkotikaförsäljning och ungdomsvandalisering vi som
kommun vill förebygga.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 347 (Forts.)

KS19.999

Beslutet skickas till

Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef
Anders Hult, säkerhetschef
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 348 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
utskott 2021

KS20.634

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen för
år 2021:
27 januari, 24 februari, 17 mars, 24 mars, 14 april, 28 april, 12 maj, 26 maj,
23 juni, 25 augusti, 1 september, 6 oktober, 27 oktober, 10 november,
24 november, 15 december
Kommunstyrelsen beslutar anta följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsens
arbetsutskott för år 2021:
20 januari, 10 februari, 3–4 mars, 21 april, 19 maj, 9 juni, 18 augusti,
22 september, 13 oktober, 17 november, 8 december
Kommunstyrelsen beslutar anta följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsens
fackutskott för år 2021:
3 februari, 10 mars, 31 mars, 5 maj, 2 juni, 18 augusti, 8 september, 29 september,
20 oktober, 1 december
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta notera informationen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen fastställer årligen vilka dagar sammanträden för kommunstyrelsen
och dess utskott ska äga rum. Kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt
fackutskotten i form av kommunstyrelsens lärandeutskott, kommunstyrelsens stöd- och
omsorgsutskott och kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslås sammanträda
på onsdagar.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och
kommunstyrelsens utskott 2021

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
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 349 Upphörande av stiftelsen Br. Anderssons
donationsfond

KS20.746

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att efter ansökan till och godkännande av Länsstyrelsen
Västra Götaland förbruka stiftelsen bröderna Anderssons donationsfonds kvarvarande
tillgångar.
Kommunstyrelsen beslutar att utdelning av tillgångarna skall ske till samverkansarbete i
Gråbo.
Sammanfattning

Per Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
Sverigedemokraterna anser att medlen istället ska användas för upprustning av
Parasollens badanläggning.
Sammanfattning

Stiftelsen Bröderna Anderssons donationsfond förvaltas av Kommunstyrelsen i Lerums
kommun. Tillgängliga medel skall enligt urkunden/reglementet användas till Stora
Lundby tvätt- och bastuförening. Är detta inte möjligt skall avkastningen användas till
något allmännyttigt ändamål som är gemensamt för vid den tiden inom Stora Lundby
kommuns område kyrkoskrivna personer. Den avsedda Stora Lundby tvätt och
bastuförenings verksamhet har upphört. Stora Lundby kommun med tätorten Gråbo
upplöstes 1969 och ingår därefter i Lerums kommun. Stiftelsen har inte kunnat uppfylla
sitt ändamål då storleken på stiftelsens tillgångar inte är av tillräcklig omfattning för att
avkastningen, inom ramen för stiftelsens reglemente, skall möjliggöra utdelning efter
avdrag för stiftelsens omkostnader. Då det finns en önskan att medlen kommer till
avsedd nytta finns det möjlighet enligt stiftelselagen att fatta beslut om att förbruka
stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande
ändamål som möjligt. Detta kan ske efter godkännande av länsstyrelsen.
Förutsättningarna för att erhålla ett godkännande bedöms vara uppfyllda. Med
utgångspunkt från urkunden skall medlen användas till något ändamål som är
gemensamt för vid den tiden inom Stora Lundby kommuns område kyrkoskrivna
personer. Detta ändamål kan anses uppfyllt om medlen tilldelas Föreningen
Medskapandegruppen i Gråbo. Föreningens arbete kan med utgångspunkt från
stiftelsens reglemente betraktas som allmännyttig och inte bekostas genom uttaxering.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om upphörande av stiftelsen Br. Andersons donationsfond

•

Br. Anderssons donationsfond reglemente

•

Årsredovisning 2019 Br. Anderssons donationsfond
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 349 (Forts.)

KS20.746

Förslag under sammanträdet

Ordförande Lill Jansson (L) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att bifalla första attsatsen och att andra att-satsen ändras så att utdelningen istället används till
samverkansarbete i Gråbo.
Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att ändra andra att-satsen och att
istället använda medlen till Stora Lundby Församling.
Per Hassel (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå andra att-satsen och att
istället använda medlen för upprustning av Parasollens badanläggning.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna första att-satsen och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Ordförande konstaterar att det finns ett avslagsyrkande avseende andra att-satsen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska avslå eller bifalla Per Hassels (SD)
avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår avslagsyrkandet.
Ordförande finner att det finns två ändringsyrkanden avseende andra att-satsen.
Ordförande ställer Renée Bengtssons (S) och Alliansens yrkande mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens ändringsyrkande.
Beslutet skickas till

Urban Sjögren, Finansekonom
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 350 Ledningssystem för elevhälsans medicinska
insats

KS20.747

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta ledningssystemet för elevhälsans psykologiska insats,
daterat 2020-09-10.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen är ansvarig vårdgivare för de delar av elevhälsans medicinska insats
som lyder under HSL. Enligt HSL ska det inom all hälso- och sjukvård finnas en
verksamhetschef som har det samlade ledningsansvaret.
Kommunstyrelsen ansvarar för att utse verksamhetschef enligt HSL som representerar
vårdgivaren. Verksamhetschefen har det samlade ledningsansvaret och uppdrar åt
medicinsk ledningsansvarig skolsköterska (MLA) att utföra enskilda ledningsuppgifter.
Enligt HSL åligger det även vårdgivaren att ansvara för att det finns ett ledningssystem
för verksamheten. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande
utveckla och säkra verksamhetens kvalitet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om ledningssystem för elevhälsans medicinska insatser

•

Ledningssystem för elevhälsans medicinska insats

Jäv

Jon Haraldsson (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning.
Beslutet skickas till

Ann Blom, sektorschef Sektor lärande
Ingela Andersson, verksamhetschef Sektor lärande
Elisabeth Ingemarsson, MLA, Sektor lärande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 351 Särskild verksamhetsuppföljning 2020: Kulturoch fritidsverksamheterna

KS20.711

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i
verksamhetsuppföljningen föreslagna strategierna.
Sammanfattning

Inom Sektor lärande bedrivs ett systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete enligt en
gemensam modell. Ärendet behandlar den särskilda verksamhetsuppföljningen för
Kultur- och fritidsverksamheterna, vilken samtidigt utgör dokumentationen av det
systematiska kvalitetsarbetet inom verksamheten. I verksamhetsuppföljning behandlas
Kultur- och Biblioteksenheten, Fritidsenheten, Kulturskolan och den Öppna
ungdomsverksamheten.
I den särskilda verksamhetsuppföljningen ingår uppföljning av verksamhetsindikatorer,
av arbetet under det gångna året och av strategier för utveckling från föregående år. Till
varje del av verksamheten finns dokumenterade förslag på strategier för kommande år.
Det finns också övergripande strategier för hela Kultur- och fritidsverksamheten. Dessa
är följande:
- Öka andelen medskapande aktiviteter/arrangemang samt ökat inflytande från
framförallt barn och unga
- Vara en tydlig del av kommunens integrationsarbete, med särskilt fokus på hela
familjen, både genom föreningsliv och berörda verksamheter
- Ökad tillgänglighet med särskilt fokus på digital tillgänglighet
- Bedriva olika former av uppsökande verksamhet och att ”erbjuda det oväntade” i syfte
att nå fler
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om Särskild verksamhetsuppföljning 2020: Kultur- och
fritidsverksamheterna

•

Särskild verksamhetsuppföljning 2020: Kultur- och fritidsverksamheterna

Beslutet skickas till

Ann Blom – Sektorschef
Marie F Nilsson – Verksamhetschef
Christian Jerhov – Verksamhetsutvecklare
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 352 Utredning om att införa socioekonomisk
resursfördelning inom förskoleverksamheten i Lerums
kommun.

KS20.799

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning

I skollagens (2010:800) kapitel 1 framgår att tillgången till utbildning ska vara lika för
alla. Utbildningen ska vara likvärdig och hänsyn ska tas till barns och elevers olika
behov. Strävan ska också vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
I skollagens (2010:800) 2 kap. 8 b § beskrivs kommunernas resursfördelning till
utbildningen inom skolväsendet, varav förskolan är en del, enligt följande:
”Kommuner ska fördela resurser till utbildning inom skolväsendet efter barnens och
elevernas olika förutsättningar och behov.”
En förskola av god kvalitet har störst betydelse för barn i socioekonomiskt svagare
grupper. Barn i dessa grupper är sämre förberedda inför skolstarten. Skillnaderna
tenderar sedan att öka under skolgången.
En utredning om hur en socioekonomisk omfördelningen skulle kunna utformas har
genomförts. Modellen för omfördelning innebär att ekonomiska resurser omfördelas
inom den kommunala förskoleverksamheten till förskolor med svagare
socioekonomiska förutsättningar. Omfattningen på resurserna beslutas årligen i
samband med beslut om kommande års barn- och elevpeng.
Resurserna används för att kompensera för de identifierade socioekonomiska
förutsättningarna genom åtgärder grundade i analyser av den aktuella förskolans
organisation och undervisning. Analyserna, de kompensatoriska åtgärderna och en
uppföljning av de genomförda åtgärderna dokumenteras på enhets- och
huvudmannanivå inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Beslutsunderlag

•

•

Tjänsteskrivelse om utredning om införande av socioekonomisk
resursfördelning i förskoleverksamheten i Lerums kommun
Utredning om införande av socioekonomisk resursfördelning i förskolan i
Lerums kommun

Beslutet skickas till

Ann Blom – Sektorschef
Solveig Knutsson – Verksamhetschef
Christian Jerhov – Verksamhetsutvecklare
Sara Sjöberg – Ekonom
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 353 Fråga om införande av socioekonomisk
resursfördelning inom förskoleverksamheten i Lerums
kommun.

KS20.799

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslaget system för socioekonomisk resursfördelning i
förskoleverksamheten i Lerums kommun införs från och med 2021.
Reservationer

Per Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering.
Sverigedemokraterna anser inte att omfördelning av resurser ska ske på grund av
socioekonomiska omständigheter med motiveringen att alla barn ska ges så likvärdiga
förutsättningar som möjligt. För att kunna lyckas i förskola såväl som vanlig skola bör
en individuell bedömning ske utifrån elevens förutsättningar.
Sammanfattning

En utredning med förslag om hur ett socioekonomiskt resursfördelningssystem i
förskolan kan utformas har genomförts.
Modellen för omfördelning innebär att ekonomiska resurser omfördelas inom den
kommunala förskoleverksamheten till förskolor med svagare socioekonomiska
förutsättningar. Omfattningen på resurserna beslutas årligen i samband med beslut om
kommande års barn- och elevpeng.
Resurserna används för att kompensera för de identifierade socioekonomiska
förutsättningarna genom åtgärder grundade i analyser av den aktuella förskolans
organisation och undervisning. Analyserna, de kompensatoriska åtgärderna och en
uppföljning av de genomförda åtgärderna dokumenteras på enhets- och
huvudmannanivå inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om införande av socioekonomisk resursfördelning i
förskoleverksamheten i Lerums kommun

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 353 (Forts.)

KS20.799

Förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen bifalla förvaltningens förslag till beslut
med följande tilläggsyrkanden:
-

Kommunstyrelsen beslutar att öka budgeten för omfördelning från 600 000
kronor till 1,5 miljoner kronor, samt

-

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå förvaltningen ta fram ett förslag på hur de
privata utförarna ska kunna inkluderas i den socioekonomiska fördelningen.

Per Hassel (SD) föreslår kommunstyrelsen avslå förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: Först ställs yrkande om
avslag mot yrkande om bifall till förvaltningens förslag till beslut. Därefter tar
kommunstyrelsen ställning till om tilläggsyrkandena godkänns.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen bifaller eller avslår förvaltningens förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut. Därefter
frågar ordförande om kommunstyrelsen godkänner eller avslår föreslagna
tilläggsyrkanden och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandena.
Beslutet skickas till

Ann Blom – Sektorschef
Solveig Knutsson – Verksamhetschef
Christian Jerhov – Verksamhetsutvecklare
Sara Sjöberg – Ekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 354 Yttrande över motion om riktlinjer för hur bostad
ska erbjudas nyanlända enligt bosättningslagen

KS19.679

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att med Alliansens
(Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna) motivering anse motionen
besvarad.
Lerums kommun ska vara en bra kommun att bo, leva och verka i oavsett vem du är och
var du kommer ifrån. Det spelar ingen roll om du har bott här i generationer,
decennier, år eller om du är nyinflyttad eller nyanländ. Här ska människor kunna
förverkliga sina drömmar samt växa som individ och/eller som familj utifrån bästa
förmåga. Möjligheten för nyanlända att få en trygg bostad är viktig för integrationen.
Samtidigt är vår kommun ingen kravlös gemenskap. Att ställa krav är att bry sig och
därför ställer vi krav på att alla nyanlända i arbetsför ålder som kommer hit ska göra
allt i sin makt för att göra sig anställningsbara - antingen via utbildning eller via ett
arbete att gå till.
Reservationer

Per Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Sverige är ett av flera länder i norra Europa som har ett rättssystem som innebär att
barnkonventionen om den ska bli tillämplig måste den införlivas i den nationella rätten
via ändringar av de nationella lagarna. Om barnkonventionen kommer i konflikt med
svensk lag är det svensk lag som gäller vid en sådan konflikt. Kommunallagen står
alltså över barnkonventionen, men även annan lagstiftning, såsom ex. bosättningslagen.
Då det saknas bestämmelser i bosättningslagen som reglerar hur länge en nyanländ har
rätt att bo i den av kommunen anvisad bostad men att det utifrån lagens intention
erbjuda tillfälligt boende de 2 första åren. Att kommunen låter nyanlända få förtur och
därtill erbjudas bostad med besittningsrätt med hänvisning till barnkonventionen är
uppenbart i strid med kommunallagens likställighetsprincip som innebär att kommuner
ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat.
Detta är fastställt i KR dom i Stockholm den 22 februari 2019. Då Lerums kommun har
att rätta sig efter detta ska kommunen inte ge de nyanlända mer än ett tillfälligt boende.
Sammanfattning

Förvaltningen har uppdragits att yttra sig över motion från Per Hassel (SD) och Ralf
Dahlgren (SD) där motionärerna yrkar att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen
och förvaltningen i uppdrag att nyanlända inte ska ges förtur till bostad och därmed
frångå principen att alla kommuninvånare ska behandlas lika. Motionärerna yrkar också
på att kommunstyrelsen och förvaltningen ges i uppdrag att nyanlända ska ges
tidsbegränsade andrahandskontrakt så att besittningsrätten inte kan åberopas.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 354 (forts.)

KS19.679

Beslutsunderlag

•
•
•

Yttrande
KS § 105/2020-04-01 Svar på motion om riktlinjer för hur bostad ska erbjudas
nyanlända enligt bosättningslagen ställd av Per Hassel (SD)
Motion om riktlinjer för hur bostad ska erbjudas nyanlända enligt
bosättningslagen ställd av Per Hassel (SD)

Förslag under sammanträdet

Jeanette Andersson (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att
med följande svar anse motionen besvarad:
Lerums kommun ska vara en bra kommun att bo, leva och verka i oavsett vem du är och
var du kommer ifrån. Det spelar ingen roll om du har bott här i generationer,
decennier, år eller om du är nyinflyttad eller nyanländ. Här ska människor kunna
förverkliga sina drömmar samt växa som individ och/eller som familj utifrån bästa
förmåga. Möjligheten för nyanlända att få en trygg bostad är viktig för integrationen.
Samtidigt är vår kommun ingen kravlös gemenskap. Att ställa krav är att bry sig och
därför ställer vi krav på att alla nyanlända i arbetsför ålder som kommer hit ska göra
allt i sin makt för att göra sig anställningsbara - antingen via utbildning eller via ett
arbete att gå till.
Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta föreslå fullmäktige att avslå
motionen med följande kommentar:
Vi ska följa Bosättningslagen och dess förarbeten. Dessutom ska vi följa
barnkonventionen som idag är en lag. Vi vill också möjliggöra etablering på
arbetsmarknaden och social etablering i samhället, vilket intentionen i motionen
motverkar.
Katarina Kuzmanovic Krasniqi (MP) och Anette Holgersson (V) föreslår
kommunstyrelsen bifalla Renée Bengtssons (S) förslag.
Per Hassel (SD) föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla
motionen.
Beslutsgång

Ordförande Lill Jansson (L) konstaterar att det finns flera förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen föreslår
fullmäktige att med Alliansens svar anse motionen besvarad.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 355 Tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk
omsorg 2020

KS20.397

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning

Kommunen utövar tillsyn över huvudmän för fristående förskolor och friliggande
fritidshem som kommunen godkänt enligt 2 kap. 7 § andra stycket skollagen, och
pedagogisk omsorg vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag enligt 25
kap. 10 § skollagen. Kommunen ska självständigt granska om den verksamheten som
granskas uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter.
Lerums kommuns bedömning utifrån den regelbundna tillsynen 2020 är att de fristående
enskilda huvudmännen i kommunen bedriver god verksamhet av hög kvalitet med höga
betygsindex avseende NFI (Nöjd-föräldra-index). Barnen erbjuds en trygg miljö som
också utmanar och lockar till lek, aktivitet och lärande.
I de fall verksamheten haft brister utifrån gällande föreskrifter har huvudman tilldelats
föreläggande med krav på åtgärder för att avhjälpa den påtalade bristen. Det är framför
allt brister i huvudmannens insikt i styrdokument och huvudmannens systematiska
kvalitetsarbete som framkommit.
I besluten om föreläggande har huvudmännen till 31 oktober på sig att åtgärda de
påtalade bristerna.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om regelbunden tillsyn 2020 av fristående förskolor och
pedagogisk omsorg i Lerums kommun

•

Rapport: Regelbunden tillsyn av fristående förskolor och pedagogisk omsorg
2020

•

Mall Verksamhetsbeskrivning fristående förskola

•

Mall Verksamhetsbeskrivning fristående pedagogisk omsorg

Beslutet skickas till

Ann Blom Sektorchef
Maria Wanneros Utredare
Jenny Gustavsson Planeringsledare administration
Sara Sjöberg Ekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 356 Information om yttrande över Svenska Kraftnäts
bemötande av inkomna remissvar om förlängning av
koncession

KS20.34

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Sammanfattning

Svenska kraftnät (SK) har ansökt hos Energimarknadsinspektionen (EI) om tillstånd att
fortsätta använda en befintlig 400kV luftledning från Hallsberg till Stenkullen.
Kommunen är obligatorisk remissinstans och EI önskar att det av kommunens yttrande
ska framgå all information som är av betydelse för prövningen och ytterst om
kommunen anser att de skyddsåtgärder sökanden avser vidta är tillräckliga:
- Kommunen yttrade sig över ansökan enligt beslut i kommunstyrelsen 20-02-05.
- Kommunen fick i september möjlighet att till EI skicka in förvaltningens
tjänstemannabedömning av SK:s svar på inkomna remissvar. Förvaltningen skickade
20-09-11 in ett yttrande, KS20.34 – 42.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om information om yttrande över Svenska Kraftnäts bemötande
av inkomna remissvar om förlängning av koncession Hallsberg - Stenkullen,
Energimarknadsinspektionens ärende 2008 - 100035

•

Svenska Kraftnäts bemötande av inkomna remissvar gällande ansökan om
förlängning av koncession Hallsberg - Stenkullen,
Energimarknadsinspektionsärende 2008 - 100035

•

Yttrande över Svenska Kraftnäts bemötande av inkomna remissvar om
förlängning av koncession Hallsberg - Stenkullen, Energimarknadsinspektionens
ärende 2008 - 100035

•

Yttrande över ansökan om förnyad nätkoncession kraftledning Hallsberg Stenkullen

•

Tjänsteskrivelse om yttrande över ansökan nätkoncession Hallsberg –
Stenkullen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 356 (forts.)

KS20.34

Förslag under sammanträdet

Ordförande Lill Jansson (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens
yttrande som sitt eget.
Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf sektorchef
Anna Engström, chef miljöenheten
Anna Rudholm, chef strategisk planering
Micaela Holmberg, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 357 Samrådsyttrande 132 kV ledning Stenkullen Stenungsund

KS20.716

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet över undersökningssamråd inför ansökan
om förlängd nätkoncession 130 kV – kraftledning som sitt eget, med följande ändring:
Ordet önskar ändras till kräva i punkt 6.2 i 1: a stycket sista meningen.
Kommunstyrelsen ger kommundirektör i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med förslag på hur kommunen kraftfullt kan driva frågan vidare.
Sammanfattning

Vattenfall Eldistribution AB avser att ansöka om förlängd nätkoncession för
bibehållande av befintlig 132 kV luftledning mellan Stenkullen och Stenungsund i
Lerums-, Ale-, Kungälvs- och Stenungsunds kommuner, Västra Götalands län.
Inför ansökan om nätkoncession genomför Vattenfall Eldistribution AB
undersökningssamråd och berörda - länsstyrelsen, kommuner och enskilda - uppmanas
att inkomma med synpunkter och information som kan var till hjälp i det fortsatta
arbetet. Syftet med detta samråd är att samråda om ledningens lokalisering, omfattning
och utformning samt den miljöpåverkan som verksamheten kan antas medföra. Vidare
syftar samrådet till att utreda om verksamheten kan antas medföra betydande
miljöpåverkan (BMP) samt samråda om miljökonsekvensbeskrivningens (MKB)
innehåll och utformning. Eftersom detta samråd omfattar en befintlig ledning är
Vattenfalls utgångspunkt att ett bibehållande av ledningens nuvarande sträckning och
utformning utgör det mest lämpliga alternativet och inte kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan.
Sammanfattningsvis bedömer kommunen att ledningen inte kan bedömas enskilt, utan
att den aktuella ledningen tillsammans med parallellgående ledningar medför en
betydande miljöpåverkan och att hela ledningsgatan med alla parallella ledningar
genom Gråbo tätort behöver grävas ner.
Vattenfall Eldistribution AB initierade ärendet den 19 augusti. Ursprunglig deadline för
kompletteringsyttrandet var senast den 25 september 2020, men svarstiden förlängdes
till den 23 november.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 357 (Forts.)

KS20.716

Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse om yttrande över undersökningssamråd inför ansökan om
förlängd nätkoncession 130 kV – kraftledning, Stenkullen - Stenungssund
Förslag till yttrande till Vattenfall- undersökningssamråd inför ansökan om
förlängd nätkoncession 130 kV- kraftledning Stenkullen-Stenungsund
Samrådsunderlag Stenkullen - Stenungsund
Bilaga 1 - kartor i större format
Bilaga 2 tabell över potentiella motstående intressen Stenkullen - Göta Älv
Bilaga 3 tabell över potentiella intressen Göta Älv - Stenunggsund
Bilaga 4 utdrag artdatabanken fåglar
Bilaga 5 utdrag artdatabanken övriga arter
Bilaga 6 tabell över byggnader för stadigvarande vistelse
Bilaga 7 magnetfältsberäkning
inbjudan till samråd för 132 kV luftledning ZL1 S1-2, Stenkullen Stenungsund
Bilaga 1 karta
MBN § 246/2020-10-27 Yttrande över samrådsunderlag inför ansökan om
förnyad nätkoncession

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen bifalla förvaltningens förslag till yttrande
med följande ändring: Ordet önska ändras till kräva i punkt 6.2, 1: a st. sista meningen.
Ordförande Lill Jansson (L) föreslår kommunstyrelsen att i tillägg till förvaltningens
förslag till yttrande ge kommundirektör i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen
med förslag på hur kommunen kraftfullt kan driva frågan vidare.
Beslutsgång

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

Anna Poulsen, tf. sektorchef
Anna Engström, enhetschef miljöenheten
Anna Rudholm, enhetschef strategisk planering
Micaela Holmberg, utvecklingsledare
Maja Rosén, strategisk samhällsplanerare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 358 Remiss av Åtgärdsvalsstudie Metrobuss

KS20.478

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Sammanfattning

I Målbild Koll 2035, som är beslutad i fullmäktige hos Västra Götalandsregionen,
Göteborgs stad, Mölndals stad och Partille kommun föreslås att ett Metrobussystem,
tillsammans med målbildens övriga trafikkoncept, bäst kan lösa stomnätets uppgift att
binda samman det sammanhängande storstadsområdet kopplat till resten av regionen.
Metrobuss är det koncept som i Målbild Koll2035 har till uppgift att binda samman
tyngdpunkter och andra viktiga målpunkter i Göteborgs stadsområde, liksom stråken
från ytterstad och grannkommuner med stadsområdet.
Lerums kommun ser positivt på en utvecklad kollektivtrafik som binder samman
ytterstadsområdena med varandra och Göteborgs centrum. Lerums kommun ser dock en
del brister och anser bland annat att kompletteringar behövs.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om Åtgärdsvalsstudie Metrobuss

•

Yttrande om remiss Åtgärdsvalsstudie Metrobuss TRV 2020/57417

•

Remiss Åtgärdsvalsstudie Metrobuss

•

Åtgärdsvalsstudie Metrobuss

•

Bilagor ÅVS Metrobuss

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf. Sektorschef
Anna Rudholm, Enhetschef – Strategisk planering
Fredrik Hillblom, Strategisk samhällsplanerare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 359 Förslag till ny renhållningstaxa

KS20.751

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag till
renhållningstaxa 2021. Den reviderade renhållningstaxan gäller från och med 1 januari
2021.
Sammanfattning

Förvaltningen föreslår att renhållningstaxan ändras enligt förslag. Förvaltningen föreslår
att renhållningstaxan ändras från och med 1 januari 2021. Förvaltningen föreslår
oförändrad taxa för hämtning av hushållsavfall.
Kostnaden för tömning av enskilda anläggningar föreslås sänkas med ca två procent,
utom för minireningsverk där förvaltningen föreslår en sänkning på ca fem procent.
Sänkningen beror på en uppskattning av indexförändringen (okt 2019 till okt 2020) som
styr vårt avtal med entreprenören.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse förslag till renhållningstaxa 2021

•

Förslag till Renhållningstaxa

•

Förslag till Avfallstaxa slam 2021

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 360 Nytt vägnamn, Östad Åsväg, Östad 30:7 m.fl.

KS20.777

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa nytt vägnamn, Östad Åsväg.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens namnberedning har tagit fram förslag till vägnamn, Östad Åsväg. Se
kartbilaga.
Namnberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa nytt vägnamn till,
Östad Åsväg.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om nytt vägnamn, Östad Åsväg

•

Kartbilaga KS20.777

Beslutet skickas till

Åsa Qvist, tf enhetschef GIS
Carina Gillquist, GIS-ingenjör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

S1MmBuWFw-B1l7mr_WKw

PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 361 Ianspråktagande av investeringsmedel för omoch tillbyggnad av Torpskolan

KS20.398

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra en fördjupad
förstudie av projektet om- och tillbyggnad av Torpskolan i enlighet med förslag
fördjupad förstudie.
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 10 000 000 kronor ur 2021 års
investeringsbudget för förslag fördjupad förstudie.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att planera för en lösning av
idrottshall för Torpskolan enligt alternativ ett, en fullstor idrottshall intill Torpskolan.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma för beslut om
genomförande av projektet om- och tillbyggnad av Torpskolan när fördjupad förstudie
är klar.
Kommunstyrelsen beslutar att löpande dialog ska föras i samhällsbyggnadsutskottet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Reservationer

Socialdemokraterna reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut att avslå
Socialdemokraternas tilläggsyrkande.
Sammanfattning

Förvaltningen har fått i uppdrag att bygga om- och till Torpskolan för ett ökat elevantal
samt utökning av årskurser.
Vid kommunstyrelsens möte 2020-05-27 uppdrogs förvaltningen återkomma med ett
förslag med ett maximalt pris á 30 000 kr per kvadratmeter samt utreda om alternativ
för idrottsundervisningen.
En fördjupad förstudie kan hitta lämpliga åtgärder som sänker den samlade kostnaden.
Förvaltningen presenterar två alternativ avseende lokaler för idrottsundervisning. Dels
en fullstor idrottshall men även en halverad hall.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel för om- och
tillbyggnad av Torpskolan

•

Bilaga

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 361 (forts.)

KS20.398

Förslag under sammanträdet

Ordförande Lill Jansson (L) föreslår kommunstyrelsen bifalla förvaltningens förslag till
beslut samt att kommunstyrelsen i tillägg beslutar att löpande dialog ska föras i
samhällsbyggnadsutskottet.
Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen i tillägg till förvaltningens förslag
besluta att förvaltningen får i uppdrag att tillsammans med föreningslivet ta ett
helhetsgrepp på idrottshallars egenskaper och vilka specialbehov för föreningslivet som
finns, och att därefter utforma Nya Torpskolans idrottshall med fullstora mått.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förvaltningens förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslut.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla Lill Janssons (L)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Därefter frågar ordförande om kommunstyrelsen kan bifalla Renée Bengtssons (S)
tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Protokollsanteckningar

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Miljöpartiet ställer sig kritiskt mot planerna att starta förstudie för ombyggnad av
Torpskolan. Vi är främst kritiska till två jätteskolor i Lerum (Norra Hallsås ca 1000
elever och Torpskolan ca 750 elever) med detta i åtanke en ny idrottshall finns det inget
behov av.
Beslutet skickas till

Anna Poulsen, Tf. Sektorschef, verksamhetschef
Maria Ackerberg, Tf. enhetschef
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Josef Olsson, projektledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 362 Igångsättningsbeslut för om- och tillbyggnad av
Torpskolan

KS20.398

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för fördjupad förstudie av
projektet om-, till- och nybyggnad av Torpskolan.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över 5 miljoner kronor ska
föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.
Om- och tillbyggnad av Torpskolan kommer att öka skolans elevkapacitet från dagens
650 elever till 750 elever och medge skolverksamhet från årskurs F till årskurs 9.
Ärendet återemitterades till förvaltningen vid kommunstyrelsens sammanträde 2020-0527.
Projektet finns med i föreslagen investeringsbudget 2021 som ska beslutas av
kommunfullmäktige 2020-10-22.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om igångsättningsbeslut för om- och tillbyggnad av Torpskolan

Protokollsanteckningar

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Miljöpartiet ställer sig kritiskt mot planerna att starta förstudie för ombyggnad av
Torpskolan. Vi är främst kritiska till två jätteskolor i Lerum (Norra Hallsås ca 1000
elever och Torpskolan ca 750 elever) med detta i åtanke en ny idrottshall finns det inget
behov av.
Per Hassel (SD) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Sverigedemokraterna ser helst att förvaltningen tar fram en geologisk undersökning
innan vi startar upp byggnationerna
Beslutet skickas till

Anna Poulsen, Tf. sektorschef, verksamhetschef
Maria Ackerberg, Tf. enhetschef
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Josef Olsson, projektledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 363 Ianspråktagande av investeringsmedel för
Berghultskolan etapp II

KS20.53

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra en tillbyggnad
av Berghultskolan.
Kommunstyrelsen beslutar att från och med 2021-01-01 ianspråkta medel ur 2021 års
investeringsbudget för projektet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Elevvolymen i främst de övre årskurserna ökar i Flodaområdet och Alléskolan har i
dagsläget nått sitt kapacitetstak. Som avlastning kan Berghultskolan byggas till med en
ny byggnad om tre våningar vilket medger ett ökat elevantal från dagens
300 till 500. Investeringen inklusive rivning av den gamla skoldelen prognostiseras till
130 miljoner kronor. Därutöver behövs evakuering av elever under byggtiden vilket
påverkar driftbudgeten med cirka 2,5 miljoner kronor per år.
Den 18 december 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge förvaltningen i uppdrag att
bygga ut Berghultskolan för att möjliggöra flexibla skolstrukturer, antingen
treparallellig F-6 eller tvåparallellig F-9.
Den 27 januari beställde Sektor lärande en förstudie av projektenheten. En sådan
genomfördes under de efterföljande tre månaderna och ärendet behandlades i
kommunstyrelsens möte den 27 maj 2020. Kommunstyrelsen beslutade då att
återremittera ärendet till förvaltningen.
Projektet finns med i kommunstyrelsens förslag till investeringsbudget 2021 som ska
beslutas av kommunfullmäktige 22 oktober.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel för utbyggnad av
Berghultskolan.

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, verksamhetschef Samhällsplanering, tf. sektorschef
Morgan Persson, enhetschef Projektenheten
Maria Ackerberg, tf. enhetschef Projektenheten
Josef Olsson, projektledare Projektenheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 364 Igångsättningsbeslut för Berghultskolan etapp II

KS20.53

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för tillbyggnad av
Berghultskolan.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över 5 miljoner kronor ska
föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.
Tillbyggnaden av Berghultskolan kommer att öka skolans elevkapacitet från dagens 300
till 500 och medge flexibla skolstrukturer.
Detta ärende behandlades vid Kommunstyrelsens sammanträde den 27 maj 2020.
Kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet.
Projektet finns med i investeringsbudget 2021 som ska beslutas av Kommunfullmäktige
22 oktober.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om igångsättningsbeslut för utbyggnad av Berghultskolan

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, verksamhetschef Samhällsplanering, tf. sektorchef
Morgan Persson, enhetschef Projektenheten
Maria Ackerberg, tf. enhetschef Projektenheten
Josef Olsson, projektledare Projektenheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 365 Upphandling Berghultsskolan etapp II och omoch tillbyggnad av Torpskolan.

KS20.782

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att genomföra en gemensam upphandling av
totalentreprenad för Berghultskolan etapp två och Torpskolan om, till- och nybyggnad.
Entreprenadform, totalentreprenad med strategisk partnering (samverkansentreprenad).
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förfrågningsunderlaget för Berghultskolan och
Torpskolan i sin helhet.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Genom att bygga ut Berghultskolan, så att den nybyggda delen omfattar tre våningar
kan skolan i sin helhet bereda plats för drygt 500 elever och möjliggöra flexibla
skolstrukturer. Genomförandet innefattar evakuering av elever samt rivning del av
byggnad innan nybyggnation.
Genom om- till och nybyggnad av Torpskolan kan skolan i sin helhet bereda plats för
cirka 750 elever. Skolan anpassas även för elever i årskurserna F till 9.
Båda projekten är komplexa. En totalentreprenad i samverkan förordas för att projekten
skall kunna genomföras tillsammans med entreprenör även i planeringsfasen.
Förfrågningsunderlaget avser totalentreprenad med strategisk partnering Berghultskolan
etapp två och Torpskolan om-, till- och nybyggnad.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Administrativa föreskrifter Totalentreprenad strategisk partnering skolor
Avtal Strategisk partnering
PM Berghultskolan 2020-11-04
PM Torpskolan 2020-11-04
Riskanalys entreprenadform Berghultskolan
Riskanalys entreprenadform Torpskolan

Beslutet skickas till

Maria Lindbergh, verksamhetschef
Anna Poulsen, verksamhetschef och tf. sektorschef
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Maria Ackerberg, Tf. enhetschef
Josef Olsson, projektledare
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 366 Rapportering från kommundirektör
Sammanfattning

Kommundirektör Gull-Britt Eide informerar om arbetet i kommunens verksamheter.
Coronapandemin
Covid 19 ökar dramatiskt. Nya rekord av antal smittade sätts varje dag och
förvaltningsledningen följer situationen noggrant. Regionen går upp i stabsläge vilket är
en allvarlig indikation.
Kommundirektör informeras löpande om smittoläget och i dagsläget ska ingen smitta på
kommunens äldreboenden förekomma men naturligtvis är sådan information inte
hundra procent säker. Kommunen har lager av material på äldreboendena för att kunna
klara utbrott. Det kan bli brist på engångsmaterial framöver. Kommunstyrelsen har
sedan tidigare beslutat om inköp av ytterligare krislager, vilket kommer vara klart om
cirka två månader.
1/3 av kommunerna i nätverk för kommundirektörer har gått upp i stabsläge.
Anledningen har inte analyserats men kan till exempel bero på lokala utbrott, så kallad
klustersmitta. I dagsläget har förvaltningsledningen beslutat att inte gå upp i stabsläge
men det kan ändra sig inom en timme. Ett extra ärende har föreslagits kommunstyrelsen
som ger ökade befogenheter att snabbt prioritera kommunala verksamheter för att rädda
liv. (Se ärende § 370 Prioritering av verksamheter med anledning av Covid-19)
Diskussioner förs i förvaltningsledningen i fråga om influensavaccin. Ett
vaccinationsprogram kommer utvidgas till samtlig personal, som en engångsföreteelse.
Lerums kommun behöver göra detta för att säkerställa tillgången till personal framöver.
Förändringsarbete
Kommunen utför ett stort förändringsarbete. Det utgår från större problemområden som
så här långt har identifierats. Processer behöver kvalitetssäkras inom Sektor
samhällsbyggnad. Kommunen jobbar också med att komma till nästa nivå inom
digitalisering. Digitaliseringsprocesser pågår på flera håll inom kommunen och
utmaningen är att få till en helhet, att skapa gemensamma förutsättningar och struktur.
Lerums kommun behöver jobba med struktur och ärendeprocesser.
Om kommunen ska bli så bra som förvaltningen och den politiska ledningen vill ska
behöver arbetet göras tillsammans. Samverkan kan till exempel ske genom olika
workshops.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 367 Rapportering från Göteborgsregionen
Sammanfattning

Information från Göteborgsregionens (GR) olika samverkansforum, ordförande Lill
Jansson (L) informerar om arbetet inom GR styrelse.
Diskussionerna om GR framtida politiska organisation fortsätter, och kommer framöver
föras även bland deltagande kommuner. Lerums kommun kommer behöva föra
strategiska diskussioner inom detta område.
GR har tagit beslut om föreslagna gemensamma nivåer av interkommunal ersättning
vilket tillställts medlemskommunerna.
GR har dessutom antagit en handlingsplan för suicidprevention som Sektor stöd- och
omsorg och hela förvaltningen kommer jobba för.
I fråga om remissvaret till Målbild tåg 2028 har Alexander Abenius (M) och Renée
Bengtsson (S) lagt ned ett stort arbete. GR har lovats möjlighet att yttra sig över ett
förslag om nedläggning om ett sådant föreslås.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 368 Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Sammanfattning

Kommunstyrelsens representant i vattenrådet Olle Adolfsson (S) vidareförmedlar
information från vattenrådets ordförande Robert Blomberg.
LOVA bidrag kommer sökas för att anställa en person som ska jobba med
våtmarksinventering längs Säveån. LOVA står för Lokala åtgärder för bättre
vattenmiljö.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 369 Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Sammanfattning

Eva Andersson (C) rapporterar från arbetet i samhällsbyggnadsutskottet.
-

Ärende om revidering av naturvårdsprogram planeras till kommunstyrelsen den
16 december. Remitterat och kommer justeras något efter dialog.

-

Ärende om detaljplan Norra Hallsås möjliggör byggnation av skola för tusen
elever. Detaljplanen är flexibel för att svara mot olika framtidsscenarier. Beslut
planeras i KS 18 december.

-

Ärende om start av mindre detaljplan för att omvandla ett uthus till bostadshus.

-

Förvaltningen har påbörjat arbete med att klassificera detaljplaner vilket
möjliggör kortare ledtider.

-

Kontinuerlig genomgång av plankalender med avvikelser.

-

Ärende med anledning av samlad verksamhetsuppföljning och verksamhetens
utmaningar framåt.

Christian Eberstein (KD) rapporterar från arbetet inom stöd- och omsorgsutskottet.
-

Dialog har förts med Individnämnden angående vägledande bestämmelser.

-

Ekonomiskt ser Sektorn ut att ligga hyfsat i balans.

-

Genomgång av slutsatser från Socialstyrelsens glädjande brukarundersökning.

Ordförande Lill Jansson (L) rapporterar från lärandeutskottet.
-

Berett flera ärenden.

-

Dialog har förts om glädjande antagningsstatistik för gymnasieskolan. Drygt
hälften av kommunens elever väljer Lerums gymnasium.

-

Kunskapsläget i grundskolan ökar för femte året i rad. Analys över anledningen
därom har ej gjorts.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 370 Prioritering av verksamhet med anledning av
Covid-19
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i annat protokoll, justerat 2020-11-04.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-04
Kommunstyrelsen

§ 371 Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala
projekt
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Renée Bengtsson (S) har inkommit med ett skriftligt förslag till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

•

Skriftligt förslag, Renée Bengtsson, 2020-11-04

Förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att förvaltningen hjälper
kommunstyrelsen ta fram material om olika projekt kommunen deltar i för att få ett
samlat grepp om vilka projekt som finns, hur de finansieras, hur de följs upp och hur de
driftas när projektet är slut.
Ordförande Lill Jansson (L) föreslår kommunstyrelsen bordlägga ärendet.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet eller om ärendet kan
avgöras idag och finner att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
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