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PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen
Beslutande
Med undantag för
presidiet deltar samtliga
ordinarie ledamöter via
länk.

Ersättare
Samtliga ersättare deltar
via länk

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

Alexander Abenius (M) Ordförande §§ 372 – 376, 378 – 405
Lill Jansson (L) (1:e vice ordförande) §§ 372 – 376, 378 – 405
Renée Bengtsson (S) (2:e vice ordförande) §§ 372 – 376, 378 – 405
Viktor Lundblad (M) (deltar fysiskt som ordförande under § 377)
Eva Andersson (C) §§ 372 – 376, 378 – 405
Christian Eberstein (KD) §§ 372 – 376, 378 – 405
Olle Adolfsson (S)
Jon Haraldsson (S)
Anette Holgersson (V)
Per Hassel (SD)
Ulf Utgård (M) ersätter Jeanette Andersson (M)
Petter Skoglund (M) § 377, ersätter Alexander Abenius (M) pga jäv
Kajsa Räntfors (L) § 377, ersätter Lill Jansson (L) pga jäv
Erik Larsson (S) § 377, ersätter Renée Bengtsson (S) pga jäv
Per-Eric Börjesson (C) § 377, ersätter Eva Andersson (C) pga jäv
Gunilla Lindell (KD) § 377, ersätter Christian Eberstein (KD) pga jäv
Gunilla Lindell (KD) §§ 372 – 376, 378 – 405
Erik Larsson (S) §§ 372 – 376, 378 – 405
Sara Jäderklint (S)
Petter Skoglund (M) §§ 372 – 376, 378 – 405
Kajsa Räntfors (L) §§ 372 – 376, 378 – 405
Ronny Johansson (L)
Ralf Dahlgren (SD)
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)
Per-Eric Börjesson (C) §§ 372 – 376, 378 – 405
Ingmar Rahm (V)
Föredragningar och beslut
Gull-Britt Eide (kommundirektör)
Christoffer Wetterlundh (IT-controller)
Markus Franklin (kommunsekreterare)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Föredragningar
Jonas Edin (verksamhetsutvecklare) § 374
Marcus Larsson (administrativ chef) § 375
Camilla Simonsson (ekonomichef) § 376
Susanne Lundin (redovisningsekonom) § 376
Malena Steingrüber (HR-chef) § 377
Maria Egerlund Fletcher (kommunjurist) § 378
Monika Bondesson (sektorchef) §§ 378 – 379
Sara Sjöberg; (ekonom) §§ 380 – 382
Ann Blom (sektorchef) §§ 380 – 382
Kristin Andersson (ekonom) § 381
Monika Nilsson (rektor) § 382
Anna Poulsen (tf. sektorchef) §§ 383 – 390
Lisa Sakshaug (strategisk samhällsplanerare) § 383
Anna Rudholm (enhetschef) § 383
Anna Samuelsson (enhetschef) §§ 384 – 385
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2020-11-18
Kommunstyrelsen

Övriga deltagare, forts.

Nermina Ombasic (planarkitekt) § 385
Maria Ackerberg (byggprojektledare) § 386
Marie F Nilsson (verksamhetschef) § 386
Anna-Karin Holmgren (byggprojektledare) § 386
Henrik Nystedt (projektledare) §§ 387 – 388
Jenny Eriksson (verksamhetsutvecklare) §§ 389 – 390
Urban Sjögren (finansekonom) § 391
Maria Enbuske (verksamhetschef) § 399
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Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 372
§ 373
§ 374
§ 375
§ 376
§ 377
§ 378
§ 379
§ 380
§ 381
§ 382
§ 383
§ 384
§ 385
§ 386
§ 387
§ 388
§ 389
§ 390
§ 391
§ 392
§ 393
§ 394
§ 395
§ 396
§ 397
§ 398
§ 399
§ 400
§ 401
§ 402
§ 403

§ 404
§ 405

Tillkommande och utgående ärenden
Anmälan av jäv
Lerums kommuns svar på inbjudan om klimatlöften
Godkännande av förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda - OPF-KL18
Information om antagande av vägledande bestämmelser
Beslut om rättelse av hemtjänsttaxa 2021
Interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2021
Interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år
2021
Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen 2020
Synpunkter över remiss från Trafikverket om slopning av spår 0 med mera vid
Lerum station
Begäran om beslut om uppdrag och samråd för Detaljplan för bostad på Höjdenliden
Beslut om samråd för detaljplan för ny skola i Norra Hallsås
Ny förskola i Gråbo, Olstorp - ianspråktagande av investeringsmedel
Ianspråktagande av investeringsmedel gällande byggnation av bullervall vid
Kyrkmossen, Floda
Igångsättningsbeslut för byggnation av bullervall vid Kyrkmossen, Floda
Svar på remiss "Boverkets rapport "Modell för årlig omräkning av högsta tillåtna
normhyror"
Svar på remiss "Vägledning inför samverkan för omprövning av vattenkraft"
Räddningstjänsten Storgöteborg - taxor 2021
Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen 2020
Rapportering från kommundirektör
Rapportering från Göteborgsregionen
Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala projekt, initierat av
Renée Bengtsson (S)
Rättelse av beslut om ledningssystem inom elevhälsa
Tillsyn med anledning av Covid-19
Tillkommande ärende: Effektivisera planprocesserna, initierat av Eva Andersson (C)
Tillkommande ärende: Inställande av sammanträde för kommunstyrelsens
lärandeutskott, 2020-12-02, initierat av Lill Jansson (L)
Tillkommande ärende: Etablering av Minimaria i Lerums kommun, initierat av
Christian Eberstein (KD)
Tillkommande ärende: Uppdrag om målbildsuppfyllelsebedömning av
bostadsförsörjningsplanen, initierat av Renée Bengtsson (S)
Tillkommande ärende: Uppdrag om helhetsgrepp över Dergårdsområdet och beslut
om byggnation av kulturhus, initierat av Renée Bengtsson (S)
Tillkommande ärende: Önskemål om lägesbild över byggnation av nytt gymnasium,
initierat av Ingmar Rahm (V)
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Kommunstyrelsen

§ 372 Tillkommande och utgående ärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande ärenden tillkommer sammanträdet:
-

Effektivisera planprocesserna

-

Inställande av sammanträde för kommunstyrelsens lärandeutskott, 2020-12-02

-

Etablering av Minimaria i Lerums kommun

-

Uppdrag om målbildsuppfyllelsebedömning av bostadsförsörjningsplanen

-

Uppdrag om helhetsgrepp över Dergårdsområdet och beslut om byggnation av
kulturhus

-

Önskemål om lägesbild över byggnation av ett nytt gymnasium

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att ärende om effektivisera
planprocesserna tillkommer sammanträdet.
Lill Jansson (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att ärende om inställande av nästa
sammanträde för kommunstyrelsens lärandeutskott, 2020-12-02 tillkommer
sammanträdet.
Christian Eberstein (KD) föreslår kommunstyrelsen besluta att ärende om etablering av
Minimaria i Lerums kommun tillkommer sammanträdet.
Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att följande ärenden tillkommer
sammanträdet:
-

Uppdrag om målbildsuppfyllelsebedömning av bostadsförsörjningsplanen

-

Uppdrag om helhetsgrepp över Dergårdsområdet och beslut om byggnation av
kulturhus

Ingemar Rahm (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att ärende om önskemål om
lägesbild över byggnation av ett nytt gymnasium tillkommer sammanträdet.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslagen och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
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2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 373 Anmälan av jäv
Sammanfattning

Alexander Abenius (M), Eva Andersson (C) Lill Jansson (L), Renée Bengtsson (S),
Christian Eberstein (KD) anmäler jäv i ärende § 377 om bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda - OPF-KL18.
Jon Haraldsson (S) anmäler jäv i ärende § 398 om rättelse av beslut om ledningssystem
inom elevhälsa.
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2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 374 Lerums kommuns svar på inbjudan om
klimatlöften

KS20.763

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara inbjudan att delta i kommunernas klimatlöften
genom att Lerums kommun åtar sig att uppfylla de 14 löften som föreslås i bilagan
(KS20.763–4) till tjänsteskrivelsen.
Sammanfattning

Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har bjudit in alla
kommuner i regionen/länet att delta i kommunernas klimatlöften. Inbjudan innehåller 20
klimatlöften med tillförande beskrivningar av vad de innebär. Förvaltningens
rekommendation, efter utredning av förutsättningarna och efter förankring i
förvaltningsledningen, är att välja 14 löften av de 20 som Lerums kommun åtar sig att
uppfylla under år 2021.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

§74 Ksau 2020-10-21 Deltagande i "Kommunernas klimatlöften"
Tjänsteskrivelse
Klimatlöften - inbjudan
Klimatlöften - beskrivning av 20 löften
Klimatlöften - beskrivning av satsningen
Sammanfattning i tabellform av förvaltningen utredning av de 20 klimatlöftena i tabellform

Förslag under sammanträdet

Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att besvara inbjudan att delta i
kommunernas klimatlöften genom att Lerums kommun åtar sig att uppfylla de 20 löften
Länsstyrelsen Västra Götaland och Västra Götalandsregionen har bjudit in oss att delta
i.
Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen bifalla Olle Adolfssons (S) förslag.
Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med
förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Olle Adolfssons (S) förslag
om åtagande om 20 löften respektive Alexander Abenius (M) förslag att bifalla
förvaltningens förslag om åtagande om 14 löften. Ordförande ställer dem mot varandra
och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag till beslut,
åtagande om 14 löften.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 374 (forts.)

KS20.763

Protokollsanteckning

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Miljöpartiet önskar att kommunstyrelsen beslutar att Lerums kommun åtar sig att
uppfylla alla 20 klimatlöften, eller åtminstone försöka uppfylla alla 20 klimatlöften.
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Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 375 Godkännande av förbundsordning för
Tolkförmedling Väst

KS20.423

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige godkänna den nya
förbundsordningen för Tolkförmedling Väst.
Sammanfattning

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

•
•
•

Godkännande av ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst
Förbundsordning med ändringsmarkeringar
Förslag till ny förbundsordning

Beslutet skickas till

Marcus Larsson, administrativ chef
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Kommunstyrelsen

§ 376 Ekonomisk månadsuppföljning per oktober 2020

KS20.49

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna månadsuppföljningen.
Sammanfattning

Förvaltningen rapporterar ekonomiskt utfall per 2020-10-31 samt prognos för helår
2020.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse om ekonomisk månadsuppföljning, oktober 2020
Ekonomisk månadsuppföljning, oktober 2020

Beslutet skickas till

Camilla Simonsson, ekonomichef
Susanne Lundin, redovisningsansvarig
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§ 377 Bestämmelser om omställningsstöd och pension
för förtroendevalda - OPF-KL18

KS20.817

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderad version av
OPF-KL kallat OPF-KL18 som behandlar bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda med Lerums kommuns egen tolkning och tillämpning.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att upphäva den för närvarande
gällande bestämmelsen OPF-KL så att istället OPF-KL18 gäller från och med 2021-0101.
Deltagande i beslut

Per Hassel (SD) anmäler att han ej deltar i beslutet.
Sammanfattning

Regelverket om pension och andra avgångsförmåner har ändrats under åren för att
anpassas till de förändringar kring pensioner som sker i samhället. Sveriges kommuner
och regioner, SKR, tar fram förslag till regelverk som respektive kommun, region eller
kommunalförbund har att anta som sina.
Vid fullmäktiges sammanträde 2014-10-30 antog Lerums kommun det nya regelverket
kallat OPF-KL, Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen utsågs till pensionsmyndighet med uppgift att tolka och tillämpa
OPF-KL:s regler.
SKR presenterade under hösten 2018 en reviderad version kallad OPF-KL18. Bilagt
regelverk är en avskrift av SKR:s förslag till OPF-KL med Lerums kommuns egen
tolkning och tillämpning visade som inramad kursiverad text under respektive stycke.
Beredningen för arvoden har yttrat sig om förslaget enligt protokollsutdrag.
Beslutsunderlag

•
•
•

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda - OPFKL18
§12 Bfa 2020-10-15 Antagande av Bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL18)
OPF-KL18 Lerum kommuns pensionsregelverk för förtroendevalda

Anmälan av jäv

Alexander Abenius (M), Eva Andersson (C), Lill Jansson (L), Renée Bengtsson (S),
Christian Eberstein (KD) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen av ärendet.
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§ 377 (Forts.)

KS20.817

Val av ersättande ordförande för ärende § 377

Eftersom samtliga ordförande och vice ordföranden anmält jäv behöver en ny
ordförande väljas för handläggningen av ärendet.
Enligt 16 § Kommunstyrelsens reglemente ska den tjänstgörande ledamot som har
tjänstgjort längst tid i kommunstyrelsen som ledamot eller ersättare, fullgöra
ordförandens uppgifter tills ett nytt val av ordförande har förrättats. Olle Adolfsson (S)
har tjänstgjort längst tid och förrättar valet av ny ordförande.
Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen välja Viktor Lundblad (M) som ersättande
ordförande istället för Alexander Abenius (M).
Olle Adolfsson frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget att välja Viktor
Lundblad som ersättande ordförande istället för Alexander Abenius (M) och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen bifalla beredningen för
arvodens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla beredningen
för arvodens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Malena Steingrüber, HR-chef
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§ 378 Information om antagande av vägledande
bestämmelser

KS20.791

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning

I samband med att Individnämnden besökte kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade
arbetsutskottet att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag för hur de vägledande
bestämmelserna revideras politiskt samt att återrapportera detta till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om information om antagande av vägledande bestämmelser,
Maria Egerlund Fletcher, KS20.791–1

Beslutet skickas till

Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Monika Bondesson, sektorschef
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§ 379 Beslut om rättelse av hemtjänsttaxa 2021

KS20.330

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige anta förvaltningens förslag till
rättelse av hemtjänsttaxa. Hemtjänsttaxan gäller från 1 januari 2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige antog 2020-10-22 förvaltningens förslag till ny hemtjänsttaxa. Vid
genomgång av tjänsteskrivelsen som utgör underlag för beslutet, har det framkommit
skrivfel avseende procentsatsen av prisbasbeloppet (PBB) för avgifter för inköp och
matleverans. I den ursprungliga tjänsteskrivelsen föreslås att dessa insatser ska
fastställas till 0,006681 PBB per månad (632 kr/månad). Den korrekta procentsatsen för
avgifter för inköp och matleverans ska vara 0,013361 PBB per månad, dvs 632 kr
beräknat på 2020 års prisbasbelopp.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om rättelse av hemtjänsttaxa

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorchef
Marie Blomqvist, verksamhetschef
Maria Enbuske, verksamhetschef
Ann-Christin Gustafsson, utvecklingsledare
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§ 380 Interkommunal ersättning (IKE) inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola,
fritidshem, grundsärskola och ISGR för år 2021

KS20.820

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa interkommunal ersättning för förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och
International School of the Gothenburg Region (ISGR) i Göteborgsregionen år 2021 i
enlighet med beslut (§ 200) i Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Enligt skollagen (2010:800) ska en kommun som i sin förskola, grundskola, fritidshem
osv. har ett barn från en annan kommun ersättas för sina kostnader för barnets/elevens
utbildning av hemkommunen. Lerum ingår tillsammans med 12 andra kommuner inom
Göteborgsregionen i ett samverkansavtal som bland annat reglerar den interkommunala
ersättningen mellan medlemskommunerna i en gemensam prislista. Denna prislista
räknas om årligen och ska beslutas i respektive medlemskommun för att sedan
meddelas Göteborgsregionen (GR). Kommunens beslut ska vara GR tillhanda senast 11
december 2020.
Förslag till interkommunal ersättning inom GR för verksamheterna förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
kalenderåret 2021 har översänts från Göteborgsregionens förbundsstyrelse till regionens
medlemskommuner. Förbundsstyrelsen föreslår medlemskommunerna att fastställa
interkommunal ersättning i enlighet med innehållet i prislista daterad den 24 september
2020.
Underlaget för den interkommunala ersättningen baseras på genomsnittet av GRkommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Skolekonomnätverket har under
hösten 2019 och våren 2020, på uppdrag av Utbildningschefsnätverket, genomfört en
översyn av beräkningsmodellen som ligger till grund för prislistan. Översynen har
resulterat i en rad förändringar i beräkningsmodellen och det är den reviderade
beräkningsmodellen som ligger tillgrund för förslag till prislista 2021.
Ersättningen för år 2021 baseras på genomsnittet av GR-kommunernas
nettokostnader och utgår från 2019 års redovisade kostnader som sedan
schablonmässigt indexeras till 2021 års penningvärde. Sammanvägt index för 2020 och
2021 är 2,673 % inklusive 0,5 % justering för effektivisering.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 380 (forts.)

KS20.820

Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om interkommunal ersättning (IKE) inom förskola, pedagogisk
omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR
kalenderåret 2021

•

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass,
grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2021 - Prislista

•

Protokollsutdrag § 200 Förslag till interkommunal ersättning inom förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och
ISGR kalenderåret 2021

Beslutet skickas till

Ann Blom, sektorchef
Sara Sjöberg, ekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 381 Interkommunal ersättning (IKE) inom
gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2021

KS20.825

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att fastställa interkommunal ersättning för gymnasieskola
och gymnasiesärskola inom Göteborgsregionen år 2021 i enlighet med beslut (§ 179)
från Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Enligt skollagen (2010:800) ska en kommun som på ett nationellt program inom
gymnasieskola eller gymnasiesärskola har antagit en elev som inte är hemmahörande i
kommunen ersättas för sina kostnader för elevens utbildning av dennes hemkommun
(interkommunal ersättning).
Lerum ingår tillsammans med 12 andra kommuner inom Göteborgsregionen i ett
samverkansavtal som bland annat reglerar den interkommunala ersättningen mellan
medlemskommunerna i en gemensam prislista. Denna prislista räknas om årligen och
ska beslutas i respektive medlemskommun för att sedan meddelas Göteborgsregionen
(GR).
Förslag från Göteborgsregionens förbundsstyrelse, avseende interkommunal ersättning
inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen (GR) år 2021, har
översänts till regionens kommuner för beslut. Kommunens beslut ska vara
Göteborgsregionen tillhanda senast 30 november 2020.
Förslag till 2021 års priser har sin utgångspunkt i bokslut 2018 samt tre års
indexuppräkning för 2019, 2020 och 2021, totalt index 0,463 procent. Kommunernas
genomsnittliga bokslutskostnader för 2018 visar att några program ökar medan andra
minskar. I snitt är prisökningen 1,3 procent. Förbundsstyrelsen rekommenderar
medlemskommunerna att fatta beslut i enlighet med innehållet deras rapport.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse om interkommunal ersättning (IKE) inom gymnasieskola och
gymnasiesärskola i Göteborgsregionen år 2021
Protokollsutdrag $ 179 Förslag till interkommunal ersättning inom
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2021
Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och
gymnasiesärskolan kalenderåret 2021 – Prislista

Beslutet skickas till

Ann Blom, sektorschef
Sara Sjöberg, ekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 382 Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2021

KS20.835

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa interkommunal ersättning inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021 i enlighet med förslag (§ 180, 2020-0924) från Göteborgsregionens förbundsstyrelse.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Skollagen (2010:800) reglerar interkommunal ersättning inom kommunal
vuxenutbildning vilket innebär att en kommun, som i sin utbildning har en elev som
kommer från en annan kommun, ska få ersättning för sina kostnader för den elevens
utbildning från elevens hemkommun. Förslag från Göteborgsregionens
förbundsstyrelse, avseende interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning
i Göteborgsregionen år 2021, har översänts till regionens kommuner enligt nedan.
a) för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
b) för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng.
Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom
klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,
c) för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas bilaterala
förhandlingar mellan berörda kommuner,
d) för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 36 kronor
per poäng,
e) för elever inom särskild utbildning för vuxna genomförs bilaterala förhandlingar
mellan berörda kommuner
f) för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:
Studieväg 1 – bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner
Studieväg 2 – 56 kronor per timme
Studieväg 3 – 42 kronor per timme
Ovanstående priser föreslås gälla under 2021.
Samtliga priser 2021 är oförändrade jämfört med 2020.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 382 (forts.)

KS20.835

Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal
vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2021

•

Protokollsutdrag § 180 från Göteborgsregionens förbundsstyrelse - Förslag
interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2021

•

Förslag interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning i
Göteborgsregionen år 2021

Beslutet skickas till

Monika Nilsson, rektor
Ann Blom, sektorschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 383 Synpunkter över remiss från Trafikverket om
slopning av spår 0 med mera vid Lerum station

KS20.807

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens svar som sitt eget.
Sammanfattning

2020-10-09 fick Lerums kommun en förfrågan om att svara på externremiss om
slopning av spår 0, växlar och sidoplattform vid Lerums station. Förvaltningens yttrande
är bifogat (KS20.807–3). Samrådstiden pågår till och med 2020-12-04. Kommunen
begärde att få förlängd svarstid men begäran avslogs. Remissvaret anmäls till KS den
2020-11-18 med stängning 2020-10-22.
Remissen är en del av projekt Vändspår Floda/Lerum som genom en ombyggnation av
järnvägen vid Lerums station skapar möjlighet till förbigång av stannande tåg i båda
riktningar. I samband med ombyggnationen föreslås att delar av den befintliga
järnvägsanläggningen rivs. Remissmaterialet består av en beskrivning av befintlig
anläggning och av ny anläggning. Lösningar för att upprätthålla funktionen för
uppställning av tåg, som tas bort i och med rivningen beskrivs också. Rivningsarbetet
ska ske i samband med övriga anläggningsarbeten i Projekt Vändspår Floda/Lerum med
planerad produktion 2022–2023.
Förvaltningens bedömning är att Lerums kommun ser positivt på projektet, men har
några frågor och kommentarer, främst gällande effekterna av förslagen på tillfällig och
permanent lösning på ersättningen av uppställningsspår.
Skriftliga synpunkter ska inkomma till Trafikverket senast 2020-12-04.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om slopning av spår 0, växlar och plattform vid Lerums station

•

Förslag till yttrande ”Slopning av spår 0, växel 35a och 36b samt sidoplattform
vid Lerum driftplats, bandel 612 i Lerums kommun, Västra Götalands län”

•

Externremiss – Slopning av spår 0, växel 35a och 36b samt sidoplattform vid
Lerum driftplats, bandel 612 i Lerums kommun, Västra Götalands län

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf. sektorchef samhällsbyggnad
Anna Rudholm, enhetschef strategisk planering
Lena Wennberg, utredare verksamhetsstöd
Maja Rosén, strategisk samhällsplanerare
Lisa Sakshaug, strategisk trafikplanerare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 384 Begäran om beslut om uppdrag och samråd för
Detaljplan för bostad på Höjdenliden

KS20.737

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till
detaljplan och genomföra samråd när ett upprättat planförslag finns framtaget för
detaljplan för bostad på Höjdenliden.
Reservationer

Per Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Vi yrkar avslag med hänvisning till att vi önskar bevarande av byggnaden på
Höjdenliden, fastighet Lerum 1:66
Vi ser ett stort värde i att bevara Lerums gamla bebyggelse med hänvisning till att
byggnaden har en källare med ränne från sekelskiftet och är en del av den ursprungliga
bebyggelsen på platsen. Byggnaden finns presenterad i Älvsborgs länsmuseum
kulturhistoriska byggnadsinventering från 1999 i Lerums kommun. Det kulturhistoriska
värdet motiveras främst av byggnadens miljöskapande värde. Värdet förstärks av
rännets ovanliga utformning med mansardtak, trots att byggnaden med omgivande
småhus inte längre ingår i en helhetsmiljö.
Sammanfattning

Ärendet innebär att användningen samlingslokal ändras till bostadsändamål på
fastigheten Lerum 1:66. På fastigheten finns en kulturhistorisk källarvind som omfattas
av kommunens kulturmiljöprogram.
Förvaltningens bedömning är att byggnaden är i dåligt skick och rivning kan medges.
Fastigheten kan prövas med markanvändning för bostadsändamål som är förenlig med
övriga fastigheter i området.
Beslutsunderlag

•

§ 86 KSsu 2020-10-14 Lerum 1:66 detaljplan, se även KS17.455

•

Tjänsteskrivelse om begäran på beslut om uppdrag och samråd för Detaljplan för
bostadshus på Höjdenliden

•

§302 KS Planbesked för bostadshus på fastigheten Lerum 1:66

Förslag under sammanträdet

Per Hassel (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget.
Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår kommunstyrelsen bifalla förvaltningens
förslag till beslut.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, avslag respektive bifall till
förvaltningens förslag till beslut. Ordförande ställer dem mot varandra och konstaterar
att kommunstyrelsen bifaller förvaltningens förslag till beslut.
Protokollsanteckning

Ingmar Rahm (V) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Vänsterpartiet är positiva till ny markanvändning, för bostadsändamål. Detta öppnar
möjligheter att bevara byggnaden. Byggnaden är med i kommunens
Kulturmiljöprogram. Den borde inte rivas.
Beslutet skickas till

Fastighetsägare, Lerum 1:66
Agnes Muzones, Planenheten
Anna Poulsen, t.f. sektorchef Samhällsbyggnad
Anna Samuelsson, enhetschef, Planenheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 385 Beslut om samråd för detaljplan för ny skola i
Norra Hallsås

KS18.980

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att skicka ut detaljplan för Ny skola i Norra Hallsås på
samråd.
Sammanfattning

Aktuell detaljplan innebär förslag för en ny skola i Norra Hallsås. Skolan ska omfatta
årskurs F-9 samt särskola, totalt 1000 elever. Till skolan ska även en idrottshall
uppföras, som ska kunna nyttjas både av skola och föreningsliv.
Planområdet utgörs idag av naturområde med varierad växtlighet och nivåskillnader.
Detaljplanen bidrar till en fortsatt utbyggnation av Norra Hallsås och tillför en skola i
ett område som främst består av bostäder. Förvaltningens samlade bedömning är att
detaljplanen kan gå ut på samråd enligt Plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag

•

§ 85 KSsu 2020-10-14 Ny skola i Norra Hallsås

•

Tjänsteskrivelse om samråd för skola Norra Hallsås

•

Plankarta, koncepthandling

•

Illustrationskarta, koncepthandling

•

Planbeskrivning, koncepthandling

•

Grundkarta, DP Skola i Norra Hallsås

•

Behovsbedömning, DP Skola i Norra Hallsås

•

Trafikutredning

•

SBK

•

Rekreationsutredning

•

Dagvatten utredning, PM

•

Naturvärdesinventering

•

MUR och bergteknisk besiktning samt markradonundersökning

•

Geoteknisk utredning

•

Fördjupad artinventering

•

Arkeologisk undersökning

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 385 (forts.)

KS18.980

Protokollsanteckning

Per Hassel (SD) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Vi ställer oss bakom att en skola bör byggas i Lerum men önskar att förvaltningen utreder
om det finns en lämpligare plats som inte medför så stor negativ påverkan på områdets
höga naturvärden. Vi önskar även att man prioriterar att skolbyggnaden är vacker likaväl
som att den är funktionell.
Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf. sektorschef samhällsbyggnad
Anna Samuelsson, enhetschef Planenheten
Nermina Ombasic, Planenheten
Denny Johansson, Projektenheten
Marie F Nilsson, verksamhetschef Sektor Lärande
Henrik Gustafsson, Sektor Lärande

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 386 Ny förskola i Gråbo, Olstorp - ianspråktagande av
investeringsmedel

KS20.188

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra planering och
projektering för ny förskola i Gråbo, Olstorp i enlighet med förslag fas 1.
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta 3 000 000 kronor ur 2021 års
investeringsbudget för förslag fas 1.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma för beslut om
genomförande av ny förskola i Gråbo, Olstorp när fas 1 är klar.
Sammanfattning

Förvaltningen bedömer att en ny förskola behövs i Gråbo, Olstorp för att tillgodose
behovet av förskoleplatser inom kommundelen. En ny förskola planeras därför intill
befintliga Olstorps förskola på kommunal mark.
Förvaltningen föreslås få i uppdrag att starta planering och utredning enligt förslag fas 1
med uppdrag att utifrån planering och utredningar beräkna slutkostnadsprognos för att
bygga ”Öxeryd med kostnadsbesparingar” på platsen. Förvaltningen önskar få
återkomma för ett ställningstagande kring fortsättning och eventuella alternativ för
vidare beslut.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel för ny förskola
Gråbo, Olstorp.

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, T.f. sektorschef, verksamhetschef
Maria Ackerberg, tf. enhetschef
Anna-Karin Holmgren, projektledare
Josef Olsson, projektledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 387 Ianspråktagande av investeringsmedel gällande
byggnation av bullervall vid Kyrkmossen, Floda

KS19.698

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra byggnation av
bullervall vid Kyrkmossen.
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta medel ur 2020 års investeringsbudget.
Kommunstyrelsen beslutar att gestaltningen av bullervallen behöver beakta
omgivningarna och de kulturhistoriska värdena i området. Utformningen av bullervallen
skall presenteras i samhällsbyggnadsutskottet innan genomförande.
Sammanfattning

Trafikbuller påverkar människors hälsa negativt och ökar risken för högt blodtryck och
hjärt- och kärlsjukdomar vid långvarig exponering. Bostadsområdet Kyrkmossen ligger
nära E20 och är utpekat i Lerums framtidsplan ÖP 2008 – tematiskt tillägg för buller.
För att skydda området mot buller från E20 kan en bullervall anläggas, för att skapa en
bättre ljudmiljö i bostadsområdet.
En bullervall som anläggs av överskottsmassor från kommunens egna verksamheter
kommer innebära kortare transportsträckor med minskad klimatpåverkan som följd,
liksom lägre frakt- och deponikostnader för kommunen.
Projektet finns med i investeringsbudget 2020, 2021 samt i plan för 2022 och 2023
Beslutsunderlag

•

§101 Kssu 2020-11-11 Ianspråktagande av investeringsmedel gällande
byggnation av bullervall vid Kyrkmossen, Floda

•

Tjänsteskrivelse om ianspråktagande av investeringsmedel gällande byggnation
av bullervall vid Kyrkmossen

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att i tillägg till förvaltningens
förslag till beslut, gestaltningen av bullervallen behöver beakta omgivningarna och de
kulturhistoriska värdena i området. Utformningen av bullervallen skall presenteras i
samhällsbyggnadsutskottet innan genomförande.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 387 (forts.)

KS19.698

Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla
förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen så beslutar. Ordförande
frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen
så beslutar.
Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf. sektorchef
Maria Ackerberg, tf. enhetschef
Henrik Nystedt, projektledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 388 Igångsättningsbeslut för byggnation av bullervall
vid Kyrkmossen, Floda

KS19.698

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättningsbeslut för byggnation av bullervall
vid Kyrkmossen.
Kommunstyrelsen beslutar att gestaltningen av bullervallen behöver beakta
omgivningarna och de kulturhistoriska värdena i området. Utformningen av bullervallen
skall presenteras i samhällsbyggnadsutskottet innan genomförande.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över 5 miljoner kronor ska
föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.
För att kunna fatta beslut avseende ”byggnation av bullervall vid Kyrkmossen” beslutar
kommunstyrelsen om igångsättningsbeslut för projektet.
Beslutsunderlag

•

§102KSsu 2020-11-11 Igångsättningsbeslut för byggnation av bullervall vid
Kyrkmossen, Floda

•

Tjänsteskrivelse om igångsättningsbeslut för byggnation av bullervall vid
Kyrkmossen

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att i tillägg till förvaltningens
förslag till beslut, gestaltningen av bullervallen behöver beakta omgivningarna och de
kulturhistoriska värdena i området. Utformningen av bullervallen skall presenteras i
samhällsbyggnadsutskottet innan genomförande.
Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla
förvaltningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen så beslutar. Ordförande
frågar om kommunstyrelsen kan bifalla tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen
så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 388 (forts.)

KS19.698

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf. sektorchef
Maria Ackerberg, tf. enhetschef
Henrik Nystedt, projektledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 389 Svar på remiss "Boverkets rapport "Modell för
årlig omräkning av högsta tillåtna normhyror"

KS20.714

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte svara på remissen.
Sammanfattning

Boverket har fått i uppdrag att analysera och lämna förslag till hur de högsta tillåtna
nivåerna för normhyrorna bör räknas om för att kompensera för kostnadsutvecklingen
för nyproduktion av hyresbostäder. I remissen presenteras Boverkets förslag som
Lerums kommun bjudits in till att lämna synpunkter på. Förvaltningen gör
bedömningen att kommunen inte ska svara på remissen då den inte berör kommunen
direkt.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om Boverkets rapport "Modell för årlig omräkning av högsta
tillåtna normhyror"

•

Remiss Boverkets rapport modell för årlig omräkning av högsta tillåtna
normhyror Svar på remiss 9/12 Dnr Fi2020/02916/BB

Beslutet skickas till

Jenny Eriksson, Verksamhetsutvecklare
Carolina Eriksson, Enhetschef Verksamhetsstöd

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

ByNukyN9w-H18O1149w

PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 390 Svar på remiss "Vägledning inför samverkan för
omprövning av vattenkraft"

KS20.695

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte svara på remissen.
Sammanfattning

Under den närmsta 20-årsperioden ska majoriteten av Sveriges vattenkraftverk med
tillhörande regleringsdammar förses med moderna miljövillkor. Enligt förordningen om
vattenverksamheter ska länsstyrelserna samverka kring det underlag som behövs för
effektiva prövningar enligt den nationella planen. Havs– och vattenmyndigheten (HAV)
har tagit fram ett förslag till vägledning för samverkan och kommunen har fått möjlighet
att yttra sig. Förvaltningen gör dock bedömningen att Lerums kommun inte bör yttra sig
då remissen behandlar ett förslag på samverkansmodell för länsstyrelser, således berörs
inte kommunen direkt. En avstämning gjordes dock med Lerum energi som påverkas
mer direkt, de var positiva till förslaget och hade inget övrigt att erinra.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om "Remiss vägledning om samverkan inför omprövning av
vattenkraft"

•

Remiss vägledning om samverkan inför omprövning av vattenkraft (dnr 2247–
2020

Beslutet skickas till

Carolina Eriksson, enhetschef Verksamhetsstöd
Jenny Eriksson, Verksamhetsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 391 Räddningstjänsten Storgöteborg - taxor 2021

KS20.518

Beslut

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

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (nedan RSG) har fram till och med 2013 fattat
beslut om taxor. Högsta förvaltningsdomstolen har dock i december 2013 slagit fast att
beslut avseende taxor för verksamhet som grundar sig på bemyndiganden till en
kommun i lag eller förordning inte kan delegeras från kommun till kommunalförbund.
RSG:s medlemskommuner måste därför fatta beslut om de taxor som RSG ska tillämpa
i sin verksamhet. För att på ett likställt sätt kunna ta ut avgifter för hela RSG är det av
yttersta vikt att samtliga medlemskommuner var för sig fattar likalydande beslut.
RSG utövar tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och enligt Lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt meddelar tillstånd enligt
LBE. Kommunen får föreskriva att avgift tas ut för denna tillsyns- och
tillståndsverksamhet.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 391 (forts.)

KS20.518

RSG ansvarar enligt LSO även för sotning, rengöring och brandskyddskontroll.
Avgifter för denna verksamhet får tas ut, vilket görs genom en sotningstaxa respektive
en taxa för brandskyddskontroll.
En myndighet får ta ut avgifter för kopior och avskrifter av allmänna handlingar under
förutsättning att det finns en på förhand fastställd taxa (TF 2:16 1). För statliga
myndigheter är avgiften fastställd i Avgiftsförordningen (1992:191). Kommuner ska
själva fatta beslut om vilka avgifter som gäller för avskrifter och kopior, vilket sker
genom ett beslut i kommunfullmäktige.
I nu aktuellt ärende ska alltså beslut fattas om att anta fem olika taxor; taxa för tillsyn
enligt LSO, taxa för tillsyn enligt LBE, taxa för tillståndsprövning enligt LBE, taxa för
brandskyddskontroll enligt LSO samt taxa för utlämnande av allmän handling. Samtliga
taxor ska börja gälla den 1 januari 2021.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om Räddningstjänsten Storgöteborg taxor 2021

•

RSG 4.0 Tjänsteutlåtande Taxor

•

RSG 4.1 Taxor Bilaga 1–12

•

RSG protokollsutdrag FS § 30

Beslutet skickas till

Urban Sjögren, Finansekonom

Signatur justerare
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 392 Beslut fattade på delegation från
kommunstyrelsen 2020

KS20.19

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera rapporten.
Sammanfattning

Elva beslut anmäls till sammanträdet 2020-11-18, avseende period nio.
Beslutsunderlag

•

Anmälan av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, period nio

Signatur justerare
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 393 Rapportering från kommundirektör
Sammanfattning

Kommundirektör Gull-Britt Eide informerar om arbetet i de kommunala
verksamheterna sedan kommunstyrelsens förra sammanträde.
Covid-19
- Öppna förskolor kommer stängas från torsdagen den 19 november till årets slut
-

Ishallen stängs för allmänheten fram till jul

-

Daglig verksamhet kommer stängas till och med 20 januari.

-

Ett extra stöd kommer delas ut till föreningslivet med anledning av förevarande
pandemi.

Personalen fortsätter med sitt fantastiska arbete. Distansarbete kommer fortgå inom
förvaltningen för att se till att spridning inte sker.
Från förvaltningsledningen görs bedömningen att kommunen fortsatt inte behöver gå
upp i central krisledning men situationen kan ändras snabbt.
Utvecklingsarbete
Det intensiva arbetet med förändring- och utveckling inom samhällsbyggnadsorganisationen fortskrider. Kommunen har brister i arbetet med ledning och styrning
vilket får effekter inom våra verksamheter. Arbetet fokuserar på struktur, organisation,
besluts- och ärendehantering.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 394 Rapportering från Göteborgsregionen
Sammanfattning

Inga rapporter.
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PROTOKOLL
Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 395 Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Sammanfattning

Olle Adolfsson (S) rapporterar från vattenrådets sammanträde.
Vid sammanträdet diskuterades en begäran om remissvar angående vattenförvaltning
från Vattenmyndigheten. Svar ska lämnas senast den 30 april. Partierna uppmuntras läsa
remissen.
Dessutom diskuterades fråga om avrinning från den deponi som planerats i Vråssered.
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2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 396 Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Sammanfattning

Lill Jansson (L) rapporterar från möte med lärandeutskottet.
Eva Andersson (C) rapporterar från möte med samhällsbyggnadsutskottet.
Christian Eberstein (KD) rapporterar från möte med stöd och omsorgsutskottet.
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2020-11-18
Kommunstyrelsen

,

§ 397 Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala projekt, initierat
av Renée Bengtsson (S)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Renée Bengtsson (S) har initierat följande ärende, som bordlades vid föregående
kommunstyrelsesammanträde 2020-11-04:
Som kommun är vi med i olika projekt där finansieringen delvis eller helt kommer
någon annanstans ifrån. Projekten är allt ifrån vandringsleder till projekt som ska
hjälpa de som står långt ifrån arbetsmarknaden.
För projekt finansieras av jordbruksverket, Europeiska socialfonden och så vidare.
Vi vill att förvaltningen hjälper oss att ta fram material om detta så att vi får ett samlat
grepp om vilka projekt som vi har här i kommunen, hur de finansieras, hur de följs upp
och hur de driftas när projektet är slut?
Exempel på drift, vem finansierar åtgärder som behöver göras på vandringsleder när
det uppstår skador på material och vem sköter underhållet?
Mer konkret:
1.

Vilka projekt deltar Lerums kommun i som har extern finansiering.

2.

Vilka projekt är avslutade men kräver drift av kommunen.

3.

Vad har dessa projekt gett för utfall?

Beslutsunderlag

•

Inkommit förslag från Renée Bengtsson, 2020-11-04

•

Inkommit förtydligande från Renée Bengtsson, 2020-11-18

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga
ärendet.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Förslaget är att bordlägga
ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen så beslutar.
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Datum

2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 398 Rättelse av beslut om ledningssystem inom
elevhälsa

KS20.747

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att rätta beslut § 350 om ledningssystem för elevhälsans
medicinska insats genom att ordet "psykologiska insats, daterat 2020-09-10" stryks och
ersätts med "medicinska insats, daterat 2020-09-24"
Sammanfattning

Rättelse: I kommunstyrelsens protokoll 2020-11-04 § 350, ledningssystem för
elevhälsans medicinska insats, beslutar kommunstyrelsen anta ledningssystemet för
elevhälsans psykologiska insats, daterat 2020-09-10. Rätt beslut ska vara att
kommunstyrelsen beslutar anta ledningssystemet för elevhälsans medicinska insats,
daterat 2020-09-24.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om rättelse av beslut om ledningssystem inom elevhälsa,
Mikael Ingvarsson, 2020-11-16

Beslutet ska skickas till

Ingela Andersson, verksamhetschef
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Kommunstyrelsen

§ 399 Tillsyn med anledning av Covid-19

KS20.862

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att till sektorchef Monika Bondesson delegera rätten att i
aktuellt ärende lämna svar på begäran om uppgifter till Inspektionen för vård och
omsorg, IVO.
Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) genomför, med anledning av utbrottet av
covid-19 i Sverige, en tillsynsinsats med underlag av kommunernas inrapporterade ej
verkställda beslut. Tillsynen riktar sig mot samtliga kommuner i landet. Syftet med
tillsynen är att granska hur kommunen, under utbrottet av covid-19, tillgodoser behoven
hos enskilda personer med socialtjänstinsatser. IVO kommer i tillsynen att granska hur
kommunen säkerställer kvalitet och säkerhet vid förändringar i insatser, för att
tillgodose enskildas behov.
Tillsynen är kopplad till regeringsuppdraget till IVO, att bidra till lärande under
utbrottet av covid-19 och inför framtida sjukdomsutbrott. IVO ska delredovisa
regeringsuppdraget till socialdepartementet i december 2020.
Nämnden ska senast den 1 december 2020 lämna svar på de begärda uppgifterna.
Svaren lämnas elektroniskt.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om svar till inspektionen för vård och omsorg, KS20.862–3

•

Meddelande från Inspektionen för vård och omsorg (dnr 2.7.1–51909/2020)
KS20.862–1

•

Bilaga till Meddelande om tillsyn och begäran om uppgifter KS.20.862-2

Beslutet ska skickas till

Monika Bondesson
Maria Enbuske
Atosa Jakobsson
Marie Blomqvist
Christian Sandgren
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2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 400 Tillkommande ärende: Effektivisera planprocesserna, initierat
av Eva Andersson (C)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att effektivisera
planprocessen enligt följande dokument.
Sammanfattning

Följande text har tillsänts kommunstyrelsen av Eva Andersson (C):
Effektivisera planprocesserna, se till att hela organisationen länkar i varandra, så att
hela kedjan stärks.
Förvaltningen ska klara planbeskedsprocessen på 4 månader där också en ekonomisk
rimlighetsbedömning ingår.
När positivt planbesked ges i kommunstyrelsen så ska exploatör få besked på vilket
kvartal och år detaljplan ska starta samt när planen förväntas antas. Även vilken typ av
förfarande planen ska ha.
Detaljplaneprocessen från start av detaljplan till antagande, exklusive överklagande
ska:
-

med enkelt planförfarande ta max 12 månader.

-

med standardförfarande ta max 24 månader.

-

med utökat förfarande ta max 36 månader.

Detaljplanerna ska driftas i tre olika kategorier: små, medel samt stora. Detta för att
små planer inte ska stoppas av stora.
Om inte tidsplan hålls i detaljplanearbetet så ska en avvikelserapportering med orsak
samt en konsekvensbedömning ske på närmaste utskott, där även en politisk bedömning
kan ges.
Om ett pågående arbete måste avstanna eller skjutas upp (om det har påverkan på
planprocessen) måste politiken få en tydlig konsekvensbeskrivning och-bedömning för
att kunna ta relevanta politiska beslut.
Förvaltningen ska arbeta övergripande utefter en färdplan, men kommunstyrelsen ska
ta beslut på detaljplaner som ska startas nästkommande år, utefter en startplan. Det ska
dock vara möjligt att starta nya detaljplaner vid behov, även under ett pågående år.
Färdplanen ska utgå från det politiska målet med en hållbar befolkningstillväxt på 1-1,5
% som är kopplad till bostadsbebyggelse, utbyggd infrastruktur och kommunal service
samt även kunna möta behov av anpassning som initieras av näringsliv och enskilda.
Planprocessen ska följas upp på varje utskottsmöte men även presenteras på KS två
gånger om året.
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2020-11-18
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Eva Andersson (C), 2020-11-18

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att ge kommundirektören i
uppdrag att effektivisera planprocessen enligt följande dokument.
Jon Haraldsson (S) föreslår att kommunstyrelsen bordlägger ärendet.
Per Hassel (SD) föreslår att ärendet återremitteras för att få mer förklaring och
kostnadsberäkning.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns flera förslag till beslut och frågar kommunstyrelsen
ifall ärendet ska återremitteras, bordläggas eller avgöras idag. Ordförande finner att
ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla
Alliansens förslag och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektör
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2020-11-18
Kommunstyrelsen

§ 401 Tillkommande ärende: Inställande av sammanträde för
kommunstyrelsens lärandeutskott, 2020-12-02, initierat av Lill
Jansson (L)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sammanträdet för kommunstyrelsens lärandeutskott
2020-12-02 ställs in.
Förslag under sammanträdet

Lill Jansson (L) föreslår kommunstyrelsen besluta att ställa in sammanträdet för
kommunstyrelsens lärandeutskott, 2020-12-02
Beslutsgång

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

Kommunstyrelsens lärandeutskott
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§ 402 Tillkommande ärende: Etablering av Minimaria i Lerums
kommun, initierat av Christian Eberstein (KD)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att etablera en Minimaria
mottagning i kommunen. I uppdraget ingår att hitta en placering i omedelbar närhet till
ungdomsmottagningen i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. I uppdraget ingår att
titta på möjligheten till samverkan med andra kommuner.
Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Christian Eberstein (KD), 2020-11-18

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
etablera en Minimaria mottagning i kommunen. I uppdraget ingår att hitta en placering i
omedelbar närhet till ungdomsmottagningen i ett centralt och kollektivtrafiknära läge. I
uppdraget ingår att titta på möjligheten till samverkan med andra kommuner.
Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget
och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide
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§ 403 Tillkommande ärende: Uppdrag om
målbildsuppfyllelsebedömning av bostadsförsörjningsplanen,
initierat av Renée Bengtsson (S)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Följande text har tillsänts kommunstyrelsen av Renée Bengtsson (S):
Socialdemokraterna önskar uppdra åt förvaltningen att göra en målbildsuppfyllelsebedömning av bostadsförsörjningsplanen. Socialdemokraterna anser att det är ett måste
för att komma vidare i det arbete som pågår med en ny översiktsplan (ÖP).
Socialdemokraterna har fått signaler på att tidtabellen för ÖP-arbetet inte håller.
Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Renée Bengtsson (S), 2020-11-18

Förslag under sammanträdet

Alexander Abenius (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Förslaget är att bordlägga
ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen så beslutar.
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§ 404 Tillkommande ärende: Uppdrag om helhetsgrepp över
Dergårdsområdet och beslut om byggnation av kulturhus, initierat
av Renée Bengtsson (S)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Följande text har tillsänts kommunstyrelsen av Renée Bengtsson (S):
Den 11 februari 2015 fattade kommunstyrelsen beslut om att ett kulturhus ska byggas
vid/i Dergårdsområdet med byggstart 2016. Vi vet alla att så inte skett. Vi vill uppdra åt
förvaltningen att ta ett helhetsgrepp över Dergårdsområdet nu när Gymnasieberedningen är färdiga med sitt arbete, och att framförallt koncentrera sig på om ett
nytt beslut måste fattas om var och när ett Kulturhus ska byggas.
Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Renée Bengtsson (S), 2020-11-18

Förslag under sammanträdet

Alexander Abenius (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Förslaget är att bordlägga
ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen så beslutar.
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§ 405 Tillkommande ärende: Önskemål om lägesbild över
byggnation av nytt gymnasium, initierat av Ingmar Rahm (V)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Följande text har tillsänts kommunstyrelsen av Ingmar Rahm (V):
Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige fått ett uppdrag enligt nedan:
Kommunfullmäktige beslutar ge kommunstyrelsen i uppdrag att gå vidare med arbetet
med ett framtida gymnasium i Lerum utifrån beredningens förslag att bygga en ny
huvudbyggnad för gymnasiet, att riva byggnaden Eken men med bibehållen teater och
bibliotek samt att beakta innehållet i beredningens rapport i det fortsatta arbetet med
ett nytt gymnasium i Lerum.
Hur och när tar KS tag i ett sådant uppdrag?
Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Ingemar Rahm (V), 2020-11-18

Förslag under sammanträdet

Alexander Abenius (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Förslaget är att bordlägga
ärendet. Ordförande finner att kommunstyrelsen så beslutar.
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ulf.utgard@lerum.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Mikael Ingvarsson

mikael.ingvarsson@lerum.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Activity log
E-mail invitation sent to viktor.lundblad@lerum.se
2020-11-19 13:09:58 CET,
E-mail invitation sent to anette.holgersson@lerum.se
2020-11-19 13:09:58 CET,
E-mail invitation sent to ulf.utgard@lerum.se
2020-11-19 13:09:58 CET,
E-mail invitation sent to mikael.ingvarsson@lerum.se
2020-11-19 13:09:58 CET,
E-mail invitation sent to alexander.abenius@lerum.se
2020-11-19 13:09:58 CET,
Clicked invitation link Viktor Lundblad
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-11-19 13:10:32 CET,IP address: 94.191.137.113
Clicked invitation link Ulf Utgård
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
Edge/18.17763,2020-11-19 13:10:33 CET,IP address: 81.232.113.155
Document viewed by Viktor Lundblad
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-11-19 13:10:33 CET,IP address: 94.191.137.113
Document viewed by Ulf Utgård
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36
Edge/18.17763,2020-11-19 13:10:33 CET,IP address: 81.232.113.155
Document signed by ULF UTGÅRD
Birth date: 1945/09/05,2020-11-19 13:11:39 CET,

ByNukyN9w-H18O1149w

Document signed by VIKTOR LUNDBLAD
Birth date: 1996/04/21,2020-11-19 13:12:50 CET,
Clicked invitation link Mikael Ingvarsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-19
13:13:43 CET,IP address: 188.148.197.97
Document viewed by Mikael Ingvarsson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-19
13:13:44 CET,IP address: 188.148.197.97
Document signed by MIKAEL INGVARSSON
Birth date: 1985/02/19,2020-11-19 13:14:47 CET,
Clicked invitation link Alexander Abenius
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-11-19 13:20:59 CET,IP address: 85.224.171.240
Document viewed by Alexander Abenius
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
Safari/604.1,2020-11-19 13:21:00 CET,IP address: 85.224.171.240
Clicked invitation link Anette Holgersson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-19
13:30:53 CET,IP address: 81.232.169.172
Document viewed by Anette Holgersson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.198 Safari/537.36,2020-11-19
13:30:53 CET,IP address: 81.232.169.172
Document signed by ANETTE HOLGERSSON
Birth date: 1956/10/28,2020-11-19 13:32:24 CET,
Document signed by ALEXANDER ABENIUS
Birth date: 1990/03/12,2020-11-19 20:11:21 CET,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

ByNukyN9w-H18O1149w

