PROTOKOLL
Mötesdatum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Eken, Lerums kommunhus kl. 09:00-18:30

JUSTERAS

Protokollet har justerats digitalt

Tid

2020-12-21
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

_____________________________

Mikael Ingvarsson

§§406–465

Ordförande

_____________________________

___________________________

Justerande

_____________________________

___________________________

Renée Bengtsson (S)
Eva Andersson (C)

Christian Eberstein (KD)

Bevis/Anslag
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2020-12-16

Anslaget sätts upp

2020-12-21

Anslaget tas ner

Underskrift

_____________________________________

Namnförtydligande

Mikael Ingvarsson

Signatur justerare

Digitally signed by
Verified
Date: 2020.12.21
12:24:54 GMT
Reason: Signed by
Verified
Location:

2021-01-13

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen
Beslutande
Med undantag för
ordförande Renée
Bengtsson (S) och
Christian Eberstein (KD)
deltar samtliga ordinarie
ledamöter via länk.

Ersättare
Samtliga ersättare deltar
via länk

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

Renée Bengtsson (S) (Ordförande)
Jeanette Andersson (M)
Viktor Lundblad (M)
Eva Andersson (C)
Christian Eberstein (KD)
Olle Adolfsson (S)
Jon Haraldsson (S)
Anette Holgersson (V) §§ 406 – 426, 428 – 465
Per Hassel (SD)
Ulf Utgård (M), ersätter Alexander Abenius (M)
Kajsa Räntfors (L), ersätter Lill Jansson (L)
Ingmar Rahm (V), ersätter Anette Holgersson (V) § 427 pga. jäv
Gunilla Lindell (KD)
Erik Larsson (S)
Sara Jäderklint (S)
Ronny Johansson (L)
Ralf Dahlgren (SD)
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)
Per-Eric Börjesson (C)
Ingmar Rahm (V)
Föredragningar och beslut
Gull-Britt Eide (kommundirektör)
Christoffer Wetterlundh (IT-controller)
Markus Franklin (kommunsekreterare)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Föredragningar
Camilla Simonsson (ekonomichef) §§ 408 – 410, 425
Ann Blom (verksamhetschef) §§ 408, 422 – 428
Anna Poulsen (verksamhetschef) §§ 408, 431 – 440
Laila Granberg (budgetekonom) § 408
Kim Erefalk (utveckling och hållbarhetschef) §§ 408, 417
Malena Steingrüber (HR-chef) § 408
Anders Lindgren (enhetschef) §§ 408, 412
Susanne Lundin (redovisningsekonom) §§ 409, 425
Mårten Kihlkrans (konsult från EY!) § 410
Lisa Edler (upphandlingschef) § 410
Maria Egerlund Fletcher (kommunjurist) §§ 410, 427
Karin Gertzén (verksamhetsutvecklare) § 411
Daniel Nettby (IT-chef) § 413
Jonas Edin (verksamhetsutvecklare) § 417
Ingela Gyllesten (ordförande kommunfullmäktige) § 417
Monika Bondesson (sektorschef) §§ 419 – 421
Kent Knutsson (utvecklingsledare) § 419
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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

Övriga deltagare, forts.

Marie Blomqvist (verksamhetschef) §§ 420 – 421
Sara Sjöberg (ekonom) §§ 422 – 425
Marie F Nilsson (verksamhetschef) §§ 426 – 428
Anna Samuelsson (enhetschef) §§ 431 – 432, 439
Johan Tibell (enhetschef, konsult) §§ 431 – 432
Max Tholén (enhetschef, konsult) §§ 430 – 432
Linda Billberg (strategisk samhällsplanerare) § 434
Lars Palmeby (planarkitekt) § 436
Karolina Källstrand (naturvårdshandläggare) § 440
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Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 406
§ 407
§ 408
§ 409
§ 410
§ 411
§ 412
§ 413
§ 414
§ 415
§ 416
§ 417
§ 418
§ 419
§ 420
§ 421
§ 422
§ 423
§ 424
§ 425
§ 426
§ 427
§ 428
§ 429
§ 430
§ 431
§ 432
§ 433
§ 434
§ 435

Tillkommande och utgående ärenden
Anmälan av jäv
Verksamhetsplan 2021
Ekonomisk månadsuppföljning 2020
Information om extern revision av fakturor från Front advokater
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 mellan Hälso- och
sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun
Kontrollplan 2021
Upphandling om IT-drift 2020 enligt samverkansavtal med Partille kommun
Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 2020
Delegering- och utseende av tjänsteförrättande kommundirektör under ledighet
Tillsättning av gemensamt dataskyddsombud
Yttrande över framtagande av ny politisk vision eller motsvarande politisk
viljeyttring
Upphandling - Företagshälsovård 2020
Utredning av utökat IOP, idéburet offentligt partnerskap, mellan kommunen och
RIA Hela människan
Upphandling av inköp av dagligvaror och kylda matportioner
Senareläggning av ny hemtjänsttaxa 2021
Socioekonomisk resursfördelning 2021 för verksamheterna förskoleklass och
grundskola
Barn- och elevpeng, bidrag till enskilda huvudmän, interkommunal ersättning till
kommuner utanför GR år 2021 inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem,
förskoleklass, grundskola, grundsärskola
Elevpeng, bidrag till enskilda huvudmän, interkommunal ersättning till kommuner
utanför GR för år 2021 för verksamheterna gymnasieskola och gymnasiesärskola
Tillfällig tilläggsutbetalning av barn- och elevpeng 2020
Bidrag till SISU Idrottsutbildarna
Avtal avseende nyttjande för föreningsverksamhet i Nya Novahallen samt
verksamhetsbidrag
Initial skolstruktur på Berghultsskolan
Regional avfallsplan 2021–2030
Regional och nationell infrastrukturplan 2022–2033
Utbyggnad av Almekärr 3:40 Torp 1:18 m. fl., Aspen Strand
Parkeringslösning för Aspen strand
Fastighetsreglering Skepplaskog 1:21, Skepplaskog 2:10
Samråd om fördjupad översiktsplan Partille södra centrum
Upphandling av ramavtal för gatu- och beläggningsarbete, utförandeentreprenad
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2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 436
§ 437
§ 438
§ 439
§ 440
§ 441
§ 442
§ 443
§ 444
§ 445
§ 446
§ 447
§ 448
§ 449
§ 450
§ 451
§ 452
§ 453
§ 454
§ 455
§ 456
§ 457
§ 458
§ 459
§ 460
§ 461
§ 462
§ 463
§ 464
§ 465

Planansökan Hjällsnäs 8:29
Ansökan planbesked Hallsås 2:307 med flera
Planansökan Drängsered 1:1
Beslut om avgift för planansökan del av Torp 2:80 del av Hallsås 16:1 Roteberget
Revidering av naturvårdsprogram
Svar på motion om språkkrav i svenska vid anställning inom Sektor stöd och
omsorg – ställd av Per Hassel (SD) & Ralf Dahlgren (SD)
Uppdrag om helhetsgrepp över Dergårdsområdet och beslut om byggnation av
kulturhus - initierat av Renée Bengtsson (S)
Uppdrag om målbildsuppfyllelsebedömning av bostadsförsörjningsplanen - initierat
av Renée Bengtsson (S)
Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala projekt - initierat av Renée Bengtsson
(S)
Önskemål om lägesbild över byggnation av ett nytt gymnasium - initierat av Ingmar
Rahm (V)
Val av ombud till bolagsstämmor år 2021
Val av ombud för nominering till Kommuninvests föreningsstämma år 2021
Avsägelse av ledamot till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019–2022
Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott 2019–2022
Val av representant och suppleant till Mölndalsåns vattenråd år 2021
Val av representant och suppleant till Säveåns vattenråd år 2021
Val av representant och suppleant till Göta älvs vattenvårdsförbund år 2021
Val av ledamöter för Medskapandegruppen i Gråbo
Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen 2020
Information om fattade ordförandebeslut
Rapportering från kommundirektören
Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Rapportering från Göteborgsregionen
Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Tillkommande ärende: Utredning av förutsättningar och konsekvenser för start av
planprogram för Södra Floda, initierat av Eva Andersson (C)
Tillkommande ärende: Bokslutsdisposition 2020, initierat av Jon Haraldsson (S)
Tillkommande ärende: Status detaljplanearbete, initierat av Jon Haraldsson (S)
Tillkommande ärende: Önskemål om stängning av grundskolor och
gymnasieskolan, initierat av Per Hassel (SD)
Tillkommande ärende: Fråga till förvaltningen, initierat av Per Hassel (SD)
Tillkommande ärende: Julbonus för anställda i Lerums kommun, initierat av
Christian Eberstein (KD)
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Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 406 Tillkommande och utgående ärenden
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att följande ärenden tillkommer sammanträdet.
-

Utredning av förutsättningar och konsekvenser för start av planprogram för
Södra Floda, initierat av Eva Andersson (C)

-

Bokslutsdisposition 2020, initierat av Jon Haraldsson (S)

-

Status detaljplanearbete, initierat av Jon Haraldsson (S)

-

Önskemål om stängning av grundskolor och gymnasieskolan, initierat av Per
Hassel (SD)

-

Fråga till förvaltningen, initierat av Per Hassel (SD)

-

Julbonus för anställda i Lerums kommun, initierat av Christian Eberstein (KD)

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att följande ärende tillkommer
sammanträdet: Utredning av förutsättningar och konsekvenser för start av planprogram
för Södra Floda
Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att följande ärenden tillkommer
sammanträdet: Bokslutsdisposition 2020 samt Status detaljplanearbete
Per Hassel (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att följande ärenden tillkommer
sammanträdet: Önskemål om stängning av grundskolor och gymnasieskolan, samt fråga
till förvaltningen
Christian Eberstein (KD) föreslår kommunstyrelsen att följande ärende tillkommer
sammanträdet: Julbonus för anställda i Lerums kommun.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslagen och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
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2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 407 Anmälan av jäv
Anette Holgersson (V) anmäler jäv § 427 Avtal avseende nyttjande för
föreningsverksamhet i Nya Novahallen samt verksamhetsbidrag
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2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 408 Verksamhetsplan 2021

KS20.680

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta verksamhetsplan 2021.
Deltagande i beslut

Jon Haraldsson (S), Olle Adolfsson (S), Renée Bengtsson (S), Per Hassel (SD), Anette
Holgersson (V) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning

Verksamhetsplan 2021 förverkligar av den av kommunfullmäktige antagna budget för
år 2021 med plan 2022–2023 KS19.996.
Verksamhetsplan 2021 konkretiserar hur måluppfyllelse för de av budgeten angivna
viljeinriktningarna ska ske genom uppföljning av ett antal framtagna indikatorer per
viljeinriktning.
Verksamhetsplan 2021 konkretiserar även ekonomin med resursfördelning per sektor
och produktionsområde. Sektorsramarna är kompletterade med den i budgeten icke
fördelade posten statsbidrag på 24,2 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

•
•
•

Tjänsteskrivelse om verksamhetsplan 2021
Verksamhetsplan 2021
§ 89 KSau 2020-12-09 Verksamhetsplan 2021

Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns ett förslag till beslut
(förvaltningens). Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och
finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Protokollsanteckning

Jon Haraldsson (S) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet då vi förordar vårt förslag till budget som
lades fram för 2021.
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) önskar att följande anteckning tillförs protokollet.
Miljöpartiet ställer sig bakom Socialdemokraterna.
Beslutet skickas till

Camilla Simonsson, Ekonomichef
Laila Granberg, Budgetekonom
Kim Erefalk, Utvecklings- och hållbarhetschef
Anders Lindgren, tf. enhetschef
Förvaltningsledning
Signatur justerare
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Kommunstyrelsen

§ 409 Ekonomisk månadsuppföljning 2020

KS20.49

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna månadsuppföljningen.
Sammanfattning

Förvaltningen rapporterar ekonomiskt utfall per 2020-11-30 samt prognos för helår
2020.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse om ekonomisk månadsuppföljning november 2020
Ekonomisk månadsuppföljning november 2020

Förslag under sammanträdet

Per Hassel (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta godkänna månadsuppföljningen.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och
finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Protokollsanteckningar

Per Hassel (SD) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
VA prognostiserar ett överskott på helår till följd av högre konsumtionsavgifter än
kostnader. Resultatet för perioden har fonderats i sin helhet och på helår förväntas
fonden uppgå till 27,0 miljoner kronor. Även renhållning prognostiserar ett överskott av
samma anledning, vilket innebär att fonden förväntas uppgå till 8,6 miljoner kronor vid
årets slut.
Då avgifter inte får överstiga kommunens kostnader ställer vi oss frågande till det stora
överskott som förefaller innebära högre kostnader för kommunens invånare än vad som
är skäligt.
Beslutet skickas till

Camilla Simonsson, ekonomichef
Susanne Lundin, enhetschef ekonomienheten
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§ 410 Information om extern revision av fakturor från
Front advokater

KS20.669

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att titta på möjligheterna att
påtala ersättningsanspråk för betalda fakturor givet de identifierade felaktigheterna i
fakturaunderlagen. Förvaltningen skall återkomma till KS med en redovisning kring
Lerums kommuns möjligheter att driva ersättningsanspråk.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att identifiera de risker som finns i
attesterings- och granskningsfunktionerna i verksamheterna för att säkerställa att
avtalsvillkor är uppfyllda vid betalning.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 16 september 2020 att ge förvaltningen i uppdrag att
med hjälp av extern part djupgranska ett statistiskt säkerställt antal utvalda fakturor, för
att säkerställa att ramavtalets villkor är uppfyllda. Förvaltningen gav Ernst & Young AB
(EY) att genomföra en granskning av fakturor från Front Advokater. För bedömning
och slutsatser, se bilagd rapport.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse om extern granskning av fakturor
Rapport av EY granskning av advokatbyrås fakturering

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
titta på möjligheterna att påtala ersättningsanspråk för betalda fakturor givet de
identifierade felaktigheterna i fakturaunderlagen. Förvaltningen skall återkomma till KS
med en redovisning kring Lerums kommuns möjligheter att driva ersättningsanspråk.
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att identifiera de risker som finns i
attesterings- och granskningsfunktionerna i verksamheterna för att säkerställa att
avtalsvillkor är uppfyllda vid betalning.
Jon Haraldsson (S), Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen bifalla Eva
Anderssons (C) förslag.
Beslutsgång

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

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
MP ställer sig bakom KS beslut

Signatur justerare
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§ 410 (forts.)

KS20.669

Beslutet skickas till

Camilla Simonsson, ekonomichef
Lisa Edler, upphandlingschef
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2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 411 Verksamhetsplan för det gemensamma
folkhälsoarbetet 2021 mellan Hälso- och
sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun

KS20.885

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning

Lerums kommun har avtalad samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst (HSNV)
för lokalt folkhälsoarbete. En plan med budget och insatser ska årligen tas fram inom
ramen för avtalet. Fördelningsprincipen för finansieringen är hälften vardera för HSNV
och kommunen.
Kommunen och HSNV:s gemensamma presidieträffar utgör det organ som diskuterar
och kommer överens om verksamhetsplan för nästkommande år. Planen ska efter
fastställande skickas till kommunstyrelsen för kännedom.
Både HSNV och Lerums kommun har ett tydligt uttalat fokus inom området psykisk
hälsa. Med utgångspunkt i detta planerar parterna att fokusera på och utveckla arbetet
med barn och ungas psykiska hälsa och drogvanor samt motverka social isolering och
psykisk ohälsa hos äldre under perioden 2021–2024.
Insatsområden för 2021 är: Åtgärdsprogram ungas psykiska hälsa och drogvanor,
Motverka social isolering och psykisk ohälsa hos äldre samt interna och externa initiativ
för ökad social hållbarhet.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse om verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet
2021 mellan Hälso- och sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2021 mellan Hälso- och
sjukvårdsnämnd Väst och Lerums kommun

Beslutet skickas till

Kim Erefalk, utveckling- och hållbarhetschef
Ingela Andersson, verksamhetschef Sektor lärande
Maria Enbuske, verksamhetschef Sektor stöd och omsorg
Lotta Jonzén, verksamhetschef Sektor stöd och omsorg
hsn.vastra@vgregion.se
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§ 412 Kontrollplan 2021

KS20.570

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till kontrollplan för år 2021.
Sammanfattning

Intern styrning och kontroll (ISK) är ett arbete som syftar till att ge en rimlig försäkran
om att den verksamhet som bedrivs i förvaltningen är ändamålsenlig, resurseffektiv, att
det finns en tillförlitlig finansiell rapportering och att de lagar och regler som
verksamheten omfattas av följs. Arbetet är en process som består av bland annat av
riskanalys, värdering av risker samt upprättande av kontroller av de åtgärder som
vidtagits för att förhindra att riskerna inträffar.
Varje år gör förvaltningen analyser av verksamheten och tar fram ett förslag till
kontrollplan som föreläggs kommunstyrelsen för beslut. Till grund för kontrollplanen
har kartläggningar av risker inom förvaltningens samtliga områden genomförts,
tillsammans med en bedömning av sannolikheten för att en risk ska inträffa och hur
stora konsekvenserna skulle bli.
Nytt för i år är att risker och riskområden har identifierats genom aktivt arbete och
deltagande från politiker i myndighetsnämnderna och kommunstyrelsens arbetsutskott
som en del i arbetet med att ta fram en kontrollplan för 2021. En bedömning,
sammanvägning och prioritering av riskerna har också genomförts i
förvaltningsledningen.
Förvaltningen arbetar även med de risker som identifierats men som inte finns med i
kontrollplanen. Det sker exempelvis inom ramen för sektorernas
kvalitetsledningssystem, egenkontrollprogram och genom ett kontinuerligt arbete med
att följa upp och utveckla handlingsplaner, rutiner och andra styrande dokument.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om kontrollplan 2021

•

Kontrollplan 2021

Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektör
Anders Lindgren, strategisk verksamhetsutvecklare
Daniel Larsson, registrator
Marcus Larsson, administrativ chef
Maria Wanneros, utredare
Christina Johansson, ekonom
Lina Yngström, enhetschef verksamhetsstöd
Jenny Eriksson, verksamhetsutvecklare
Signatur justerare
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Kommunstyrelsen

§ 413 Upphandling om IT-drift 2020 enligt
samverkansavtal med Partille kommun

KS20.889

Beslut

Kommunstyrelsen noterar informationen.
Sammanfattning

Förvaltningen har IT-drift i extern regi sedan 2006. I IT-drift ingår många komponenter
så som exempelvis drift av system, lagring och säkerhetskopiering av data i
leverantörens datahall. Leverantören har även ansvar för och hanterar förvaltningens
nätverk, Servicedesk och databaser med mera.
Befintligt avtal går ut 2020-12-31 och ny upphandling påbörjades i början av 2019.
Förvaltningen ingick ett samverkansavtal med Partille kommun för upphandling av ITdrift 2019-01-21. Gemensam upphandling ökar volymen av uppdraget som kan leda till
bättre priser men ger även möjligheter till samverkan efter upphandlingen för få ut
effekterna av att två närliggande kommuner med stora likheter har samma ITdriftsleverantör. Upphandlingen ska generera två avtal, ett för respektive kommun, med
samma leverantör. Idag finns flera avtal med olika leverantörer som går att få in i ett ITdriftsavtal genom optioner. Total avtalslängd kan bli 8 år.
Upphandlingen fick avbrytas den 2020-10-05. Ny omformad upphandling skickades ut
2020-10-21.
Den 27/11 skickades tilldelning till befintlig leverantör som vinnare av upphandlingen.
Den 8/12 kan avtal tidigast tecknas.
Beslutsunderlag

•

Upphandling IT-drift 2020 enligt samverkansavtal med Partille Kommun

•

Samverkansavtal med Partille Kommun för upphandling av IT-drift.

•

Tillägg till samverkansavtal med Partille Kommun för upphandling av IT-drift.

Beslutet skickas till

Kim Erefalk - Utvecklings- och hållbarhetschef
Daniel Nettby – IT-chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 414 Revidering av reglemente för kommunstyrelsen

KS20.319

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta anta det reviderade
reglementet för Kommunstyrelsen i Lerums kommun, KS20.319–9.
Sammanfattning

I nya kommunallagen infördes en möjlighet för kommuner att bevilja kommunalråd,
borgarråd och oppositionsråd ekonomiska och andra förmåner i deras uppdrag, som
svarar mot de löne- och anställningsvillkor som gäller för kommunens anställda.
Kommunstyrelsen har därmed gett förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på ett
reviderat reglemente som möjliggör tjänstledighet för kommunalråden. Förvaltningen
föreslår att sådana beslut får fattas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om revidering av kommunstyrelsens reglemente

•

Reglemente för kommunstyrelsen i Lerums kommun

•

Reglemente för kommunstyrelsen i Lerums kommun, med synliga ändringar

Beslutet skickas till

Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Gull-Britt Eide, kommundirektör
Marcus Larsson, administrativ chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 415 Delegering- och utseende av tjänsteförrättande
kommundirektör under ledighet

KS20.169

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att delegera rätten att under perioder av kommundirektörs
frånvaro och ledighet utse tjänsteförrättande kommundirektör:
a) avseende perioder upp till två månader – KD
b) avseende perioder upp till sex månader – KSO efter samråd med
kommunalrådsberedningen.
Tjänsteförrättande kommundirektör utses bland sektorschefer, ekonomichef, HR-chef
samt chef för utveckling och hållbarhet.
Beslutsrätten tillkommer som punkt A 1.3 (B) i kommunstyrelsens delegationsordning.
Nuvarande Punkt A 1.3 byter namn till A 1.3. (A).
Kommunstyrelsen beslutar att utse utvecklings- och hållbarhetschef Kim Erefalk som
tjänsteförrättande kommundirektör den 23 december 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att utse sektorschef för Sektor stöd och omsorg Monika
Bondesson som tjänsteförrättande kommundirektör den 28 december 2020 samt den
4–5 januari 2021
Kommunstyrelsen beslutar att utse sektorschef för Sektor lärande Ann Blom som
tjänsteförrättande kommundirektör den 29 december 2020.
Kommunstyrelsen beslutar att utse ekonomichef Camilla Simonsson som
tjänsteförrättande kommundirektör den 30 december 2020.
Sammanfattning

Beslutet att utse tjänsteförrättande kommundirektör under kortare ledigheter föreslås
delegeras.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om delegering och utseende av tjänsteförrättande
kommundirektör under ledighet

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget med följande
ändring: Första stycket punkt b) ändras från KSO till KSO efter samråd med
kommunalrådsberedningen.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget med
Christian Ebersteins (KD) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 415 (forts.)

KS20.169

Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektör
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef
Monika Bondesson, sektorschef Sektor stöd och omsorg
Ann Blom, sektorschef Sektor lärande
Camilla Simonsson, ekonomichef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 416 Tillsättning av gemensamt dataskyddsombud

KS20.899

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar utse Johan Bergström till dataskyddsombud för
kommunstyrelsen enligt EU:s dataskyddsförordning samt brottsdatalagen (2018:1177)
från och med 2021-01-12.
Kommunstyrelsen beslutar utse Johan Borre till dataskyddsombud för kommunstyrelsen
enligt brottsdatalagen (2018:1177) från och med 2021-01-12.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen behöver genom beslut utse dataskyddsombud, dels enligt EU:s
dataskyddsförordning (GDPR), dels enligt brottsdatalagen (2018:1177).
Alingsås kommun, Ale kommun, Härryda kommun, Lerums kommun, Lilla Edets
kommun, Partille kommun, Stenungsunds kommun, Öckerö kommun och
Göteborgsregionens kommunalförbund har genom samverkan gemensamma
dataskyddsombud. Samverkan finansierar två dataskyddsombudstjänster och Johan
Borre är sedan tidigare utsedd till dataskyddsombud enligt dataskyddsförordningen men
inte enligt brottsdatalagen.
Ytterligare ett dataskyddsombud har nu rekryterats i form av juristen Johan Bergström.
Förvaltningen föreslår därför att både Johan Borre och Johan Bergström utses till
dataskyddsombud enligt EU:s dataskyddsförordning och enligt brottsdatalagen. Detta
för att dataskyddsombuden ska kunna ersätta varandra vid semester eller annan
frånvaro.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om tillsättning av gemensamt dataskyddsombud

Beslutet skickas till

Marcus Larsson, Administrativ chef
Maria Egerlund Fletcher, Kommunjurist

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 417 Yttrande över framtagande av ny politisk vision
eller motsvarande politisk viljeyttring

KS20.870

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom följande yttrande:
Kommunstyrelsen delar framförda uppfattningar om behovet av en ny politisk vision
och ställer sig positiv till att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
initiera arbetet med att ta fram en ny vision för Lerums kommun samt att ta fram ett
förslag till handlingsplan för framtagande av ny vision för Lerums kommun.
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium har väckt ett ärende till kommunfullmäktige om att
inleda arbetet med framtagande av en ny politisk vision, eller motsvarande politisk
viljeyttring, för Lerums kommun. Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för
beredningen av ärenden till kommunfullmäktige och ska enligt kommunallagen alltid
ges tillfälle att yttra sig över ett ärende som har beretts av en annan nämnd eller av en
fullmäktigeberedning.
Beslutsunderlag

•
•
•

KFP § 75/2020-09-24 Ny vision för Lerums kommun - väg framåt
Framtagande av ny politisk vision eller motsvarande politisk viljeyttring
KFP § 102/2020-11-12 Framtagande av ny politisk vision eller motsvarande
politisk viljeyttring

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att ställa sig bakom följande
yttrande:
Kommunstyrelsen delar framförda uppfattningar om behovet av en ny politisk vision
och ställer sig positiv till att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att
initiera arbetet med att ta fram en ny vision för Lerums kommun samt att ta fram ett
förslag till handlingsplan för framtagande av ny vision för Lerums kommun.
Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå Alliansens förslag till
yttrande till förmån för följande yttrande:
Lerums kommun behöver ingen ny vision.
Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med
Socialdemokraternas förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 417 (forts.)

KS20.870

Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns flera förslag till beslut,
Alliansens förslag och Socialdemokraternas förslag. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens förslag.
Protokollsanteckning

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
MP är av den åsikten att en ny vision ger inga garantier att det inte går samma öde till
mötes som nuvarande vision. En ny beredning som jobbar med ett framtagande av en ny
vision innebär bara en kostnad. Det vore rimligt att följa andra kommuners exempel
och implementera Agenda 2030 i alla kommunens verksamheter.
Beslutet skickas till

Ingela Gyllesten, kommunfullmäktiges ordförande
Markus Franklin, kommunsekreterare
Gull-Britt Eide, kommundirektör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 418 Upphandling - Företagshälsovård 2021

KS20.818

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förfrågningsunderlaget avseende upphandling av
företagshälsovård.
Sammanfattning

Förfrågningsunderlaget avser upphandling av företagshälsovård.
Nuvarande avtal löper till och med 2021-06-30 och en ny upphandling gällande detta
behöver göras.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på förfrågningsunderlag i enlighet med Lagen
om offentlig upphandling (2016:1145).
Förfrågningsunderlaget är belagt med sekretess och sänds därför ut separat.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om upphandling av företagshälsovård

•

Upphandlingsdokument till KS 16/12 2020

Beslutet skickas till

Klara Santonen - Upphandlare
Christin Borg – tf. HR-chef
Sabine Jarnarp – HR-specialist

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 419 Utredning av utökat IOP, idéburet offentligt
partnerskap, mellan kommunen och RIA Hela
människan

KS20.898

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att fortsätta med upphandling av
den typ av tjänster som skulle kunna inkluderats i ett utökat IOP avtal.
Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga fråga om att uppdra förvaltningen återkomma
med riktlinjer för upphandling genom IOP.
Sammanfattning

Hela Människan Lerum ansökte 2020-06-17 om ett ekonomiskt stöd på grund av
likviditetsbrist och lade samtidigt fram en fråga om möjligheterna att utöka det aktuella
IOP-avtalet med kommunen för målgruppen personer i missbruk.
Kommunjurist konstaterade i sin tjänsteskrivelse, att det inom ramen för det aktuella
IOP-avtalet inte gick att utöka med arbetsträning, då upphandling krävdes för köp av
den typen av tjänster.
Hela Människans ansökan om ekonomiskt stöd avslogs, men beviljades en kredit av
kommunfullmäktige. Förvaltningen uppdrogs dessförinnan av kommunstyrelsen att
utreda möjligheterna om ett utökat IOP-avtal.
Förvaltningen har utrett möjligheterna om ett utökat IOP-avtal och har inhämtat
synpunkter från verksamheterna och fört dialog med Hela Människan Lerum.
Förvaltningen konstaterar att ett utökat IOP, oavsett innehåll som innebär mer pengar
behöver upphandlas. Aktuellt IOP-avtal om social samvaro i öppen
lågtröskelverksamhet för målgruppen personer i aktivt missbruk löper på som tidigare
enligt överenskommelse.
Beslutsunderlag

•

KSSOU § 71 / 2020-12-02 Utredning av utökat IOP, idéburet offentligt
partnerskap, mellan kommunen och RIA Hela människan

•

Tjänsteskrivelse om utredning om förutsättningarna om ett utökat partnerskap
(IOP) med Hela Människan Lerum

•

Protokoll KS 2020-09-02 § 264

•

Avtal för idéburet offentligt partnerskap (IOP) mellan Lerums kommun och RIA
- Hela Människan Lerum

•

Protokoll kommunfullmäktige § 125, 2020-09-17 Ansökan om ekonomisk hjälp
av kommunen från Ria - Hela Människan Lerum

•

Ansökan om ekonomisk hjälp av kommunen från Hela Människan Lerum

•

Tjänsteskrivelse om ansökan om likviditetsstöd från RIA - Hela Människan
Lerum

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 419 (forts.)

KS20.898

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
fortsätta med upphandling av den typ av tjänster som skulle kunna inkluderats i ett
utökat IOP avtal.
Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen uppdra till förvaltningen att
återkomma med förslag till riktlinjer för upphandling genom IOP.
Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet med Vänsterpartiets
förslag.
Christian Eberstein (KD) föreslår kommunstyrelsen bordlägga Vänsterpartiets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns två förslag till beslut som inte
står emot varandra, dels Alliansens förslag om uppdrag till förvaltningen att fortsätta
med upphandling av viss typ av tjänster och dels Vänsterpartiets förslag om att uppdra
åt förvaltningen att ta fram riktlinjer för upphandling genom IOP. Vad gäller
Vänsterpartiets förslag finns ett yrkande om bordläggning.
Ordförande föreslår följande propositionsordning. Först tar kommunstyrelsen ställning
till Alliansens förslag. Därefter tar kommunstyrelsen ställning till frågan om att
bordlägga eller besluta om Vänsterpartiets förslag. Därefter tar kommunstyrelsen
ställning till Vänsterpartiets förslag, om det avgörs idag. Kommunstyrelsen godkänner
propositionsordningen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens förslag och
finner att kommunstyrelsen så beslutar. Därefter frågar ordförande om
kommunstyrelsen ska bordlägga Vänsterpartiets förslag eller besluta om det idag, och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga förslaget.
Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorchef
Lisa Edler, upphandlingschef
Christian Sandgren, verksamhetschef
Maria Enbuske, verksamhetschef
Mattias Algotsson, ordförande Hela Människan Lerum
Kent Knutsson, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 420 Upphandling av inköp av dagligvaror och kylda
matportioner

KS20.867

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att ta fram ett underlag för
upphandling.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget skall genomföras i en nära samverkan med
utskottet vad avser genomförandeprocess och tidsplan. Förutsättningarna för att
separera upphandlingen kring kylda matportioner och specerivaror skall redovisas i
utskottet.
Sammanfattning

Verksamhetsområde hemtjänst står inför stora utmaningar vad gäller effektivisering och
rekrytering av personal med undersköterskeutbildning för att kunna ge fortsatt god
omsorg. Pandemin har skyndat på behovet att hitta lösningar då omsorgsbehovet kan
tänkas öka samt att det inte är optimalt att omsorgspersonal gör inköp i affärer utifrån
risken för smittspridning.
Inköp av dagligvaror och kylda matportioner är serviceinsatser som förvaltningen ser
skulle kunna effektiviseras genom digitalisering av tjänsten. Genom digitalisering av
tjänsterna bedöms den enskilde få en större valfrihet genom att kunna se utbudet av
varor. Förvaltningen ser att den enskilde får en ökad trygghet då hemtjänstpersonal inte
hanterar kontanter eller bankkort med kod.
Tjänsten behöver genomgå ett upphandlingsförfarande där förvaltningen kravställer
tjänsten. Förvaltningen behöver bland annat ställa krav att inköp kan ske digitalt via
surfplatta av brukaren eller av hemtjänstpersonal, att brukare kan betala direkt till
leverantören för varorna och att varorna packas och levereras till brukare utan att
kylkedjan bryts samt att uppackning av varor hos brukare.
Beslutsunderlag

•

KSSOU § 72 2020-12-02

•

Upphandling av inköp av dagligvaror och kylda matportioner

Förslag till beslut under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
ta fram ett underlag för upphandling. Uppdraget skall genomföras i en nära samverkan
med utskottet vad avser genomförandeprocess och tidsplan.
Förutsättningarna för att separera upphandlingen kring kylda matportioner och
specerivaror skall redovisas i utskottet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 420 (forts.)

KS20.867

Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla Alliansens
förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorchef
Marie Blomqvist, verksamhetschef
Ann-Christin Gustafsson, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 421 Senareläggning av ny hemtjänsttaxa 2021

KS20.330

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i annat protokoll, justerat 2020-12-16

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 422 Socioekonomisk resursfördelning 2021 för
verksamheterna förskoleklass och grundskola

KS20.821

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa förslaget om socioekonomisk resursfördelning
2021 för verksamheterna förskoleklass och grundskola.
Sammanfattning

Lerums kommun har sedan år 2010 en socioekonomisk resursfördelningsmodell för
förskoleklass och grundskola där sex miljoner kronor per år fördelats utöver den
ordinarie elevpengen. Syftet med modellen är att öka andelen elever som når minst
godkänd nivå genom att tillskjuta extra resurser till skolor som, relativt övriga skolor i
Lerum, har fler elever med svagare socioekonomiska förutsättningar. Till budgetåret
2021 föreslås resurserna utökas med en miljon kronor till totalt sju miljoner kronor.
Statistik inhämtas årligen från Statistiska centralbyrån (SCB) och ligger till grund för
fördelningen.
Fördelning av resurserna år 2021 bifogas ärendet.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om socioekonomisk resursfördelning 2021 för verksamheterna
förskoleklass och grundskola

•

Socioekonomisk resursfördelning 2021 förskoleklass - årskurs 9

Beslutet skickas till

Ann Blom, sektorschef
Sara Sjöberg, ekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 423 Barn- och elevpeng, bidrag till enskilda
huvudmän, interkommunal ersättning till kommuner
utanför GR år 2021 inom förskola, pedagogisk omsorg,
fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola

KS20.822

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till barn- och elevpeng, bidrag till enskilda
huvudmän, interkommunal ersättning till kommuner utanför GR för år 2021 för
verksamheterna förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och
grundsärskola.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade § 135 Budget 2021 med plan 2022–2023 om sektorernas
budgetramar 2021. Därefter har Sektor lärande fördelat resurserna internt mellan de
olika produktionsområdena. Barn- och elevpeng, bidrag till enskilda huvudmän,
interkommunal ersättning till kommuner utanför GR för år 2021 för verksamheterna
förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och grundsärskola
är ett resultat av den interna resursfördelningen, vilken även förutsätter att
Verksamhetsplan 2021 beslutas av Kommunstyrelsen enligt förvaltningens förslag.
Prislista 2021 bifogas ärendet.
Beslutsunderlag

Prislista 2021 - barn- och elevpeng, bidrag till enskilda huvudmän, IKE till kommuner
utanför GR för verksamheterna, förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass,
grundskola och grundsärskola.
Tjänsteskrivelse om barn- och elevpeng, bidrag till enskilda huvudmän, IKE utanför GR
år 2021 för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, förskoleklass, grundskola och
grundsärskola.
Beslutet skickas till

Ann Blom - sektorschef
Sara Sjöberg - ekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 424 Elevpeng, bidrag till enskilda huvudmän,
interkommunal ersättning till kommuner utanför GR för
år 2021 för verksamheterna gymnasieskola och
gymnasiesärskola

KS20.823

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till elevpeng, bidrag till enskilda huvudmän
och interkommunal ersättning till kommuner utanför GR för år 2021 för verksamheterna
gymnasieskola och gymnasiesärskola.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade § 135 Budget 2021 med plan 2022–2023 om sektorernas
budgetramar 2021. Därefter har Sektor lärande fördelat resurserna internt mellan de
olika produktionsområdena. Elevpeng, bidrag till enskilda huvudmän och
interkommunal ersättning till kommuner utanför GR för år 2021 för verksamheterna
gymnasieskola och gymnasiesärskola är ett resultat av den interna resursfördelningen
och beslutas av Kommunstyrelsen.
Prislista 2021 bifogas ärendet.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse om elevpeng, bidrag till enskilda huvudmän, interkommunal
ersättning till kommuner utanför GR för år 2021 för verksamheterna
gymnasieskola och gymnasiesärskola
Prislista 2021 - elevpeng Lerums gymnasium, bidrag till enskilda huvudmän och
IKE utanför GR

Beslutet skickas till

Ann Blom, sektorschef
Sara Sjöberg, ekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 425 Tillfällig tilläggsutbetalning av barn- och elevpeng
2020

KS20.936

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar om tillfällig tilläggsutbetalning av barn- och elevpeng till
kommunens resultatenheter för år 2020. Beslutet gäller för verksamheterna förskola,
pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och
gymnasiesärskola.
Sammanfattning

Sektor lärande prognostiserar för år 2020 ett överskott på cirka 20 miljoner kronor. Den
största delen av överskottet finns inom produktionsområde Betalströmmar utbildning,
där kostnader och intäkter kopplat till antal barn och elever finns. Budgeten för antal
barn och elever baseras i grunden på kommunens befolkningsprognos och nivån på
barn- och elevpengen påverkas därför av hur många barn och elever det förväntas bli
under nästkommande budgetår. När år 2020 nu snart är slut visar det sig att antalet barnoch elever sammantaget blev färre än vad som budgeterats vilket betyder att mindre
barn- och elevpeng betalats ut till kommunens resultatenheter.
Pandemin har inom verksamheterna förskola och fritidshem haft en direkt effekt så till
vida att antalet barn och elever blivit färre än budgeterat, vilket i sin tur inneburit att
kommunens resultatenheter tappat intäkter. Det har dock parerats genom att staten
tillfälligt under större delen av 2020 ersatt kommunerna för sjuklönekostnader. När
denna sjuklöneersättning försvinner finns det dock ett underliggande underskott inom
resultatenheterna kvar som inte är önskvärt att effektivisera fram då det, som en effekt
av pandemin, finns risk att barn och elever gått miste om den undervisning som de har
rätt till och att detta måste åtgärdas längre fram.
Därför föreslår förvaltningen Kommunstyrelsen att besluta om en tillfällig
tilläggsutbetalning 2020 på 5 miljoner kronor i form av barn- och elevpeng till
kommunens resultatenheter.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om tillfällig tilläggsutbetalning av barn- och elevpeng 2020

Förslag till beslut under sammanträdet

Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att tillfällig tilläggsutbetalning
uppgår till tio miljoner kronor istället för fem miljoner kronor.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 425 (forts.)

KS20.936

Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns två förslag till beslut. Ett om
tillfällig tilläggsutbetalning uppgående till fem miljoner kronor som kommer från
förvaltningens förslagsskrivelse och ett ändringsyrkande om tillfällig tilläggsutbetalning
uppgående till tio miljoner kronor, enligt Socialdemokraternas förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
i enlighet med förvaltningens förslagsskrivelse.
Beslutet skickas till

Ann Blom, sektorschef
Camilla Simonsson, ekonomichef
Sara Sjöberg, ekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 426 Bidrag till SISU Idrottsutbildarna

KS20.705

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att SISU Idrottsutbildarna ska erhålla ett årligt bidrag på
85 000 kronor under 2021 och 2022 för verksamhet inom Lerums kommun.
Sammanfattning

SISU Idrottsutbildarna bedöms fylla en viktig funktion för att stötta kommunens idrottsoch friluftsföreningar med utbildning inom skilda områden, inte minst angående
värdegrundsarbete, rörelseförståelse och att utveckla samverkan mellan föreningar
utifrån riksidrottsförbundets vision 2025. Med hänsyn till verksamhetens nuvarande
omfattning i Lerums kommun, och bidragsnivån i jämförbara kommuner, föreslås ett
årligt bidrag på 85 000 kronor.
Insatserna ska utvärderas inför nytt beslut om bidrag.
Beslutsunderlag

•

KSlu § 38/2020-11-11 Bidrag till SISU idrottsutbildarna

•

Tjänsteskrivelse bidrag SISU Idrottsutbildarna

Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S) föreslår mot bakgrund av pandemins verkningar på föreningslivet
kommunstyrelsen besluta att SISU-Idrottsutbildarna under 2021 erhåller 150 000 kronor
samt att det årliga bidraget för 2022 blir 100 000 kronor.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns flera förslag till beslut. Ett
förslag om årligt bidrag enligt förvaltningens förslagsskrivelse och ett ändringsyrkande
från Socialdemokraterna.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med förvaltningens förslagsskrivelse.
Beslutet skickas till

Marie F Nilsson, verksamhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

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

KS20.915

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i annat protokoll, justerat 2020-12-16

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 428 Initial skolstruktur på Berghultsskolan

KS19.1051

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att initialt starta den utbyggda
Berghultsskolan med en F-9-struktur
Sammanfattning

En utbyggnad av Berghultskolan behöver göras för att kunna hantera ökad elevvolym i
Flodaområdet. Ökningen gäller främst grundskolans övre årskurser. Av detta skäl har
kommunstyrelsen 2019-12-18 beslutat att bygga ut Berghultsskolan med en ny byggnad
om tre våningar vilket medger ett ökat elevantal från dagens 300 till 500 (se § 442
Utbyggnad av Berghultskolan, KS19.1015). Skolan ska byggas ut så att den kan erbjuda
flexibla skolstrukturer som till exempel tre F-6 spår eller två F-9 spår.
Kommunstyrelsen beslutade vid samma tidpunkt att under 2020 återkomma med beslut
om vilken skolstruktur som initialt ska gälla för Berghultsskolan.
Med anledning av det sammanvägda behovet av elevplatser inom Floda under de
närmaste åren, föreslås att det initiala skolstrukturen för Berghultsskolan ska vara en
organisation som bereder plats för elever från förskoleklass till årskurs nio.
Planerade bostadsprojekt i närheten av skolan är ytterligare ett skäl till den föreslagna
initiala skolstrukturen.
I en framtid ska skolan kunna omvandlas till en F-6 skola om det är att föredra utifrån
behov och verksamhet inom kommundelen Floda.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om initial skolstruktur på Berghultsskolan

•

KS § 442/2019-12-18 Utbyggnad av Berghultsskolan

Beslutet skickas till

Ann Blom, sektorschef
Marie F Nilsson, verksamhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 429 Regional avfallsplan 2021–2030

KS20.627

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan
för tretton kommuner till 2030”
Sammanfattning

Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en
avfallsplan och av avfallsföreskrifter.
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en avfallsplan
som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Genom en gemensam
regional avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i planen möjliggörs flera
synergieffekter. Avfallsområdet behöver liksom övriga samhället bidra till att minska
klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar som med fördel hanteras i samverkan.
I beslut taget den 3:e april 2020 av Göteborgsregionens förbundsstyrelse
rekommenderar styrelsen medlemskommunerna att anta avfallsplanen
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030”som
sin egen.
Beslutsunderlag

•

§ 78 KSau 2020-11-25 Regional avfallsplan 2021–2030

•

Reviderad tjänsteskrivelse ny regional avfallsplan 2021–2030

•

Kostnadskalkylering

•

Göteborgsregionen minskat avfallet, avfallsplan för 13 kommuner till 2030

•

Konsekvensbeskrivning av avfallsplan

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, Tf, sektorchef
Maria Hansen, Enhetschef Renhållning

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 430 Regional och nationell infrastrukturplan 2022–2033

KS19.677

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att spela in föreslagna brister och
åtgärdsförslag till regional plan för transportinfrastruktur.
Sammanfattning

Processen med att revidera nationell och regional infrastrukturplan är igång. Lerums
kommuns ingång till det arbetet går genom Göteborgsregionen. I skrivande stund är det
inte beslutat hur processen där kommer att gå till men tidplanen är tajt och det är
mycket troligt att det blir svårt att hinna med en politisk förankring när
Göteborgsregionens tillvägagångssätt är beslutat. Inspel om brister och åtgärder behöver
därmed vara beslutade i kommunen inför det arbetet.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

§70 KSau 2020-10-21 Regional och nationell infrastrukturplan 2022–2033
Tjänsteskrivelse om inspel till regional plan för transportinfrastruktur
KSau 2020-11-25 Följebrev till presentation om inspel till regional plan
KSau återremiss inspel till regional plan

Protokollsanteckning

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
MP önskar att vi primärt verkar för en elektrifierad bussflotta i kommunen och
sekundärt verkar för förarlösa bussar. I kampen mellan fler turer och hållbaraste sättet
att resa är elbussar att föredra. Biodrivmedel är tänkt som ett övergångsbränsle under
tiden Sverige blir elektrifierad. Biobränsle som är i för sig en förnybar energiresurs i
form av fond blir ohållbar om uttaget i det långa loppet bli större än tillväxten. Vi tror
att detta kommer att ske när Reduktionsplikten införs.
Beslutet skickas till

Anna Poulsen, sektorschef sektor samhällsbyggnad
Anna Rudholm, enhetschef strategisk planering
Lisa Sakshaug, trafikplanerare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 431 Utbyggnad av Almekärr 3:40 Torp 1:18 m. fl.,
Aspen Strand

KS13.1050

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inte godta exploatörernas fördelningsprinciper
innebärandes att kommunen står för samtliga exploateringskostnader
Kommunstyrelsen beslutar att kostnadsfördelning ska göras så att en balanserad
fördelning av projektets kostnader nås, med ett för kommunen ekonomiskt utfall inom
givna ramar.
Sammanfattning

Kommunen och exploatörerna har olika uppfattningar om hur exploateringskostnaderna
för Aspen strand ska fördelas mellan parterna. Exploatörerna föreslår att samtliga
kostnader bärs av kommunen. Kommunen, å sin sida, vill se en fördelning av
kostnaderna.
Beslutsunderlag

•
•

§ 81 KSau 2020-11-25 Utbyggnad av Almekärr 3:40 Torp 1:18 mfl Aspen
strand Övergripande huvudprojekt
Tjänsteskrivelse om fördelning av exploateringskostnader för Aspen strand

Beslutet skickas till

Max Tholén, konsult, Mark- och GIS-enheten
Anna Samuelsson
Anna Poulsen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 432 Parkeringslösning för Aspen strand

KS19.1055

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar medge bildande av gemensamhetsanläggning och deltagande
i en samfällighetsförening för p-husets uppförande och förvaltning. Kommunen deltar
med sin stamfastighet i planområde Aspen strand, samt med lämplig kommunal
gatufastighet som representerar pendelparkeringarna.
Sammanfattning

Med bakgrund i en osäkerhet avseende marknadens intresse, och därmed en viss
tveksamhet från exploatörerna i att investera i parkeringshuset i ett skede innan
försäljningen har påbörjats, har lösningar studerats där kommunen står en stor del av
risken och kapitalkostnaden under planområdets byggtid.
Det alternativ som bedöms mest lämpligt för att möta exploatörernas önskemål är att
bilda en gemensamhetsanläggning för p-huset, som förvaltas av en
samfällighetsförening. Kommunens andelstal i anläggningen, och tillika andel av
kostnadsansvaret, kommer till en början att vara högt. Efterhand som byggrätter säljs till
exploatörerna minskar kommunens andel. När samtliga byggrätter är sålda har
kommunen ett andelstal som motsvarar andelen p-platser i p-huset för pendlande.
Övriga andelar innehas av exploatörernas hyresfastigheter och av exploatörerna bildade
bostadsrättsföreningar.
Beslutsunderlag

•
•
•

§ 82 KSau 2020-11-25 Parkeringslösning Aspen strand
Tjänsteskrivelse om kommunens möjlighet att stå för risk och kapitalkostnad för
p-husets uppförande i Aspen strand
PM Aspen strand P-hus, Kommunens möjlighet att stå för risk och
kapitalkostnad under byggtiden.

Beslutet skickas till

Max Tholén, konsult Mark- och GIS-enheten
Anna Samuelsson, tf enhetschef Mark- och GIS-enheten
Anna Poulsen, tf sektorchef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 433 Fastighetsreglering Skepplaskog 1:21,
Skepplaskog 2:10

KS19.891

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna köpeavtal för försäljning av del av Skepplaskog
2:10, uppgående till ca 769 m², till ett pris om 800 000 kr.
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering av
mark från Skepplaskog 2:10 till Skepplaskog 1:21, om ca 419 m² till ett pris om 84 000
kr.
Sammanfattning

Ägarna till Skepplaskog 1:21 har inkommit till kommunen med en förfrågan om att
förvärva del av den kommunala fastigheten Skepplaskog 2:10. Markområdet är bebyggt
med en lada som ägarna till Skepplaskog 1:21 har haft nyttjanderätt till genom ett
hyresavtal, och som de nu har för avsikt att renovera. Ägarna önskar i samband med
övertagandet av ladan också reglera över mark från Skepplaskog 2:10 som sedan
tidigare är ianspråktagen för trädgårdsändamål.
Det aktuella området är i planprogram för Olstorpsområdet beläget inom ett område
som bedöms vara i behov av planläggning.
Förvaltningen bedömer att fastighetsbildning kan genomföras i enlighet med inkommen
förfrågan.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•

§ 107 KSsu 2020-12-02 Fastighetsreglering Skepplaskog 1:21, Skepplaskog
2:10
Tjänsteskrivelse om försäljning av del av Skepplaskog 2:10
Utlåtande avseende skälig ersättning för fastigheten Skepplaskog 1:21 och del
av fastigheten Skepplaskog 1:20
Statusbedömning lada, Skepplaskog 2:10
Överenskommelse om fastighetsreglering
Köpeavtal

Beslutet skickas till

Anna Samuelsson, T.f enhetschef Mark och GIS

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 434 Samråd om fördjupad översiktsplan Partille södra
centrum

KS19.510

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Sammanfattning

Partille kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Partille
södra centrum som nu är utställt för granskning.
Området planeras som blandstad med tät bebyggelse där den största koncentrationen av
service och kontor återfinns i anslutning till Allum, ett nytt torg och mötesplats samt en
större hållplats. Landvettervägen omvandlas till en stadsgata för alla typer av färdmedel,
med dubbelsidig bebyggelse, gång- och cykelbanor, trädrader och högkvalitativ
kollektivtrafik. Förslaget ger utrymme för en etappvis utbyggnad av området fram till
omkring år 2040 med upp till 3000 nya bostäder och cirka 40 000 kvadratmeter för nya
arbetsplatser samt kommersiell och offentlig service.
Förslaget är uppbyggt på tre strategier; stärka knutpunkten i storstadsstrukturen, knyta
ihop södra centrum med starka stråk och öppna porten mot det större naturområdet.
Landvettervägen är riksintresse för kommunikation och är en del av det Funktionellt
prioriterade vägnätet, vilket är utpekat utifrån viktiga funktioner som godstransporter,
långväga personresor dagliga personresor och kollektivtrafik.
Lerums kommun ställer sig frågande till hur omvandlingen av Landvettervägen till
stadsgata påverkar funktionerna enligt ovan och då främst godstransporter och långväga
personresor.
Landvettervägen är en viktig regional koppling mellan E20 och väg 40. Planförslaget
konstaterar att stadsgatan medför en minskad kapacitet på Landvettervägen. Hur
påverkas trafikflödena i allmänhet och den tunga trafiken i synnerhet? En stadsgata
medför lägre hastigheter och större korsningsanspråk vilket gör den mindre attraktiv för
genomgående trafik. Kommunen ser en risk att det medför att fler förare väljer
Härskogsvägen som idag inte är lämplig för tung trafik på grund av bristande
trafiksäkerhet. Lerums kommun är positiva till prioriteringen av kollektivtrafiken på
Landvettervägen och vill poängtera vikten av att planera för smidiga byten från
pendeltåg till buss.
Beslutsunderlag

•

Planbeskrivning granskning FÖP Partille södra centrum

Beslutet skickas till

Carolina Eriksson, Enhetschef
Lena Wennberg, utredare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 435 Upphandling av ramavtal för gatu- och
beläggningsarbete, utförandeentreprenad

KS20.186

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upphandlingsdokumentet avseende upphandling
av ramavtal för gatu- och markarbete, utförandeentreprenad till Sektor
samhällsbyggnad.
Sammanfattning

Upphandlingsdokumentet avser ramavtal för gatu- och markarbete,
utförandeentreprenad.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på upphandlingsdokument i enlighet med Lagen
(2016:1145) om upphandling.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om upphandling av ramavtal för gatu- och markarbete,
utförandeentreprenad till Sektor samhällsbyggnad

•

Administrativa föreskrifter och ramavtalsvillkor

Beslutet skickas till

Berith Olsson, Upphandlare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 436 Planansökan Hjällsnäs 8:29

KS20.612

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för fastigheten Hjällsnäs 8:29 i
Gråbo.
Kommunstyrelsen beslutar att förslagets skala i sin västra del anpassar sig till
omkringliggande bebyggelse.
Sammanfattning

Ärendet inkom 2020-06-30. Förslaget innebär komplettering av ett befintligt
bostadsområde strax söder om Mjörnbotorget med 40 lägenheter fördelat på två
byggnader. I förslaget ingår även en ny tvättstuga i separat byggnad samt utökning och
omdisponering av en befintlig parkeringsplats.
Ansökan överensstämmer med aktuell översiktsplan. Förslaget går väl ihop med
översiktsplanens ambitioner att bygga tätare, närmre kollektivtrafik, handel och andra
funktioner. Tillkommande bebyggelse kan i sin östra del vara föreslagna 6 våningar
men i sin västra del mer anpassa sig i skala till omkringliggande bebyggelse.
Det är en fördel om man kan bevara den biotopsskyddade trädallén.
Vad gäller karaktär kan man med fördel visa att de tillkommande husen är nytillskott.
Beslutsunderlag

•

§ 94 KSsu 2020-11-11 Ansökan om planbesked Hjällsnäs 8:29 del av

•

Tjänsteskrivelse om planbesked för fastigheten Hjällsnäs 8:29 i Gråbo

•

Planbeskedsrapport

•

Beskrivning och skisser

Beslutet skickas till

Willhem AB, Sökande
Anna Samuelsson, Enhetschef planenheten
Lars Palmeby, planarkitekt

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 437 Planansökan Hallsås 2:307 med flera

KS19.416

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar lämna positivt planbesked för fastigheten Hallsås 2:307 med
flera i Lerums kommun.
Kommunstyrelsen beslutar att godkännande av program ska tas innan beslut om start av
detaljplan kan ges.
Sammanfattning

Ärendet inkom 2019-05-09. Totalt omfattar förslaget cirka 17 600 kvm BTA fördelade
på cirka 230 lägenheter i flerbostadshus med underliggande garage och ett antal
butikslokaler, cirka 400 kvm BTA.
Förslaget överensstämmer inte med översiktsplanen då det ligger inom reservat för
framtida trafikled, samt till stor del inom landskapsbildszon utmed E20 och byggnadsfri
zon utmed Västra Stambanan. Förutsättningar för ny bebyggelse inom dessa områden
behöver klarläggas i dialog med Trafikverket innan bostadsbebyggelse kan prövas.
En utveckling av bostäder och centrumfunktioner utmed Göteborgsvägen kan bidra till
att koppla samman Lerums Centrum med Aspen Strand. Dock behövs ett större grepp
för att studera förutsättningarna och kommunens intentioner för området i form av en
fördjupad översiktsplan och/eller planprogram. Utöver reservatet för framtida trafikled
och närheten Västra Stambanan och E20 finns stabilitetsproblematik mot Säveån, som
omfattas av riksintresse för naturvård.
Det är tveksamt om miljömålet God bebyggd miljö kan uppnås i södra delen av den
föreslagna bostadsbebyggelsen som ligger inklämd mellan trafikytor och saknar
kvalitativ utemiljö i bostädernas närhet.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

§ 95 KSsu 2020-11-11 Ansökan planbesked Hallsås 2:307 mfl
Tjänsteskrivelse om planbesked för fastigheten Hallsås 2:307 med flera i
Lerums kommun
Planbeskedsrapport
Skissförslag

Beslutet skickas till

Sven Henriksson, Sökande
Anna Samuelsson, enhetschef planenheten
Lars Palmeby, planarkitekt

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 438 Planansökan Drängsered 1:1

KS19.917

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att lämna positivt planbesked för detaljplan på fastigheten
Drängsered 1:1, med start 2024, under förutsättning av att exploateringen inte belastar
kommunens ekonomi.
Reservation

Per Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Vi motsätter oss byggnation avseende lämnad ansökan om planläggning för 158
bostäder och en förskola i Floda tätort.
Vi ser stor negativ påverkan på den förtätning som planläggningen avser för den intill
liggande bebyggelsen. Planansökan medför att ett betydelsefullt grönområde försvinner
för de boende i den omkringliggande bebyggelsen.
Vi motsätter oss även bebyggelse med avseende på den naturinventering som har gjorts
i området då det noterades följande naturvårdsarter: rostfläck på de stora ekarna,
spillkråka, mindre hackspett, större hackspett, kungsfågel och nötkråka. Flera fridlysta
grod- och kräldjur har påträffats i området. De fuktiga delarna av i sydost bedöms vara
lämplig biotop för groddjur. Området är även lämpligt biotop för hasselsnok.
Sammanfattning

Förslaget har initierats av Pikenborg Förvaltning. Ansökan avser planläggning för 158
bostäder och en förskola i Floda tätort.
Ur ett strategiskt perspektiv är förslaget inte i linje med övergripande mål om förtätning
inom befintliga samhällen i anslutning till de större kollektivtrafikstråken, då förslaget
ligger längre än 1 km från stationen och saknar gång och cykelbana till och från
området.
Fler bostäder bidrar till målet om befolkningstillväxt. Bostadstypen radhus och villa är
redan idag vanlig i området. Föreslagen bebyggelse passar därmed väl in i skalan i
området, men breddar inte utbudet av bostäder.
Förslaget bedöms innebära stora ingrepp i ett område med höga naturvärden. Området
omfattas av riksintresse för naturvård och riksintresse kulturmiljövård.
Förslaget skulle kräva omfattande förändringar på VA- och trafiknätet som skulle kunna
bli en stor kostnad för kommunen och en stor påverkan för enskilda personer då
nuvarande bebyggelse och vägarna i närområdet inte har kapaciteten för att ta emot 158
bostäder och en förskola.
Sammantaget bedöms att värdet av att bevara området som idag, väger tyngre än att
bebygga området med 158 bostäder och en förskola.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 438 (forts.)

KS19.917

Beslutsunderlag

•

§ 108 KSsu 2020-12-02 Planansökan Drängsered 1:1

•

Tjänsteskrivelse planbesked Drängsered 1.1

•

Planbeskedsrapport

Förslag under sammanträdet

Per Hassel (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns flera förslag till beslut, förutom Per Hassels (SD)
avslagsyrkande också utskottets förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med utskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Anna Samuelsson enhetschef planenheten
Lars Palmeby planarkitekt
Pikenborgs förvaltning AB

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 439 Beslut om avgift för planansökan del av Torp 2:80
del av Hallsås 16:1 Roteberget

KS17.828

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att sökande av planbesked för del av Torp 2:80 del av
Hallsås 16:1 Roteberget inte åläggs någon kostnad för planansökan.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade att lämna negativt planbesked i ärendet 2019-05-29.
Enligt vanlig rutin skickas därefter underrättelse samt faktura för negativt planbesked,
12 000 kronor. Fakturan skickas i ett senare skede och i kombination med att sökande
flyttar kommer anmärkning på fakturan sent.
Grunden till anmärkningen är att sökande uppmanades att skicka in planansökan av
Lerums kommun i enlighet med den avsiktsförklaring som finns mellan parterna, där
tomten är utpekad för byggnation åt sökande. Sökande menar ”Att Lerums kommun
senare beslutar att inte gå vidare med området för detaljplan har gett sökande stora
kostnader samt dålig publicitet i dagspressen, trots att det är kommunen som avtalat
området med oss och uppmanat oss att ansöka om detaljplan”.
I enlighet med plantaxa och likabehandlingsprincipen är ärendet fakturerat sökande
enligt rutin. På grund av omständigheterna att Lerums kommun i detta enskilda fall
ingått en avsiktsförklaring gällande området samt uppmanat att ansöka om planbesked,
som beslutas negativt, föreslås att sökande inte åläggs någon planbeskedsavgift för
denna ansökan.
Beslutsunderlag

•

§ 109 KSsu 2020-12-02 Planansökan om planbesked del av Torp 2:80 del av
Hallsås 16:1 Roteberget

•

Tjänsteskrivelse om planbeskedsavgift för planbesked för del av Torp 2:80 del
av Hallsås 16:1 Roteberget

•

Anmärkning på faktura från sökande

Beslutet skickas till

Sökande
Anna Poulsen, tf sektorchef Samhällsbyggnad
Anna Samuelsson, enhetschef Planenheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 440 Revidering av naturvårdsprogram

KS19.874

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar anta Naturvårdsprogram för Lerums Kommun,
programperiod 2021–2025, med följande ändringar:
-

Sid 10 punkt 2. Stryk mening:

Lerums kommun ställer sig bakom de nationella och regionala målen och vill ta sin del
av ansvaret i förverkligandet av dem.
-

Sid 19 grön ruta. Ersätt sista punkten i grön ruta med följande text:

Ska vi sträva efter att skapa sammanhängande stråk av ridvägar respektive
vandringsleder och längs dessa tillgodose behovet av service.
-

Sid 23 text 3.1.3 Stryk text

Stora delar av kommunen är i dagsläget oinventerade, därför ska
naturvårdshandläggaren alltid kontaktas för en första inventering innan exploatering.
Om exploateringen bedöms vara genomförbar, med viss påverkan på natur- eller
friluftsliv uppstår så ska lämplig kompensationsåtgärd tas fram i dialog med
naturvårdshandläggare.
Den här typen av kompensationsåtgärd krävs inte av lagen utan är kommunens högre
ambitionsnivå. I de fall där exploatering eller annat arbete inte kan undvikas, gäller det
att arbeta med försiktighet.
Även vid mindre åtgärder såsom fällning av enstaka träd, vassröjning, dikesrening med
mera, bör någon med naturvårdskompetens tillfrågas.
-

Sid 24 under punkt 3.1.4 Stryk text

När den planerade exploateringen riskerar att ha påverkan på naturvärden ska
kompensationsåtgärder utredas i samråd med naturvårdshandläggare eller annan med
liknande kompetens. Den här typen av kompensationsåtgärder krävs inte av lagen utan
är kommunens högre ambitionsnivå.
-

Sid 24 under punkt 3.1.5 Stryk text

När den planerade exploateringen riskerar att ha påverkan på friluftsvärdena ska
kompensationsåtgärder utredas i samråd med naturvårdshandläggare eller
fritidsenheten. Den här typen av kompensationsåtgärder krävs inte av lagen utan är
kommunens högre ambitionsnivå.
texten.

Sid 25: Ta bort själva citatet från sidan samt om meningen finns med i

Åtgärd 1.5 och 1.6: Kostnader måste redogöras för föreslagna åtgärder.
Kommunstyrelsen beslutar att uppföljning av naturvårdsprogram skall ske 2023.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 440 (forts.)

KS19.874

Sammanfattning

Naturvårdsprogrammet är ett styrdokument som beskriver kommunens inriktning för
naturvårdsarbetet. Lerums kommun har en rik, lättillgänglig och tilltalande natur som ett
av sina kännetecken. Denna natur är en viktig tillgång för kommunen, både för att locka
människor till bosättning och verksamhet samt för att skapa en god livskvalitet.
Naturvårdsprogrammet ska bidra till att säkerställa att dessa tillgångar finns kvar för
framtida generationer att uppleva.
Kommunstyrelsen beslutade 20 mars 2019 att anta naturvårdsprogram för Lerums
kommun. Samtidigt beslutades att programmet ska politiskt bearbetas och eventuellt
revideras om ett år efter beslut. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 22 januari
2020 att anta förvaltningens förslag till tidplan och upplägg för revidering av
programmet. Under året har fyra arbetsmöten hållits i samhällbyggnadsutskottet, för att
diskutera inriktningen på revidering av naturvårdsprogram. Det reviderade
naturvårdsprogrammet presenterades därefter i utskottet i december och tas upp för
beslut i kommunstyrelsen i december 2020.
Förvaltningen föreslår ett antal ändringar i naturvårdsprogrammet. Ändringarna utgår
från de synpunkter som framkommit vid möten i samhällsbyggnadsutskottet,
förvaltningens egna förslag till revideringar samt inkomna synpunkter från remissen till
föreningar och organisationer. Förändringarna omfattar framförallt ett förtydligande av
riktlinjerna för naturvårdsarbetet, en reviderad åtgärdsplan samt delvis nya lokala mål
för Ett rikt växt- och djurliv och Rekreation.
Huvuddelen av de nya åtgärderna bedöms kunna genomföras inom ordinarie arbetstid
och/eller inom ordinarie budgetram, förutsatt en liknande budgetram som 2020. För
några av åtgärderna bedömer vi att det är möjligt att söka extern medfinansiering, till
exempel statligt LONA-bidrag.
Beslutsunderlag

•

§ 113 KSsu 2020-12-02 Revidering av naturvårdsprogram

•

Tjänsteskrivelse om förslag till reviderat naturvårdsprogram

•

Bilaga 1 Föreslagna ändringar i naturvårdsprogram, 2020-11-09

•

Bilaga 2 Åtgärdsplan naturvårdsprogram per år, 2020-11-04

•

Bilaga 3 Bemötande inkomna synpunkter remiss naturvårdsprogram

•

Naturvårdsprogram för Lerums kommun 2021–2025, 2020-11-06

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 440 (forts.)

KS19.874

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen bifalla KSSU:s förslag till beslut med
följande ändringar:
-

Alliansen föreslår att uppföljning av naturvårdsprogram skall ske 2023

-

Alliansens förslag om ändrat årtal under 4.1 utgår.

Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att anta Naturvårdsprogram för
Lerums kommun, programperiod 2021–2025 enligt det förslag som presenterades på
KSsu 2020-12-02.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns flera förslag till beslut och
ställer följande propositionsordning. Först tar kommunstyrelsen ställning till
Socialdemokraternas förslag att anta Naturvårdsprogrammet utifrån det tidigare
förslaget som presenterades på KSSU 2020-12-02. Därefter tar kommunstyrelsen
ställning till Alliansens förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner eller avslår Socialdemokraternas
förslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Därefter frågar ordförande om
kommunstyrelsen godkänner Alliansens förslag och finner att kommunstyrelsen så
beslutar.
Beslutet skickas till

Anna Rudholm, enhetschef Strategisk planering
Karolina Källstrand, naturvårdshandläggare Strategisk planering

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 441 Svar på motion om språkkrav i svenska vid
anställning inom Sektor stöd och omsorg – ställd av Per
Hassel (SD) & Ralf Dahlgren (SD)

KS20.726

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anse SD:s motion besvarad med följande motivering:
I Alliansens budget för 2021 ingår krav på att vi skall säkerställa språkkunskaperna hos
våra anställda. Alliansen har riktat medel om 500 000 kr för att säkerställa uppdraget.
”Då det är relevant för befattningen/uppdraget ställer vi krav på grundläggande
kunskaper i det svenska språket i tal och/eller skrift. Om det efter anställning visar sig
finnas behov av ytterligare kunskaper i svenska språket finns möjligheter till
kompetensutveckling.”
Sammanfattning

Per Hassel (SD) och Ralf Dahlgren (SD) har lämnat en motion om språkkrav i svenska
vid anställning inom Sektor stöd och omsorg. Kommunfullmäktige har remitterat
motionen till kommunstyrelsen för att bereda motionen.
Bordlades vid KS 2020-11-18.
Beslutsunderlag

•

Motion om språkkrav i svenska vid anställning inom Sektor stöd och omsorg ställd av Per Hassel (SD) & Ralf Dahlgren (SD)

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att anse SD:s motion besvarad med
följande motivering:
I Alliansens budget för 2021 ingår krav på att vi skall säkerställa språkkunskaperna hos
våra anställda. Alliansen har riktat medel om 500 000 kr för att säkerställa uppdraget.
”Då det är relevant för befattningen/uppdraget ställer vi krav på grundläggande
kunskaper i det svenska språket i tal och/eller skrift. Om det efter anställning visar sig
finnas behov av ytterligare kunskaper i svenska språket finns möjligheter till
kompetensutveckling.”
Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta avslå Sverigedemokraternas
motion.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 441 (forts.)

KS20.726

Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns flera förslag till beslut, dels
Alliansens förslag att anse motionen besvarad med Alliansens motivering, dels
Socialdemokraternas förslag att avslå motionen. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens förslag.
Beslutet skickas till

Markus Franklin, kommunsekreterare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 442 Uppdrag om helhetsgrepp över Dergårdsområdet och beslut
om byggnation av kulturhus - initierat av Renée Bengtsson (S)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande svar:
Förvaltningen arbetar med en förstudierapport för att belysa och sammanställa
förutsättningar för byggnation på platsen. Arbetet med förstudierapporten ska fortgå
men planenheten behöver en planansökan och kan då påbörja förprövningen parallellt i
slutet av förstudien. Förvaltningen kommer att upprätta en strukturplan i enligt med
förslaget i beredningsrapporten.
Parallella frågor som ska hanteras i uppdraget:
Byggnad Häggen: Hantering av rivning och marksaneringen avseende finansiering,
beställare och utförare.
Byggnad Eken: Hantering av pågående sättningar i byggnad Eken. Utredning kring
pålning av Teatern och Biblioteket.
Kulturhuset ingår i uppdraget då helheten är en förutsättning för planeringen av
gymnasiet.
Förvaltningen arbetar fram ett nytt förslag på lokalisering av Kulturhus. Därefter förs
en politisk diskussion i samhällsbyggnadsutskottet inför ett beslut i KS.
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.
Bordlades vid KS 2020-11-18.
Beslutsunderlag

•

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

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att avge följande svar:
Förvaltningen arbetar med en förstudierapport för att belysa och sammanställa
förutsättningar för byggnation på platsen. Arbetet med förstudierapporten ska fortgå
men planenheten behöver en planansökan och kan då påbörja förprövningen parallellt i
slutet av förstudien. Förvaltningen kommer att upprätta en strukturplan i enligt med
förslaget i beredningsrapporten.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 442 (forts.)
Parallella frågor som ska hanteras i uppdraget:
Byggnad Häggen: Hantering av rivning och marksaneringen avseende finansiering,
beställare och utförare.
Byggnad Eken: Hantering av pågående sättningar i byggnad Eken. Utredning kring
pålning av Teatern och Biblioteket.
Kulturhuset ingår i uppdraget då helheten är en förutsättning för planeringen av
gymnasiet.
Förvaltningen arbetar fram ett nytt förslag på lokalisering av Kulturhus. Därefter förs
en politisk diskussion i samhällsbyggnadsutskottet inför ett beslut i KS.
Beslutsgång

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

Gull-Britt Eide, kommundirektör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 443 Uppdrag om målbildsuppfyllelsebedömning av
bostadsförsörjningsplanen - initierat av Renée Bengtsson (S)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande svar:
Bostadsförsörjningen finns med som avsnitt i planbeskedsrapporten så att det blir en
del av underlaget till politiken inför beslut om planbesked.
När det gäller uppföljning av bostadsförsörjningen så pågår det ett arbete i och med
färdplanen.
Uppföljning av bostadsförsörjningen kommer att ingå färdplanens analysfas, analysen
kommer att vara en del av det underlaget som förvaltningen lämnar som underlag till
budgetarbetet.
Ärendet och tjänsteskrivelsen angående förändrad tidplan för ÖP arbetet kommer upp
på första KS mötet 21 januari 2021.
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.
Bordlades vid KS 2020-11-18.
Beslutsunderlag

•

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

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att avge följande svar.
Bostadsförsörjningen finns med som avsnitt i planbeskedsrapporten så att det blir en
del av underlaget till politiken inför beslut om planbesked.
När det gäller uppföljning av bostadsförsörjningen så pågår det ett arbete i och med
färdplanen.
Uppföljning av bostadsförsörjningen kommer att ingå färdplanens analysfas, analysen
kommer att vara en del av det underlaget som förvaltningen lämnar som underlag till
budgetarbetet.
Ärendet och tjänsteskrivelsen angående förändrad tidplan för ÖP arbetet kommer upp
på första KS mötet 21 januari 2021.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 443 (forts.)
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och
finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Anna Poulsen, Sektorchef
Gull-Britt Eide, Kommundirektör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 444 Uppdrag om helhetsgrepp kring kommunala projekt - initierat
av Renée Bengtsson (S)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att återkomma med en plan för genomlysning av
frågeställningen under 2022
Sammanfattning

Renée Bengtsson (S) har initierat följande ärende:
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?
Bordlades vid KS 2020-11-04, 2020-11-18.
Beslutsunderlag

•

Inkommit förslag från Renée Bengtsson, 2020-11-04

•

Inkommit förtydligande från Renée Bengtsson, 2020-11-18

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att återkomma med en plan för
genomlysning av frågeställningen under 2022.
Beslutsgång

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

Gull-Britt Eide, kommundirektör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 445 Önskemål om lägesbild över byggnation av ett nytt
gymnasium - initierat av Ingmar Rahm (V)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge följande svar:
Förvaltningen arbetar med en förstudierapport för att belysa och sammanställa
förutsättningar för byggnation på platsen. Arbetet med förstudierapporten ska fortgå
men planenheten behöver en planansökan och kan då påbörja förprövningen parallellt i
slutet av förstudien. Förvaltningen kommer att upprätta en strukturplan i enligt med
förslaget i beredningsrapporten.
Parallella frågor som ska hanteras i uppdraget:
Byggnad Häggen: Hantering av rivning och marksaneringen avseende finansiering,
beställare och utförare.
Byggnad Eken: Hantering av pågående sättningar i byggnad Eken. Utredning kring
pålning av Teatern och Biblioteket.
Kulturhuset ingår i uppdraget då helheten är en förutsättning för planeringen av
gymnasiet.
Förvaltningen arbetar fram ett nytt förslag på lokalisering av Kulturhus. Därefter förs
en politisk diskussion i samhällsbyggnadsutskottet inför ett beslut i KS.
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?
Bordlades vid KS 2020-11-18.
Beslutsunderlag

•

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

Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att avge följande svar:
Förvaltningen arbetar med en förstudierapport för att belysa och sammanställa
förutsättningar för byggnation på platsen. Arbetet med förstudierapporten ska fortgå
men planenheten behöver en planansökan och kan då påbörja förprövningen parallellt i
slutet av förstudien. Förvaltningen kommer att upprätta en strukturplan i enligt med
förslaget i beredningsrapporten.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 445 (forts.)
Parallella frågor som ska hanteras i uppdraget:
Byggnad Häggen: Hantering av rivning och marksaneringen avseende finansiering,
beställare och utförare.
Byggnad Eken: Hantering av pågående sättningar i byggnad Eken. Utredning kring
pålning av Teatern och Biblioteket.
Kulturhuset ingår i uppdraget då helheten är en förutsättning för planeringen av
gymnasiet.
Förvaltningen arbetar fram ett nytt förslag på lokalisering av Kulturhus. Därefter förs
en politisk diskussion i samhällsbyggnadsutskottet inför ett beslut i KS.
Beslutsgång

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

Gull-Britt Eide, Kommundirektör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 446 Val av ombud till bolagsstämmor år 2021

KS18.1304

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse följande ombud till bolagsstämmor för år 2021.
AB Aspenäs Villastad
Ordinarie ombud: Eva Andersson (C)
Ersättande ombud: Renée Bengtsson (S)
Förbo AB
Ordinarie ombud: Eva Andersson (C)
Ersättande ombud: Renée Bengtsson (S)
Renova AB
Ordinarie ombud: Christian Eberstein (KD)
Ersättande ombud: Renée Bengtsson (S)
Renova Miljö AB
Ordinarie ombud: Christian Eberstein (KD)
Ersättande ombud: Renée Bengtsson (S)
Gryab AB
Ordinarie ombud: Christian Eberstein (KD)
Ersättande ombud: Olle Adolfsson (S)
Lerum Energi AB
Ordinarie ombud: Lill Jansson (L)
Ersättande ombud: Renée Bengtsson (S)
Lerum Fjärrvärme AB
Ordinarie ombud: Lill Jansson (L)
Ersättande ombud: Renée Bengtsson (S)
Lerum Elhandel AB
Ordinarie ombud: Lill Jansson (L)
Ersättande ombud: Renée Bengtsson (S)
Inera AB
Ordinarie ombud och ledamot i ägarrådet: Lill Jansson (L)
Ersättande ombud och suppleant i ägarrådet: Renée Bengtsson (S)
Nya Novahallen AB
Ordinarie ombud: Alexander Abenius (M)
Ersättande ombud: Vakant

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

Sammanfattning

Ett ordinarie ombud och ett ersättande ombud ska väljas till respektive bolagsstämmor
år 2021 för följande bolag: AB Aspenäs Villastad, Förbo AB, Renova AB, Renova
Miljö AB, Gryab AB, Lerum Energi AB, Lerum Fjärrvärme AB och Lerums Elhandel
AB. Ett ordinarie och ett ersättande ombud ska också väljas till bolagsstämman år 2021
för Inera AB, vilka också tjänstgör som ledamot och suppleant i Inera AB:s ägarråd från
2021-01-01 till 2021-12-31.
Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta
-

att utse Eva Andersson (C) som ordinarie ombud i AB Aspenäs Villastad samt i
Förbo AB;

-

att utse Christian Eberstein (KD) som ordinarie ombud i Renova AB, Renova
Miljö AB samt Gryab AB;

-

att utse Lill Jansson (L) som ordinarie ombud i Lerum Energi AB, Lerum
Fjärrvärme AB, Lerum Elhandel AB samt Inera AB; samt

-

att utse Alexander Abenius (M) som ordinarie ombud i Nya Novahallen AB.

Ordförande Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta
-

att utse Renée Bengtsson (S) till ersättande ombud i AB Aspenäs Villastad,
Förbo AB, Renova AB, Renova Miljö AB, Lerum Energi AB, Lerum
Fjärrvärme AB, Lerum Elhandel AB, samt till ersättande ombud och suppleant i
ägarrådet i Inera AB; samt

-

att utse Olle Adolfsson till ersättande ombud i Gryab AB

Beslutsgång

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

Marcus Larsson, administrativ chef
Eva Glädt, kommunledningssekreterare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 447 Val av ombud för nominering till
Kommuninvests föreningsstämma år 2021
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar välja Peter Norling (L) som ordinarie ombud och Renée
Bengtsson (S) som ersättande ombud till Kommuninvests föreningsstämma år 2021
Sammanfattning

Ett ombud och ett ersättande ombud ska väljas till Kommuninvests föreningsstämma för
år 2021.
Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Peter Norling (L) som
ordinarie ombud till Kommuninvests föreningsstämma år 2021
Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Renée Bengtsson (S)
som ersättande ombud till Kommuninvests föreningsstämma år 2021
Beslutsgång

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

Marcus Larsson, administrativ chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 448 Avsägelse av ledamot till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019–2022

KS18.1262

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Kajsa Räntfors (L) som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Sammanfattning

Kajsa Räntfors (L) har inkommit med begäran om entledigande från sin roll som
ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslag till beslut och beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att entlediga Kajsa
Räntfors (L) som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutsunderlag

•

Avsägelse Kajsa Räntfors (L)

Beslutet skickas till

Kajsa Räntfors

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 449 Val av ersättare till kommunstyrelsens
arbetsutskott 2019–2022
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Per-Eric Börjesson (C) som ersättare i
kommunstyrelsens arbetsutskott för resterande del av mandatperioden 2019–2022.
Sammanfattning

Kajsa Räntfors (L) har entledigats från sin roll som ersättare i kommunstyrelsens
arbetsutskott och en ersättare behöver utses.
Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Per-Eric Börjesson (C)
som ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott för resterande del av mandatperioden
2019–2022
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget
och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutsunderlag

•

Avsägelse Kajsa Räntfors (L)

Beslutet skickas till

Per-Eric Börjesson

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 450 Val av representant och suppleant till
Mölndalsåns vattenråd år 2021

KS17.1154

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar välja Robert Linder Blomberg (C) som representant och Jon
Haraldsson (S) som suppleant till Mölndalsåns vattenråd för tiden 2021-01-01 till 202112-31.
Sammanfattning

En representant och en suppleant ska väljas till Mölndalsåns vattenråd för tiden 202101-01 till 2021-12-31
Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Robert Linder Blomberg
(C) som representant till Mölndalsåns vattenråd för tiden 2021-01-01 till 2021-01-31
Ordförande Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Jon
Haraldsson (S) som suppleant till Mölndalsåns vattenråd för tiden 2021-01-01 till 202112-31.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslagen och
finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Marcus Larsson, administrativ chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 451 Val av representant och suppleant till Säveåns
vattenråd år 2021

KS17.988

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar välja Robert Linder Blomberg (C) som representant och Olle
Adolfsson (S) som suppleant till Säveåns vattenråd för tiden 2021-01-01 till 2021-1231.
Sammanfattning

En representant och en suppleant ska väljas till Säveåns vattenråd för tiden 2021-01-01
till 2021-12-31
Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Robert Linder Blomberg
(C) som representant till Säveåns vattenråd för tiden 2021-01-01 till 2021-01-31
Ordförande Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Olle
Adolfsson (S) som suppleant till Säveåns vattenråd för tiden 2021-01-01 till 2021-01-31
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslagen och
finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Marcus Larsson, administrativ chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 452 Val av representant och suppleant till
Göta älvs vattenvårdsförbund år 2021

KS18.1303

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar välja Robert Linder Blomberg (C) som representant och Jon
Haraldsson (S) som suppleant till Göta älvs vattenvårdsförbund för tiden 2021-01-01 till
2021-01-31
Sammanfattning

En representant och en suppleant ska väljas till Göta älvs vattenvårdsförbund för tiden
2021-01-01 till 2021-12-31.
Förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Robert Linder Blomberg
(C) som representant till Göta älvs vattenvårdsförbund för tiden 2021-01-01 till 202101-31
Ordförande Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Jon
Haraldsson (S) som suppleant till Göta älvs vattenvårdsförbund för tiden 2021-01-01 till
2021-01-31
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslagen och
finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Marcus Larsson, administrativ chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 453 Val av ledamöter för Medskapandegruppen i Gråbo

KS10.1105

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Alexander Abenius (M) och Renée Bengtsson (S) till
ledamöter för Medskapandegruppen i Gråbo fram till den 31 december 2022
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade den 19 november 2014 om en ny modell for medskapande
i Gråbo. Enligt beslutet utsåg kommunstyrelsen två ledamöter att delta i
medskapandearbetet för två år i taget. Kommunstyrelsen ska därför välja ledamöter för
Medskapandegruppen i Gråbo.
Förslag under sammanträdet

Ordförande Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Alexander
Abenius (M) och Renée Bengtsson (S) som ledamöter till Medskapandegruppen i
Gråbo.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och
finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Marcus Larsson, administrativ chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 454 Beslut fattade på delegation från
kommunstyrelsen 2020

KS20.19

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning

Ett beslut som fattats på delegation anmäls till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag

•

Anmälan av beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen, period 10

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 455 Information om fattade ordförandebeslut
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Beslutsunderlag

•

Ordförandebeslut om svar på remiss angående åtgärdsvalsstudien E20,
Hulanmotet

•

ÅVS E20 Hulanmotet Rapportutkast för synpunkter

•

Åtgärdsförslag alt. B

•

PM Trafikanalys Hulanmotet

•

ÅVS Väg 1937, Olofstorp Lerum

•

Förvaltningens synpunkter på ÅVS Väg 1937 Olofstorp-Lerum

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 456 Rapportering från kommundirektören
Sammanfattning

Covid-19 situationen
Säkerhetschef Anders Hult rapporterar. Från och med 14 december har
folkhälsomyndigheten utfärdat skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd.
Kommunen kommer som ett komplement till befintlig testning införa snabbtester för att
upptäcka tidig smitta av covid-19. Anders informerar även om kommande vaccin samt
om kommunens beredskapslager.
Kommundirektör Gull-Britt Eide informerar vidare att Lerums kommun följer de
nationella eller regionala rekommendationer som utfärdas. Munskydd/visir ska enligt
rekommendation användas vid allt patientnära arbete. Nationella och regionala riktlinjer
och rekommendationer följs även avseende frågor om stängning av skolor. Efter
omvärldsbevakning har fråga om lönebonus aktualiserats.
Förändringsarbete
Kommundirektör har nu arbetat i åtta månader. Det har varit spännande åtta månader.
Ett mycket stort förändringsarbete har inletts, med avstamp i att vi är en kommun,
förändringarna ska ta ett helhetsgrepp och vara långsiktiga.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 457 Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Sammanfattning

Christian Eberstein (KD) rapporterar från sammanträde med stöd- och omsorgsutskottet
Jon Haraldsson (S) rapporterar från sammanträde med samhällsbyggnadsutskottet

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 458 Rapportering från Göteborgsregionen
Sammanfattning

Christian Eberstein (KD), Jeanette Andersson (M) rapporterar från möten med
förbundsfullmäktige.
Anette Holgersson (V) rapporterar från möte i arbetsgrupp i översyn av den politiska
organisationen i Göteborgsregionen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 459 Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Sammanfattning

Ordförande Renée Bengtsson (S) informerar från ägarråd som genomförts avseende
Förbo. Fråga om ägardirektiv kommer föreslås beslutas i januari.
Samordningsförbundet insjöriket – Christian Eberstein (KD) rapporterar Revisionen var
där och ställde frågor kring Covid-19 och angående Härrydas utträde ur förbundet.
Covid-19 har lett till ökad social ohälsa. I dagsläget kan man inte exakt konstatera
utfallet. Förbundet konstaterar att utträdet av Härryda riskerar skada kommunförbundets
legitimitet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 460 Tillkommande ärende: Utredning av förutsättningar och
konsekvenser för start av planprogram för Södra Floda, initierat av
Eva Andersson (C)
Beslut:

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar och
konsekvenser för start av planprogram för Södra Floda under 2021, samt att skyndsamt
återkomma till KS med utredningen.
Deltagande i beslut

Per Hassel (SD) deltar inte i beslutet.
Sammanfattning

Eva Andersson (C) har 2020-12-16 inkommit med följande meddelande:
Med anledning av att Alliansen under nuvarande mandatperiod även vill starta upp en
detaljplan för bostadsproduktion i Södra Floda, så behöver initialt ett planprogram
starta som utreder både knäckfrågor och möjligheter i området. Därför vill Alliansen
utreda förutsättningar och konsekvenser för start av planprogram under 2021.
Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Eva Andersson (C), 2020-12-16

Beslutsförslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta ge förvaltningen i uppdrag att
utreda förutsättningar och konsekvenser för start av planprogram för Södra Floda under
2021, samt att skyndsamt återkomma till KS med utredningen.
Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen bifalla Alliansens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslaget
och finner att kommunstyrelsen så beslutar.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 461 Tillkommande ärende: Bokslutsdisposition för
personalfrämjande ändamål, initierat av Jon Haraldsson (S)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet
Sammanfattning

Jon Haraldsson har 2020-12-16 inkommit med följande meddelande:
Pandemin har gett helt nya utmaningar och mängden insatser har på många håll varit
extrem under 2020. Våra anställda har gjort fantastiska insatser och kanske kan en
extra ledig stund ge del av den återhämtning som behövs Därför yrkar vi
socialdemokrater på att den starka kommunala ekonomin 2020 används för att stötta de
anställda som gett medborgarna den service de behöver.
Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Jon Haraldsson (S), 2020-12-16

Beslutsförslag under sammanträdet

Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen ge kommundirektören i uppdrag att under
2021 möjliggöra extra ledighet för samtliga anställda som kommunen har.
Kommundirektören äger för detta uppdrag rum att disponera upp till 5 MSEK av 2020
års resultat. Återrapport kring verkställighet sker på nästkommande
kommunstyrelsemöte.
Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen bordlägga ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns ett förslag om bordläggning
av Socialdemokraternas förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bordlägga
ärendet eller avgöra det idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga
ärendet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SJZQ6-Rnv-ByQQT-03P

PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 462 Tillkommande ärende: Status detaljplanearbete, initierat av
Jon Haraldsson (S)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Jon Haraldsson (S) har 2020-12-16 inkommit med följande meddelande:
I juni beslutades om positivt planbesked för byggnation av skola i Stenkullen. Då
ärendet är av stort intresse för medborgarna (exemplifierat av debattartiklar i såväl
Lerums tidning som Göteborgsposten) önskar vi få insyn i hur arbetet fortskrider.
Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Jon Haraldsson (S), 2020-12-16

Beslutsförslag under sammanträdet

Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra åt förvaltningen att
snarast återkomma med en statusrapport i detaljplanearbetet avseende KS20.243
”ansökan om planbesked för Ölslanda 1:127 samt del av Hede 2:3 i Lerums kommun”.
Frågor att besvara: knäckfrågor i planarbetet, ekonomi för plan, förväntade datum i
processen.
Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen bordlägga ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns ett förslag om bordläggning
av Socialdemokraternas förslag. Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bordlägga
ärendet eller avgöra det idag och finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga
ärendet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 463 Tillkommande ärende: Önskemål om stängning av
grundskolor och gymnasieskolan, initierat av Per Hassel (SD)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Per Hassel (SD) har 2020-12-16 inkommit med följande meddelande:
På grund av pandemins ökande spridning yrkar Sverigedemokraterna på att
Kommunstyrelsen tar beslut om att stänga grundskolor och gymnasieskolan snarast
under en period fram till och med 24 januari.
Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Per Hassel (SD), 2020-12-16

Beslutsförslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen bordlägga ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns ett förslag om bordläggning.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet eller avgöra det idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 464 Tillkommande ärende: Fråga till förvaltningen, initierat av Per
Hassel (SD)
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning

Per Hassel (SD) har 2020-12-16 inkommit med följande meddelande:
Fråga ställd till förvaltningen angående ersättningsyrkande som vi fått via epost och
önskar få ta del av de svar som förvaltningen ska ha lämnat i ärendet. Stämmer det att
anställd på kommunen godkänner en uppenbart felaktig nybyggnadskarta, då
tjänstemannen har informerats om vad som är felaktigt?
Beslutsunderlag

•

Inkommit meddelande från Per Hassel (SD), 2020-12-16

Beslutsförslag under sammanträdet

Eva Andersson (C) föreslår kommunstyrelsen bordlägga ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Renée Bengtsson (S) konstaterar att det finns ett förslag om bordläggning
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bordlägga ärendet eller avgöra det idag och
finner att kommunstyrelsen beslutar att bordlägga ärendet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Datum

2020-12-16
Kommunstyrelsen

§ 465 Tillkommande ärende: Julbonus för anställda i Lerums
kommun, initierat av Christian Eberstein (KD)
Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i annat protokoll, justerat 2020-12-17

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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