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PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

Beslutande
Samtliga beslutande deltar
via länk, utom presidiet

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

Ersättare
Samtliga ersättare deltar
via länk

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

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

Föredragningar och beslut
Gull-Britt Eide (kommundirektör)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Eva Glädt (kommunalrådssekreterare)
Thomas Kaltenböck (kommunalrådssekreterare)
Föredragningar
Per-Martin Cederlund (IT-controller) § 136
Marcus Larsson (administrativ chef) § 136
Linda Silander (överförmyndarhandläggare) § 136
Ann Blom (sektorschef) § 142
Christian Jerhov (verksamhetsutvecklare) § 142
Peter Wallentin (sektorschef) §§ 144 – 145
Lisa Sakshaug (strategisk samhällsplanerare) §§ 144 – 145
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Utredning att inleda samverkan mellan överförmyndarverksamheterna i
Lerums och Alingsås kommuner
Yttrande över remiss angående ansökan från Nordic
International School AB
Yttrande över översiktsplan från Ale kommun - Samrådshandling
Yttrande över remiss om Trafikverkets revidering av riksintressen för
kommunikationer
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PROTOKOLL
Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

§ 136 Utredning att inleda samverkan mellan
överförmyndarverksamheterna i Lerums och Alingsås
kommuner

KS21.14

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta inleda samverkan
mellan överförmyndarverksamheterna i Alingsås och Lerums kommuner.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att gå vidare med nödvändiga åtgärder för att kunna etablera samverkan mellan
överförmyndarverksamheterna i Alingsås och Lerums kommuner.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Överförmyndarnämnden beslutade 2020-12-22, §95, att ställa sig bakom den rapport
som förvaltningen utarbetat om samverkan mellan överförmyndarverksamheterna i
Alingsås och Lerums kommuner. Överförmyndarnämnden beslutade vidare att föreslå
kommunfullmäktige besluta inleda sådan samverkan samt att ge kommunstyrelsen i
uppdrag att vidta nödvändiga åtgärder.
Ärendet initieras på nytt av förvaltningen efter återremiss av kommunstyrelsens
arbetsutskott 2020-01-20. Förslaget har justerats enligt uppdrag att säkerställa en analys
av de ekonomiska konsekvenserna av beslutet.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse om yttrande över utredning att inleda samverkan mellan
överförmyndarverksamheterna i Lerums och Alingsås kommuner



ÖFN § 95/2020-12-22 Rapporten Framtidens överförmyndare - Utredning av
förutsättningar för att inleda samverkan mellan överförmyndarverksamheterna i
Alingsås och Lerums kommuner



Rapport Framtidens Överförmyndare



Förslag avtal

Beslutet skickas till

Överförmyndarnämnden
Gull-Britt Eide, Kommundirektör
Marcus Larsson, Administrativ chef
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Datum

2021-04-14
Kommunstyrelsen

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

KS21.178

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget, med följande tillägg i
yttrandet:
Lerum är en växande kommun och det finns behov av nya skolor, så väl kommunala
som fristående. Eftersom vi värnar mångfald och valfrihet inom skolområdet är vi
positivt inställda till friskoleetableringar i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förvaltningens yttrande till skolinspektionen med
denna revidering.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Reservationer

Renée Bengtsson (S), Olle Adolfsson (S), Jon Haraldsson (S), Ingmar Rahm (V)
reserverar sig mot beslutet till förmån för Socialdemokraternas och Vänsterpartiets
förslag.
Sammanfattning

Nordic International School AB har hos Skolinspektionen ansökt om godkännande som
huvudman för grundskola vid Nordic International School Lerum i Lerums kommun
från och med läsåret 2022/23.
Lerums kommun har möjlighet att senast den 23 april yttra sig över ansökan i enlighet
med 2 kap. 5 § skollagen (2010:800). Lägeskommunens yttrande är ett viktigt underlag
för att Skolinspektionen ska kunna bedöma om en etablering av den sökta utbildningen
skulle medföra påtagliga negativa följder för den del av skolväsendet som anordnas av
det allmänna i kommunen (kommunal verksamhet). Till kommunens yttrande bör en
konsekvensbeskrivning bifogas. Av konsekvensbeskrivningen bör det framgå vilka
ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenser som kan uppstå på lång sikt
vid start av sökandens planerade utbildning. Med lång sikt avses cirka fem-sex år.
För att Skolinspektionen ska kunna göra en helhetsbedömning av vilka följder en
etablering bifogas även följande:
1. En befolkningsprognos över aktuell åldersgrupp (10 – 15 år) av elever i kommunen.
Prognosen ska minst sträcka sig fem år framåt, men helst tio år.
2. En sammanställning över samtliga kommunala och fristående grundskolor i
kommunen. Av sammanställningen bör både årskurser och elevantal per årskurs i varje
skola framgå.
3. En karta som tydligt visar placeringen av de kommunala och fristående
grundskolorna i kommunen.
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§ 142 (forts.)

KS21.178

Beslutsunderlag



KSlu § 24–21 Remiss angående ansökan från Nordic International School AB



Tjänsteskrivelse om remiss avseende Nordic International School AB



Ansökan till Skolinspektionen om godkännande som huvudman
för en nyetablering av en fristående grundskola - Nordic International School
AB



Yttrande avseende remiss Nordic International School AB

Förslag under sammanträdet

Jeanette Andersson (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att anta yttrandet som sitt eget,
med följande tillägg i yttrandet: Lerum är en växande kommun och det finns behov av
nya skolor, så väl kommunala som fristående. Eftersom vi värnar mångfald och
valfrihet inom skolområdet är vi positivt inställda till friskoleetableringar i kommunen.
Kommunstyrelsen beslutar att skicka förvaltningens yttrande till skolinspektionen med
denna revidering. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Jon Haraldsson (S) och Ingmar Rahm (V) föreslår kommunstyrelsen besluta i enlighet
med förvaltningens förslag till beslut.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns flera förslag till beslut, Socialdemokraternas och
Vänsterpartiets förslag respektive Alliansens förslag. Ordförande ställer förslagen mot
varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens
förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att kommunstyrelsen ska besluta
i enlighet med Alliansens förslag röstar ja. Den som vill att kommunstyrelsen ska
besluta i enlighet med Socialdemokraterna och Vänsterpartiets förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Med sju röster för Alliansens förslag och med fyra röster för Socialdemokraterna och
Vänsterpartiets förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla Alliansens förslag.
Ulf Utgård (M), Kajsa Räntfors (L), Jeanette Andersson (M), Viktor Lundblad (M), Eva
Andersson (C), Christian Eberstein (KD) och Ralf Dahlgren (SD) röstar ja.
Renée Bengtsson (S), Olle Adolfsson (S), Jon Haraldsson (S) och Ingmar Rahm (V)
röstar nej.
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§ 142 (forts.)

KS21.178

Protokollsanteckning

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Miljöpartiet delar socialdemokraternas syn och ställer sig bakom socialdemokraternas
förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Ann Blom – Sektorschef
Christian Jerhov – Verksamhetsutvecklare
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§ 144 Yttrande över översiktsplan från Ale kommun Samrådshandling

KS21.189

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Samrådsförslaget för Översiktsplan Ale kommun inkom till Lerums kommun 2021-0217 med ursprunglig svarstid 2021-03-18. Lerums kommun begärde utökad svarstid och
fick ny svarstid 2021-04-19 med önskemål från Ale kommun om att få ta del av
tjänsteutlåtandet så fort det är upprättat (2021-03-31). Ärendet behandlas i
samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-31 och i kommunstyrelsen 2021-04-14 med
omedelbar justering i båda instanserna.
Följande mellankommunala intressen i samrådsunderlaget har identifierats som
gemensamma för Ale och Lerum kommuner: Naturreservat Risveden Trehörningen,
riksintresse rörliga friluftslivet Risveden, Natura 2000-områden Risveden och
Rammdalen. Utöver dem finns det gemensamma planeringsfrågor gällande vägar där
behov av en tvärförbindelse i öst-västlig har identifierats samt att marken runt väg 1968,
Kilandavägen, pekas ut som reservat för trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Förvaltningen
bedömer att inga uppenbara konflikter vad gäller mellankommunala planeringsfrågor
föreligger. Synpunkter har sammanställts i ett separat yttrande.
Beslutsunderlag



§ 33 KSsu 2021-03-31 Samråd om översiktsplan för Ale kommun



Tjänsteskrivelse om yttrande över översiktsplan Ale kommun, samrådshandling



Förslag till yttrande över översiktsplan Ale kommun



Översiktsplan för Ale kommun 2021

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorschef samhällsbyggnad
Lisa Sakshaug, trafikplanerare, sektor samhällsbyggnad§
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§ 145 Yttrande över remiss om Trafikverkets revidering
av riksintressen för kommunikationer

KS21.165

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Förfrågan om synpunkter på Trafikverkets revidering av riksintressen kommunikationer
inkom till Lerums kommun 2021-02-15 med senaste svarsdatum 2021-04-01. Lerums
kommun begärde förlängd svarstid till 2021-04-19 vilket beviljades. Ärendet behandlas
i samhällsbyggnadsutskottet 2021-03-31 och i kommunstyrelsen 2021-04-14 med
omedelbar justering i båda instanserna.
Länsstyrelsen har fått Trafikverkets reviderade och till viss del förändrade utpekanden
av riksintresse kommunikationer på remiss. Länsstyrelsen har valt att samråda med
kommunerna i Västra Götalands län för att samla in kompletterande synpunkter.
Bedömningen är att den generella funktionsbeskrivningen är otydlig och svårtolkad på
flera punkter. Förslaget innebär bland annat att väg 535, Partillemotet –
Landvettermotet, inklusive korridor för Jerikolänken inte längre pekas ut som
riksintresse. Riksintresset ligger till allra största del i Partille kommun men korridoren
för anslutning mot E20 ligger i Lerums kommun. Att objektet inte längre är riksintresse
har främst som konsekvens att staten inte längre, utifrån riksintresse, kommer ha
synpunkter på exploatering inom den utpekade korridoren eller annan markanvändning
som påverkar nuvarande vägsträcknings funktion. Det står fortfarande fritt för Lerum
och Partille kommuner att peka ut korridoren för Jerikolänken i sina översiktsplaner.
Mer detaljerade synpunkter har sammanställts i ett separat yttrande.
Beslutsunderlag



§ 34 Kssu 2021-03-31 Remiss synpunkter på Trafikverkets revidering av
riksintresse för kommunikationer



Tjänsteskrivelse om yttrande över översyn av riksintresse kommunikationer



Förslag till yttrande över översyn av riksintresse kommunikationer



Riksintressen för kommunikationer, förteckning över förändringar per län



Generella funktionsbeskrivningar, samrådsversion



Missiv revidering av riksintresse kommunikationer – Länsstyrelsens

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorschef samhällsbyggnad
Lisa Sakshaug, trafikplanerare, sektor samhällsbyggnad
Fredrik Hillblom, strategisk samhällsplanerare, sektor samhällsbyggnad
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