PROTOKOLL
Mötesdatum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

Plats och tid

Eken, Lerums kommunhus klockan 9 -12

JUSTERAS

Protokollet har justerats digitalt

Tid
Protokollet omfattar

Underskrifter

Sekreterare

_____________________________

§§164-192

Mikael Ingvarsson
Ordförande

_____________________________

___________________________

Viktor Lundblad (M)
Justerande

_____________________________

___________________________

Renée Bengtsson (S)

Eva Andersson (C)

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

Kommunstyrelsen
2021-04-28

Anslaget sätts upp

2021-04-29

2021-05-24

Underskrift

_____________________________________

Namnförtydligande

Mikael Ingvarsson

Signatur justerare

Digitally signed by
Verified
Date: 2021.04.29
16:21:49 GMT
Reason: Signed by
Verified
Location:

Anslaget tas ner

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
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)
Olle Adolfsson (S)
Jon Haraldsson (S)
Anette Holgersson (V)
Ulf Utgård (M) ersätter Alexander Abenius (M)
Kajsa Räntfors (L) ersätter Lill Jansson (L)
Gunilla Lindell (KD) ersätter Christian Eberstein (KD)
Ralf Dahlgren (SD) ersätter Per Hassel (SD)

Ersättare
Samtliga ersättare deltar
via länk

Erik Larsson (S)
Sara Jäderklint (S)
Petter Skoglund (M)
Ronny Johansson (L)
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)
Per-Eric Börjesson (C)
Ingmar Rahm (V)

Övriga deltagare
Samtliga föredragningar
sker via länk. sektorschef
Sektor lärande, sekreterare
deltar på plats

Föredragningar och beslut
Ann Blom (sektorschef)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Eva Glädt (kommunalrådssekreterare)
Föredragningar
Kim Erefalk (utveckling och hållbarhetschef) §§ 166 - 167
Monika Hagelberg; (enhetschef) § 166
Urban Sjögren; (finansekonom) § 166
Camilla Simonsson; (ekonomichef) § 166
Malena Steingruber; (HR-chef) § 166
Kent Knutsson (utvecklingsledare) § 170
Ingela Andersson (verksamhetschef) § 172
Göran Careborg (verksamhetschef) § 173
Maria Wanneros (utredare) § 174
Peter Wallentin (sektorschef) §§ 175 – 187
Maja Rosén (strategisk samhällsplanerare) § 175
Emmali Jansson (processledare) § 175
Lena Palm (biträdande sektorschef) § 185
Åsa Qvist (enhetschef) §180
Maria Lindberg (verksamhetschef) § 183

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 164
§ 165
§ 166
§ 167
§ 168
§ 169
§ 170
§ 171
§ 172
§ 173
§ 174
§ 175
§ 176
§ 177
§ 178
§ 179
§ 180
§ 181
§ 182
§ 183
§ 184
§ 185
§ 186
§ 187
§ 188
§ 189
§ 190
§ 191
§ 192

Signatur justerare

Tillkommande och utgående ärenden
Anmälan om jäv
Kommunstyrelsens svar på revisionens löpande granskning 2020
Medborgarundersökning 2020
Kommunal avtalssamverkan för handläggning och tillsyn av
serveringstillstånd, tobak och folköl
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade - 2020
Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i Lerums kommun
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska
insats 2020
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats
2020
Särskild verksamhetsuppföljning 2021: Gymnasieskola läsåret 2019/2020
Villkor och förutsättningar för fristående förskolor och pedagogisk omsorg i
Lerums kommun
Resecentrum - Lerum C
Ansökan om planbesked för fastigheten Långared 1:12
Planbesked Hallsås 3:1
Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Strategisk planering
Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Samhällsplanering
Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Näringsliv och turism
Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Teknisk service
Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Myndighetsutövning
Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Verksamhetsservice
Yttrande över remiss om ansökan om tillstånd till deponi för inert avfall Vråssered
Yttrande över remiss om ansökan om ledningsnät Ale och Stenkullen,
Lerum
Byggnation av förskola i Gråbo, Olstorp - Ianspråktagande av
investeringsmedel
Byggnation av förskola i Gråbo, Olstorp - Igångsättning
Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen 2021
Rapportering från kommundirektören
Rapportering från Göteborgsregionen
Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Rapportering från kommunstyrelsens representanter

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

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

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 165 Anmälan om jäv
Ingen anmäler jäv.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 166 Kommunstyrelsens svar på revisionens löpande
granskning 2020

KS21.326

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande om svar på de
förtroendevalda revisorernas löpande granskning 2020 som sitt eget och överlämnar det
till de förtroendevalda revisorerna.
Kommunstyrelsen beslutar överlämna kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda
revisorernas löpande granskning till kommunfullmäktige för information.
Sammanfattning

Som ett led i 2020 års redovisningsrevision har EY på uppdrag av de förtroendevalda
revisorerna granskat den interna kontrollen för ett antal processer och rutiner, däribland
bokslutsprocessen, löneprocessen, inköpsprocessen, investerings- och
exploateringsprocessen samt processen för redovisning av mervärdesskatt och för
finansiella instrument. EY har också granskat bland annat huruvida kommunens
redovisningsreglemente beaktats vad gäller gränsdragning mellan investering och drift,
analys av aktiveringar och avskrivningar samt övergripande resultatanalys och
kontoanalys på väsentliga intäkts- och kostnadskonton.
I rapporten, som är skriven i avvikelseform, framkommer ett antal iakttagelser och
rekommendationer.
Beslutsunderlag



§16 2021-04-21 Löpande granskning 2020



Tjänsteskrivelse löpande granskning 2020



Revisionsrapport - Löpande granskning 2020



Följebrev till KS och KF - löpande granskning 2020

Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S), Anette Holgersson (V) föreslår i tillägg till arbetsutskottets förslag
kommunstyrelsen besluta att förvaltningen genomför föreslagna åtgärder under 2021
samt återkommer till kommunstyrelsens arbetsutskott under oktober för avrapportering
av status på genomförande. Särskilt fokus ska ligga på genomförande av åtgärder som
kvarstår sedan tidigare år.
Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen avslå tilläggsyrkandet.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 166 (forts.)

KS21.326

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett huvudförslag från kommunstyrelsens
arbetsutskott och ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, och
föreslår att kommunstyrelsen först tar ställning till huvudförslaget och därefter tar
ställning till tilläggsyrkandet. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla huvudförslaget och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen godkänner eller avslår tilläggsyrkandet och
finner att kommunstyrelsen avslår tilläggsyrkandet.
Beslutet skickas till

Camilla Simonsson

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 167 Medborgarundersökning 2020

KS21.58

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Sammanfattning

Lerums kommun deltar varje år i SCB:s medborgarundersökning som mäter attityder
om kommunen bland invånarna. Medborgarundersökningen skickas till 1200 personer
och för Lerums del är svarsfrekvensen 48 procent 2020, 7 högst bland deltagande
kommuner. Medborgarundersökningens resultat har tidigare bl.a. använts som underlag
i kommunens, verksamhetsutveckling, kvalitetsarbete och budgetprocess.
Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse om Medborgarundersökningen 2020



Medborgarundersökning 2020 Rapport Lerums kommun



Medborgarundersökning 2020 Tabell- och diagrambilaga

Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S), föreslår kommunstyrelsen besluta att förvaltningen i tillägg till att
notera informationen får i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsens arbetsutskott
med en samlad bedömning av behov av åtgärder och därigenom eventuellt
uppkommande resursbehov per sektor baserat på undersökningen. Vidare yrkar
Socialdemokraterna att undersökningen framöver genomförs vartannat år.
Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen avslå Socialdemokraternas
förslag.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag att notera informationen och ett
tilläggsyrkande från Socialdemokraterna, samt ett avslagsyrkande till
Socialdemokraternas förslag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan notera informationen och finner att
kommunstyrelsen så beslutar. Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla eller
avslå Socialdemokraternas förslag och finner att kommunstyrelsen avslår
Socialdemokraternas förslag.
Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektör
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef
Malena Steingrüber, t.f. kommunikationschef
Andreas Benkel, ledningscontroller

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 167 (forts.)

KS21.58

Protokollsanteckning

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) önskar att följande anteckning tillförs protokollet:
Miljöpartiet ställer sig bakom Socialdemokraternas förslag till beslut.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 168 Kommunal avtalssamverkan för handläggning och
tillsyn av serveringstillstånd, tobak och folköl

KS21.245

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att ingå avtal om
samverkan alkohol och tobak med Tillståndsenheten, Göteborgs stad och uppdrar till
kommundirektören att underteckna avtal.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att fastställa ny taxa gällande avgifter
för tillstånd och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) samt enligt lag (2018:2088) om
tobak och liknande produkter enligt föreliggande förslag från och med 2021-09-01.
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta upphäva taxa för avgifter för
serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollag (2010:1622) samt att upphäva taxa för
Lerums kommuns prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter
(2018:2088) från och med 2021-08-31.
Sammanfattning

Verksamheten med handläggning och tillsyn av serveringstillstånd samt försäljning av
folköl och tobak i Lerums kommun är relativt liten och det som krävs för att
upprätthålla kunskap och kompetens inom området står inte i proportion till antalet
ärenden i kommunen. Verksamheten hanteras av en anställd, varför handläggningen blir
sårbar vid semestrar och annan frånvaro. Ansvaret för handläggningen kan (med vissa
undantag) överlåtas till annan kommun i enlighet med regler som infördes i 2017 års
kommunallag. Tillståndsenheten på Miljö-förvaltningen, Göteborgs stad har ställt sig
positiva till en förfrågan från Lerums kommun. Genom att ta tillvara på den kompetens
och de basresurser som finns vid Tillståndsenheten blir arbetet mer kostnadseffektivt för
kommunerna som Göteborgs stad sluter avtal med. Förvaltningen bedömer att en
avtalssamverkan med Göteborgs stad skulle leda till mer effektiv handläggning och
service till de enskilda, samt bättre nyttjande av kompetens och resurser.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 168 (forts.)

KS21.245

Beslutsunderlag



§12 Ksau 2021-04-21 Kommunal avtalssamverkan för handläggning och tillsyn
av serveringstillstånd, tobak och folköl



Tjänsteskrivelse om kommunal avtalssamverkan angående handläggning och
tillsyn avseende serveringstillstånd, tobak och folköl



Förslag på avtal om samverkan alkohol och tobak med Göteborgs Stad



Delegationsordning, bilaga till avtal om samverkan alkohol och tobak med
Göteborgs Stad



Ny taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för servering av alkohol och
tobaksförsäljning



Lerums kommuns nuvarande taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter för
servering av alkohol och tobaksförsäljning

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorchef
Maria Enbuske, verksamhetschef
Ann-Christin Gustafsson, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 169 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade - 2020

KS20.323

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att notera rapporten.
Sammanfattning

Nämnden har en skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) rapportera
om beviljat bistånd enligt 4 kap 1§ socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt 9 § lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som inte blivit verkställda inom
tre månader från beslutsdatum. Rapporteringen till IVO av beslut som inte blivit
verkställda, sker kvartalsvis och på individnivå. Skyldigheten att rapportera gäller även
avbrott i verkställigheten och ej verkställda domar. Rapporteringen ska fortsätta till dess
beslutet är verkställt eller avslutats av annan anledning. Om IVO bedömer att insatsen
inte verkställts inom skälig tid kan myndigheten ansöka om utdömande av en särskild
avgift hos förvaltningsrätten.
Rapporteringen till IVO sammanfattas i tjänsteskrivelser till individnämnden och
kommunfullmäktige. I bilagan Sammanfattning år 2020 presenteras en sammanställning
över alla rapporterade ej verkställda beslut under året.
Förvaltningen har tidigare rapporterat ej verkställda beslut kvartalsvis. Under 2020 har
det varit personalomsättning, vissa arbetsuppgifter har fått fördelas till personal som
tidigare inte hanterat uppgiften och det har tagit tid att lära sig processen med ej
verkställda beslut. Det har även visat sig att uttag av rapporter från verksamhetssystemet
inte fungerar optimalt och därav har förvaltningen behövt hantera uppgifter manuellt,
vilket varit tidskrävande. Under 2021 kommer Kommunstyrelsen att få tjänsteskrivelser
kvartalsvis.
Beslutsunderlag

Signatur justerare



KSSOU 2021-03-31 § 19 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SOL och
LSS, hela 2020



Tjänsteskrivelse om rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
kvartal 1 – 4 år 2020



Bilaga Sammanfattning kvartal 1-4 år 2020 av rapporterade ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS till IVO

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 169 (forts.)

KS20.323

Beslutet skickas till

Revisorerna
Monika Bondesson, sektorchef
Maria Enbuske, verksamhetschef Myndighet
Eva Byström, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 170 Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP)
i Lerums kommun

KS21.143

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta anta Riktlinjer för Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) i Lerums kommun.
Sammanfattning

Lerums kommun saknar riktlinjer och ställningstaganden kring Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP). Lerums kommun saknar även en lokal överenskommelse som
traditionellt sett brukar ligga till grund för samverkansformen IOP.
Riktlinjen för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i Lerums kommun ska ge
vägledning för hur Lerums kommun ska arbeta med IOP och vara grund för bedömning
av när den är lämplig att använda sig av.
Beslutsunderlag



§13 KSAU 2021-04-21 Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i
Lerums kommun



Tjänsteskrivelse om Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i
Lerums kommun



Protokoll KS § 25 2021-01-27



Riktlinje om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i Lerums kommun



Tjänsteskrivelse om ansökan om likviditetsstöd från RIA - Hela människan
Lerum



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

Beslutet skickas till

Gull-Britt Eide, kommundirektör
Monika Bondesson, sektorchef Stöd och omsorg
Ann Blom, sektorchef Lärande
Peter Wallentin, sektorchef Samhällsbyggnad
Lisa Edler, upphandlingschef
Camilla Simonsson, ekonomichef
Kim Erefalk, chef, Utveckling & hållbarhet
Åsa Thulin, enhetschef, Kommunikationsenheten
Malin Wendeblad enhetschef, Enheten för verksamhetsstöd
Kent Knutsson, utvecklingsledare, Enheten för verksamhetsstöd

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 171 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans psykologiska insats 2020

KS21.129

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för
elevhälsans psykologiska insats.
Sammanfattning

I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 3 kap.10 § framgår att vårdgivaren senast den 1
mars varje år ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. Där ska framgå vilka
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har
uppnåtts.
I december 2018 antogs ledningssystemet för elevhälsans psykologiska insats av
kommunstyrelsen (KS18.1140). Denna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse är den
andra som skrivs för elevhälsans psykologiska insats i Lerums kommun och har sin
utgångspunkt i ledningssystemet.
Elevhälsans psykologiska insatser har under året fortsatt arbetet med att kvalitetssäkra
och utveckla arbetet. Skolpsykologernas främsta uppdrag är att arbeta hälsofrämjande
och förebyggande och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Ett
utvecklingsområde har varit att de skolpsykologiska utredningarna som genomförs ska
få ett tydligare skolfokus och att utveckla tvärprofessionella analyser så att de på bästa
sätt kan öka kunskapen om elevers behov i skolan.
Beslutsunderlag



KSLU § 20–21 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
psykologiska insats 2020



Tjänsteskrivelse om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
psykologiska insats



Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans psykologiska insats

Beslutet skickas till

Ann Blom, sektorschef
Ingela Andersson, verksamhetschef
Caroline Ask, psykolog med ledningsansvar

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 172 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för
elevhälsans medicinska insats 2020

KS21.75

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för
elevhälsans medicinska insats.
Sammanfattning

I Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) 3 kap.10 § framgår att vårdgivaren senast den 1
mars varje år ska upprätta en patientsäkerhetsberättelse av vilken det ska framgå hur
patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under föregående kalenderår. Där ska framgå vilka
åtgärder som har vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som har
uppnåtts.
I november 2020 antogs ledningssystemet för elevhälsans medicinska insats av
kommunstyrelsen (KS20.747). Denna kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse är den
första som skrivs där även viss uppföljning utifrån detta ledningssystem finns med.
Elevhälsans medicinska insatser har under året färdigställt ledningssystemet och
påbörjat arbetet inför övergång till nytt journalsystem, FVM.
Inga vårdskador har rapporterats under året och ingen lex Maria anmälan är gjord.
Beslutsunderlag





KSLU § 19–21 Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska insats 2020
Tjänsteskrivelse om kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans
medicinska insats
Kvalitets- och patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats

Beslutet skickas till

Ann Blom, sektorschef
Ingela Andersson, verksamhetschef
Elisabeth Ingemarsson, MLA

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 173 Särskild verksamhetsuppföljning 2021:
Gymnasieskola läsåret 2019/2020

KS21.10

Beslut

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

I enlighet med skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen i ett systematiskt
kvalitetsarbete planera, följa upp och utveckla utbildningen. Inriktning på
kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen för utbildningen uppfylls.
De strategiska utvecklingsområden som utgör den framåtsyftande planeringen av det
vidare arbetet inom verksamheten gymnasieskola föreslås vara följande:
Gymnasieskolan:
- Öka skolnärvaron och elevernas motivation för sin utbildning
- Utveckla det främjande och förebyggande elevhälsoarbetet
- Utveckla nyanlända och obehöriga elevers lärande och integration
- Utveckla gymnasiets arbete mot de globala målen som de uttrycks i Agenda 2030
Gymnasiesärskolan:
- Fortsatt utvecklande av samverkan med grundsärskolan
- Öka samarbetet med näringslivet och samhället utanför skolan
- Fortsatt samverkan med de nationella programmen på gymnasiet, i syfte att öka
möjligheterna till individanpassning och flexibilitet i studierna
- Öka samarbetet mellan gymnasiesärskolans nationella och individuella program
Gemensamt:
- Ett nytt system för synpunkter och klagomål på huvudmannanivå införs
- Ett nytt digital dokumentations- och beslutsstödsystem införs under 2021
Beslutsunderlag

Signatur justerare



KSLU § 23–21 Särskild verksamhetsuppföljning 2021: Gymnasieskola läsåret
2019/2020



Tjänsteskrivelse om Särskild verksamhetsuppföljning 2021: Gymnasieskola
läsåret 2019/2020



Särskild verksamhetsuppföljning 2021: Gymnasieskola läsåret 2019/2020

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 173 (forts.)

KS21.10

Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S) föreslår i tillägg till lärandeutskottets förslag kommunstyrelsen
besluta att förvaltningen får i uppdrag att i samverkan utreda det långsiktiga behovet av
gymnasier (platser, lokaler, placeringar) inom Lerums kommun med utgångspunkt i
prognosticerad befolkning 2040. Rapporten bör beakta påverkan från
gymnasiesamverkan som sker inom Göteborgsregionens kommunalförbund. Rapport
och eventuella förslag lämnas till kommunstyrelsens lärandeutskott under oktober 2021.
Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta avslå
Socialdemokraternas förslag.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns flera förslag till beslut. Ett förslag från
lärandeutskottet och ett tilläggsyrkande från Socialdemokraterna, samt ett
avslagsyrkande till Socialdemokraternas förslag. Ordförande frågar om
kommunstyrelsen bifaller förslaget från lärandeutskottet och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan bifalla eller avslår Socialdemokraternas
tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Beslutet skickas till

Ann Blom – Sektorschef
Göran Careborg – Verksamhetschef
Christian Jerhov – Verksamhetsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 174 Villkor och förutsättningar för fristående förskolor
och pedagogisk omsorg i Lerums kommun

KS19.811

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta ”Villkor och förutsättningar för godkännande och
rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun”, gällande från och med 202106-01.
Kommunstyrelsen beslutar att anta “Villkor och förutsättningar för rätt till bidrag till
fristående pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem i Lerums kommun”,
gällande från och med 2021-06-01.
Sammanfattning

Förändringar under 2020 medför att “Villkor och förutsättningar för godkännande och
rätt till bidrag till fristående förskola i Lerums kommun” samt “Villkor och
förutsättningar för rätt till bidrag till fristående pedagogisk omsorg istället för förskola
eller fritidshem i Lerums kommun för fristående pedagogisk omsorg” behöver justeras
något. Dokumenten anpassas för att uppfylla kraven på tillgänglighet.
Vårdnadshavarnas skriftliga uppsägning av plats ska sparas i 2 år vilket är en
anpassning efter kommunens dokumenthanteringsplan.
Avstämningsdatum av antal barn i juli månad tidigareläggs från 15 juli till 1 juli.
Ändringen omfattar såväl enskilda huvudmän som kommunens egna verksamheter i
linje med att de bidrag som hemkommunen betalar ut ska ske på lika villkor.
Beslutsunderlag



KSlu § 18–21 Villkor och förutsättningar för fristående förskolor och
pedagogisk omsorg i Lerums kommun



Tjänsteskrivelse om villkor och förutsättningar för fristående förskolor och
pedagogisk omsorg i Lerums kommun



Villkor och förutsättningar för godkännande och rätt till bidrag till fristående
förskola i Lerums kommun



Villkor och förutsättningar för rätt till bidrag till fristående pedagogisk omsorg
istället för förskola eller fritidshem i Lerums kommun

Beslutet skickas till

Ann Blom Sektorschef
Jenny Gustavsson Planeringsledare
Maria Wanneros Utredare
Sara Sjöberg Ekonom

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 175 Resecentrum - Lerum C

KS20.211

Beslut

Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på inriktning,
budget och upplägg för samarbetet mellan regionen och kommunen.
Reservationer

Ralf Dahlgren (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
Sverigedemokraterna motsäger sig byggnation av ett resecentrum, vi har haft den
ståndpunkten sedan 2014. Alltför för stora kostnader för skattebetalarna anser vi.
Sammanfattning

Arbetet för ett resecentrum i Lerum C har pågått åtminstone sedan 2007, då kommunen
och regionen beställde parallella uppdrag för byggnaden resecentrum. Under årens lopp
har projektet haft olika inriktningar på innehåll och ägande.
Under 2020 har kommunen tagit ett omtag i projektet med syfte att styra projektet
framåt för att få till stånd ett resecentrum.
För att reglera ansvarsfördelningen togs det 2009 fram ett samarbetsavtal mellan
regionen (Västtrafik) och kommunen. 2013 begärde Västtrafik att avtalet skulle
revideras, utifrån att de inte längre ville äga hela byggnaden, utan endast den del som
rör själva resecentrumsfunktionen. Nya förslag på avtal arbetades fram under 2016 och
2017, utifrån att Västtrafik ville lägga större andel av den ekonomiska risken på
kommunen. Inget av dessa förslag till avtal är påskrivna och därmed finns det inte något
avtal som gäller.
Det behövs en inriktning för typ av byggnad och vilka aktörer som ska driva projektet
samt bygga respektive äga ett kommande resecentrum. Det behövs också en budget för
projektet och ett nytt samarbetsavtal mellan kommunen och regionen. Förvaltningen
föreslås få i uppdrag att återkomma till kommunstyrelsen med förslag på inriktning,
budget och upplägg för samarbetet mellan regionen och kommunen.
Beslutsunderlag

Signatur justerare



§20 KSau 2021-04-21 Resecentrum Lerum C



Tjänsteskrivelse om uppdrag för resecentrum Lerum C



PM status resecentrum Lerum C

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 175 (forts.)

KS20.211

Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S), Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att
beslutet återremitteras till förvaltningen då beslutet måste hänskjutas tills utredning
kring Säveåöversikten är färdigställd.
Ralf Dahlgren (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) konstaterar att det finns ett yrkande om återremiss och
föreslår att det yrkandet avgörs först, innan kommunstyrelsen tar ställning till
arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen godkänner propositionsordningen.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska återremittera ärendet eller avgöra ärendet
idag och finner att kommunstyrelsen beslutar avgöra ärendet idag.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla eller avslå förslaget från
arbetsutskottet och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Protokollsanteckning

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

Maja Rosén, strategisk samhällsplanerare
Anna Poulsen, tillförordnad sektorchef
Jan Behrens, tillförordnad enhetschef Strategisk planering

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 176 Ansökan om planbesked för fastigheten Långared
1:12

KS20.933

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar lämna positivt planbesked för fastigheten Långared 1:12 i
Lerums kommun under förutsättning att kommunen inte belastas av kostnader med
anledning av exploateringen.
Kommunstyrelsen beslutar att godkännande av ett planprogram ska ges innan beslut om
start av detaljplan kan ges.
Sammanfattning

Ärendet inkom 2020-11-30. Ansökan avser en utveckling av området för
bostadsändamål med villor, radhus, parhus samt flerbostadshus. Totalt innebär förslaget
ett tillskott på ca 100–200 bostäder. Förslaget syftar även till att skapa rekreativa
miljöer och platser som alla i Lerum kan besöka, såsom naturslinga, pulkabacke,
utsiktsplatser m.m. Den sökande ställer sig även positiv till att införa andra
samhällsfunktioner såsom förskola etc. om kommunen anser att behovet finns.
Bedömningen är att förutsättningarna för bebyggelse inom området behöver studeras i
ett större sammanhang i form av ett planprogram i vilket även kommunens kostnader
behöver klargöras innan beslut om planstart tas.
Beslutsunderlag



§ 38 KSSU 2021-03-31 Ansökan om planbesked för fastigheten Långared 1:12



Tjänsteskrivelse om Planbesked för fastigheten Långared 1:12



Ansökningshandlingar



Planbeskedsrapport om Långared 1:12

Beslutet skickas till

Cederhem Lerum AB
Anna Samuelsson, Enhetschef planenheten
Lars Palmeby, Planenheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 177 Planbesked Hallsås 3:1

KS20.894

Beslut

Kommunstyrelsen föreslås ge negativt planbesked med hänvisning till att områdets
markanvändning behöver studeras i ett större sammanhang.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Sammanfattning

Ärendet inkom 2020-11-09. Ansökan avser 15 nya villatomter i naturområde precis
söder om villabebyggelse.
Förslaget överensstämmer inte med gällande översiktsplan då det ligger inom område
för tätortsnära rekreation (R1). Området berörs även av riksintresse för friluftsliv (3 kap.
6 § Miljöbalken) och ligger inom en av Göteborgsregionens utpekade gröna kilar
(Delsjön-Härskogenkilen).
Trafiksituationen behöver studeras både vad gäller behov av kollektivtrafik och
kapacitet på intilliggande vägar.
Området ligger utanför kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp och
kapaciteten i befintligt ledningsnät är inte dimensionerad för fortsatt utbyggnad av den
östra sidan om Lilla Stamsjön. Lokaliseringen av de föreslagna bostäderna skulle med
stor sannolikhet kräva en kostsam utbyggnad av ledningsnätet. En sådan utbyggnad
behöver studeras i ett större perspektiv för att klara ytterligare byggnation i framtiden.
En planering av området måste ske med hänsyn till friluftslivsvärden och regional
grönkil.
Beslutsunderlag



§ 39 KSSU 2021-03-31 Ansökan planbesked Hallsås 3:1



Tjänsteskrivelse om planbesked för fastigheten Hallsås 3:1



Situationsplan, bilaga till ansökan



Planbeskedsrapport om planansökan för Hallsås 3:1

Beslutet skickas till

Den sökande
Anna Samuelsson enhetschef planenheten
Lars Palmeby planenheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 178 Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Strategisk
planering

KS21.55

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i
verksamhetsuppföljningen föreslagna åtgärderna.
Sammanfattning

Inom Sektor samhällsbyggnad bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gemensam
modell. I detta arbete ingår den särskilda verksamhetsuppföljningen för verksamheterna,
vilken utgör dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet inom dessa
verksamheter.
Beslutsunderlag



§ 18 KSSU 2021-03-10 Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Strategisk
planering



Tjänsteskrivelse om särskild verksamhetsuppföljning 2020 Strategisk planering



Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Strategisk planering

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsen beslutar att notera informationen, samt att kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna
åtgärderna.
Beslutsgång

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

Lena Palm, biträdande sektorchef
Jenny Eriksson, verksamhetsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 179 Särskild verksamhetsuppföljning 2020
Samhällsplanering

KS21.54

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i
verksamhetsuppföljningen föreslagna åtgärderna.
Sammanfattning

Inom Sektor samhällsbyggnad bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gemensam
modell. I detta arbete ingår den särskilda verksamhetsuppföljningen för verksamheterna,
vilken utgör dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet inom dessa
verksamheter.
Beslutsunderlag



§ 19 KSSU 2021-03-10 Särskild verksamhetsuppföljning 2020
Samhällsplanering



Tjänsteskrivelse om särskild verksamhetsuppföljning 2020 Samhällsplanering



Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Samhällsplanering

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsen beslutar att notera informationen, samt att kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna
åtgärderna.
Beslutsgång

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

Lena Palm, biträdande sektorchef
Jenny Eriksson, verksamhetsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 180 Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Näringsliv
och turism

KS21.51

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i
verksamhetsuppföljningen föreslagna insatsområden.
Sammanfattning

Inom Sektor samhällsbyggnad bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gemensam
modell. I detta arbete ingår den särskilda verksamhetsuppföljningen för verksamheterna,
vilken utgör dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet inom dessa
verksamheter.
Beslutsunderlag



§ 20 KSSU 2021-03-10 Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Näringsliv och
turism



Tjänsteskrivelse om särskild verksamhetsuppföljning 2020 Näringsliv och
turism



Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Näringsliv och turism

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsen beslutar att notera informationen, samt att kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna
insatsområden.
Beslutsgång

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

Åsa Qvist Ek, enhetschef
Jenny Eriksson, verksamhetsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 181 Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Teknisk
service

KS21.53

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i
verksamhetsuppföljningen föreslagna åtgärderna.
Sammanfattning

Inom Sektor samhällsbyggnad bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gemensam
modell. I detta arbete ingår den särskilda verksamhetsuppföljningen för verksamheterna,
vilken utgör dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet inom dessa
verksamheter.
Beslutsunderlag



§ 30 KSSU 2021-03-31 Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Teknisk service



Tjänsteskrivelse om särskild verksamhetsuppföljning 2020 Teknisk service



Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Teknisk service

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsen beslutar att notera informationen, samt att kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna
åtgärderna.
Beslutsgång

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

Annika Andersson, verksamhetschef
Jenny Eriksson, verksamhetsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 182 Särskild verksamhetsuppföljning 2020
Myndighetsutövning

KS21.52

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i
verksamhetsuppföljningen föreslagna åtgärderna.
Sammanfattning

Inom Sektor samhällsbyggnad bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gemensam
modell. I detta arbete ingår den särskilda verksamhetsuppföljningen för verksamheterna,
vilken utgör dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet inom dessa
verksamheter.
Beslutsunderlag



§ 31 KSSU 2021-03-31 Särskild verksamhetsuppföljning 2020
Myndighetsutövning



Tjänsteskrivelse om Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Myndighetsutövning



Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Myndighetsutövning

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsen beslutar att notera informationen, samt att kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna
åtgärderna.
Beslutsgång

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

Per-Ola Johannesson, verksamhetschef
Jenny Eriksson, verksamhetsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 183 Särskild verksamhetsuppföljning 2020
Verksamhetsservice

KS21.50

Beslut

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

Inom Sektor samhällsbyggnad bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete enligt gemensam
modell. I detta arbete ingår den särskilda verksamhetsuppföljningen för verksamheterna,
vilken utgör dokumentationen av det systematiska kvalitetsarbetet inom dessa
verksamheter.
Beslutsunderlag



§ 32 KSSU 2021-03-31 Särskild verksamhetsuppföljning 2020
Verksamhetsservice



Tjänsteskrivelse om Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Verksamhetsservice



Särskild verksamhetsuppföljning 2020 Verksamhetsservice

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att
kommunstyrelsen beslutar att notera informationen, samt att kommunstyrelsen beslutar
att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra de i verksamhetsuppföljningen föreslagna
strategierna.
Beslutsgång

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

Maria Lindberg, verksamhetschef
Jenny Eriksson, verksamhetsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 184 Yttrande över remiss om ansökan om tillstånd till
deponi för inert avfall - Vråssered

KS21.255

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget med följande redaktionella
och innehållsmässiga justeringar:
Sammanfattningen kompletteras med följande skrivelser:
1. Deponiplatsen är lokaliserad på en höjdplatå i ett etablerat friluftsområde.
Därav är bedömningen att det är en illa vald plats för deponiverksamhet. Som
tillfartsväg vill Massoptimering AB använda Olofstorpsvägen, både från Gunillse- och
Lerumshållet men med tanke på vägens kvalitet och standard är detta en omöjlighet och
därav är denna lösning utesluten.
2. Meningen på sida 2: "för Lerums kommun kan det komma att innebära stora effekter"
byts ut mot: "För kommunen kommer det att innebära". Meningen på sida 3: "inte
lämpligt på Häradsvägen" byts ut mot "inte genomförbart på Härardsvägen". Meningen
på sida 8: "och inte kan begränsas till att bara bedömas utifrån den marginella ökningen
i antal decibel eller antal överskridanden, från just Massoptimerings verksamhet, som
finns redovisad" stryks. Meningen på sida 10: " detta kan medföra att kommunen väljer
att klassa ner den kommunala delen" byts ut till:" detta kommer medföra att kommunen
väljer att klassa ner den kommunala delen". Meningen på sida 13: " Kommunen är
medvetna om att det i det här skedet inte är möjligt att i detalj utreda och redovisa hur
området ska återställas om 20 år, men" stryks.
3. Avsnittet "Trafiksäkerhet" på sida 5 och 6 kompletteras med konsekvenser för
samtliga omnämnda verksamheter vad gäller miljö - och luftföroreningar. Avsnittet
"drift och underhåll av väg" på sidan 10 och 11 kompletteras med skrivning att vägen
från rondellen vid Häradsbron till Solåsvägen innehar bristande bärighet och låg
trafiksäkerhet vad gäller standard, att vägen är kurvig samt innehar "ej mötesfri"områden.
4. Följande skrivning ska även tillföras i slutet i yttrandet: Om Länsstyrelsen beslutar att
tillåta deponin att etableras vill vi trycka på att den nuvarande föreslagna lösningen, när
det gäller läge och tillfartsvägar, är omöjlig vilket vi beskriver i vårt yttrande. Lerums
kommun föreslår därför, om tillstånd godkänns, att en temporär och rak anslutningsväg
med utgångspunkt från Väg 190 i höjd med Dockeredsvägen ska utredas. En sådan väg
skulle inte i grunden påverka vare sig samhället i Lerum eller samhället i Olofstorp.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 184 (fots.)

KS21.255

Sammanfattning

Företaget Massoptimering Väst AB avser att anlägga en inert deponi i Vråssered med
anslutning till Olofstorpsvägen strax norr om gränsen till Göteborgs kommun. Bolaget
ansöker hos Miljöprövningsdelegationen om tillstånd för anläggningen under 20 plus
två år.
2021-03-08 inkom remissen för yttrandet till Lerums kommun från länsstyrelsen med
svarstid till 2021-04-12. Kommunen begärde utökad svarstid och fick ny svarstid till
2021-05-03. Bolagets ansökan kungjordes av länsstyrelsen 2021-03-12. Ärendet
behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-04-21 och i kommunstyrelsen 202104-28 med omedelbar justering i båda instanserna.
Remissen kommer att hanteras i Miljö- och byggnadsnämnden den 2021-04-27.
Förvaltningens bedömning är att kommunen avstyrker bolagets ansökan främst med
hänsyn till att bolaget inte visat att föreslagen verksamhet uppfyller hänsynsreglerna i
miljöbalkens andra kapitel. Förvaltningen bedömer att ansökan bör avstyrkas på grund
av ofullständig lokaliseringsutredning samt konsekvenser orsakade av vald plats samt
föreslagna transportvägar.
Mer detaljerade motiv till avstyrkan samt övriga synpunkter har sammanställts i ett
separat yttrande, se bilaga KS21.255–16.
Beslutsunderlag

















Signatur justerare

§18 KSau 2021-04-21 Remiss om ansökan om tillstånd till deponi för inert
avfall
Tjänsteskrivelse om Yttrande om tillstånd till deponi Vråssered för inert avfall
på fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs kommun
Yttrande om tillstånd till deponi Vråssered för inert avfall på fastigheten
Vråssered 4:6, Göteborgs kommun, dnr 551-13198-2020
Ansökan
Bilaga 2a till 9b
Bilaga 10a till 10h(16866233)
Bilaga 11a till 11l(16866277)
Bilaga 12a till 12q(16866340)
Bilaga 13a till 13m(16866457)
Bilaga 13n till 18
Bilagor till komplettering 1(16866646)
Bilagor till komplettering 2
Komplettering 2 huvudinlaga
Komplettering, huvudinlaga(13198-2020-22)
Miljökonsekvensbeskrivning(13851713)

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 184 (fots.)

KS21.255

Förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S), Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
p. 4 i arbetsutskottets förslag.
Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla
arbetsutskottets förslag utan ändringar.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag om att bifalla arbetsutskottets förslag
utan ändringar och ett förslag om att avslå p. 4 i arbetsutskottets förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag utan ändringar.
Protokollsanteckning

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

Peter Wallentin, sektorchef Sektor samhällsbyggnad from 2021-04-01
Anna Poulsen, tillförordnad sektorchef Sektor samhällsbyggnad tom 2021-03-31
Anna Engström, enhetschef Miljöenheten
Morgan Persson, enhetschef Projektenheten
Anna Jägemalm, projektledare trafik Projektenheten

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 185 Yttrande över remiss om ansökan om ledningsnät
Ale och Stenkullen, Lerum

KS21.226

Beslut

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

Svenska Kraftnät har lämnat in en ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) för att
få tillstånd, så kallad nätkoncession, för att bygga planerad ledning som konstrueras för
420 kV mellan Ingelkärr och Stenkullen i Ale och Lerums kommuner.
Det är Ei som avgör om ledningen ska få tillstånd. Information från Ei om möjligheten
att lämna synpunkter på Svenska Kraftnäts ansökan inkom till Lerums kommun 202102-24 med ursprunglig svarstid 2021-03-16. Kommunen begärde utökad svarstid och
fick ny svarstid 2021-05-03. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott 202104-21 och i kommunstyrelsen 2021-04-28.
Ärendet har varit pågående sedan 2013. Ei har tidigare skickat Svenska Kraftnäts
ansökan på remiss och kommunen har vid dessa tillfällen lämnat synpunkter. Ansökan
har nu justerats och avser en kortare sträcka än den ursprungliga som var mellan
Skogssäter och Stenkullen i Trollhättan och Lerums kommuner. Det har inte tillkommit
några nya omständigheter sedan den tidigare ansökan förutom att sträckningen nu är
betydligt kortare, det är fortfarande samma intrång i den del som gäller från Ingelkärr
till Stenkullen. Det är några år sedan ärendet senast remitterades och efter det har det
har det tillkommit nya fastighetsägare som nu ges möjlighet att lämna synpunkter på
remissen. Ei har uppdaterat förteckningen över berörda fastighets- och markägare.
Beslutsunderlag



§17 Ksau 2021-04-21 Remiss - Ansökan om ledningsnät Ale och Stenkullen,
Lerum



Tjänsteskrivelse om att lämna synpunkter på en kraftledning mellan Ingelkärr
och Stenkullen



Förslag yttrande över remiss från Energimarknadsinspektionen avseende
kraftledning Ingelkärr-Stenkullen

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf sektorchef samhällsbyggnad
Lena Palm, biträdande sektorchef
Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Anna Engström, enhetschef miljöenheten
Anna Rudholm, enhetschef strategisk planering
Energimarknadsinspektionen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 186 Byggnation av förskola i Gråbo, Olstorp Ianspråktagande av investeringsmedel

KS20.188

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att utföra byggnation av ny
förskola i Olstorp samt bygga den som en kopia av Öxeryds förskola men med
förändringar som innebär kostnadsbesparingar i investeringsskedet.
Kommunstyrelsen beslutar att ianspråkta totalt 40 000 000 kronor ur beslutad
investeringsbudget för projektet.
Kommunstyrelsen beslutar att teckna avtal för fas 2, i enlighet med det strategiska
partneringavtalet när fas 1 är avslutad, under förutsättning att total projektkalkyl blir
maximalt 40 000 000 kronor.
Sammanfattning

För att tillgodose behovet av förskoleplatser i kommundelen Gråbo så snart som möjligt
föreslår förvaltningen att bygga en förskola som i princip är en kopia av befintliga
Öxeryds förskola men med förändringar som innebär kostnadsbesparingar i
investeringsskedet. Kvadratmeterkostnaden blir 34 919 kronor per Bruttoarea (BTA).
Förvaltning förordar detta då byggnaden blir väl utformad och byggd för att fungera
utifrån hur verksamheter, drift- och förvaltning i Lerums kommun är organiserade och
arbetar.
Beslutsunderlag



§24 Ksau 2021-04-21 Ianspråktagande av investeringsmedel för ny förskola i
Olstorp, Gråbo



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



Avtal strategisk partnering

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorchef
Anna Poulsen, verksamhetschef
Morgan Persson, enhetschef
Anna-Karin Holmgren, projektledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 187 Byggnation av förskola i Gråbo, Olstorp Igångsättning

KS20.188

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att bevilja igångsättning för ny förskola i Olstorp, Gråbo.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har beslutat att investeringsprojekt över 5 miljoner kronor ska
föregås av ett igångsättningsbeslut från kommunstyrelsen.
För att kunna genomföra projektet ny förskola i Olstorp, Gråbo beslutar
kommunstyrelsen om igångsättning för projektet.
Beslutsunderlag



§25 KSau 2021-04-21 Igångsättning ny förskola i Olstorp, Gråbo



Tjänsteskrivelse om igångsättning för ny förskola i Olstorp, Gråbo

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorchef
Anna Poulsen, verksamhetschef
Morgan Persson, enhetschef
Anna-Karin Holmgren, projektledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 188 Beslut fattade på delegation från
kommunstyrelsen 2021

KS21.42

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen
Sammanfattning

Sedan föregående rapport har tio beslut fattats på delegation.
Beslutsunderlag



Signatur justerare

Anmälan av delegationsbeslut, period 3

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 189 Rapportering från kommundirektören
Sammanfattning

Sektorschef Ann Blom redogör för arbetet i kommunens verksamheter sedan
föregående sammanträde, då kommundirektör inte kan närvara.
Ann Blom har inte fått till sig några frågor från förtroendevalda och inte heller
kommundirektör.
Ett antal månader tillbaka har det varit mycket att göra, framförallt inom lärande.
Förhoppningsvis är smittspridningen i avtagande i Lerums kommun och det finns också
tecken som pekar på det.
Inga F-5 skolor tillämpar för närvarande fjärr- eller distansundervisning. Kommunen
tittar efter rekommendation extra på vissa 7–9 skolor samt på gymnasiet.
Bemanning är för närvarande god. Personalen har klarat sig lite bättre sista tiden.
Situationen för teststationen i Stenkullen är hanterbar inom både smittspårning och pcrtester.
Hantering av studenten är en fråga som förvaltningen arbetar med. Många samtal
inkommer från vårdnadshavare och elever med goda idéer.
Planen är att försöka hålla studenten inom klassens/gruppens ram. Student är inte att
likna vid en privat tillställning. Några fler kan närvara. Någon anhörig kan vara på plats
och kommunen ska ha tydliga anvisningar för hur det ska gå till
Även i grundskolorna är avslutningarna inom klassens/gruppens ram. Tyvärr kommer
inga vårdnadshavare ha möjlighet att delta. Frågan hanteras på samma sätt som förra
året.
Ett bombhot har inkommit idag mot kommunhus 3 där socialtjänsten har sina lokaler.
Polisen har varit på plats. Insatsen avslutades och bedömningen är att ingen fara
föreligger.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 190 Rapportering från Göteborgsregionen
Sammanfattning

Anette Holgersson (V) och Gunilla Lindell (KD) informerar från möte med Hälso- och
sjukvårdsnämnden, där ärendet om nedläggning av vuxenpsykiatri i Lerum har
behandlats. Ärendet hanterades i ett första skede som informationsärende och kommer
fortsätta beredas på presidienivå för att få fram en lösning som fungerar för patienter
och personalens bästa
Renée Bengtsson (S) informerar från GR Utbildning som hanterar antagning till
gymnasieskolan. 12 000 har sökt till gymnasiet varav 79 procent fick sitt
förstahandsval. 53 procent av de behöriga Lerumsungdomarna vill gå på Lerums
gymnasium. 32 procent som vill gå fristående. 15 procent som vill gå annanstans.
Slutligt beslut om antagning planeras till den 28 juni. Huvudmännen behöver mer tid för
att få fler elever behöriga. Det är ungefär som det brukar vara. Fler som söker och som
är behöriga.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 191 Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Sammanfattning

Inga frågor.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-04-28
Kommunstyrelsen

§ 192 Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Sammanfattning

Inga rapporter.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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