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Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen
Beslutande
Samtliga beslutande deltar
via länk, utom presidiet och
Olle Adolfsson (S).

Viktor Lundblad (M) (ordförande)
Lill Jansson (L) (1:e vice ordförande) §§ 250 – 295 i föredragning
Renée Bengtsson (S) (2:e vice ordförande)
Jeanette Andersson (M)
Christian Eberstein (KD)
Olle Adolfsson (S)
Jon Haraldsson (S)
Anette Holgersson (V)
Ingrid Swensson (SD)
Ulf Utgård (M) ersätter Alexander Abenius (M)
Per-Eric Börjesson (C), ersätter Eva Andersson (C)
Kajsa Räntfors (L), ersätter Lill Jansson (L) §§ 296 – 298 i föredragning,
250 – 298 i beslut

Ersättare
Samtliga ersättare deltar
via länk.

Gunilla Lindell (KD)
Sara Jäderklint (S)
Petter Skoglund (M) §§ 252 - 298
Kajsa Räntfors (L) §§ 250 – 295 i föredragning
Glenn Sjögren (SD)
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)
Ingmar Rahm (V)

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

Föredragningar och beslut
Gull-Britt Eide (kommundirektör)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Thomas Kaltenböck (kommunalrådssekreterare)
Föredragningar
Kim Erefalk (utveckling och hållbarhetschef) §§ 252 – 256, 258, 260
Marcus Larsson (administrativ chef) § 252
Andreas Idén (ledningscontroller) §§ 253 – 254, 260
Malena Steingrüber (HR-chef) § 257
Camilla Simonsson (ekonomichef) §§ 257 – 260
Susanne Lundin (enhetschef) § 258
Ann Blom (sektorschef) §§ 258, 260
Peter Wallentin (sektorschef) §§ 258, 260, 264 – 275
Monika Bondesson (sektorschef) §§ 258, 260, 261 – 263
Maria Enbuske (verksamhetschef) § 262
Micaela Holmberg (utvecklingsledare) §§ 264, 265
Anna Poulsen (verksamhetschef) §§ 264 – 271, 275
Anna Samuelsson (enhetschef) §§ 264, 265, 269
Isabella Persson (planarkitekt) § 269
Max Tholén (konsult) § 271
Magnus Danielsson (näringslivsutvecklare) § 274

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

Innehållsförteckning
§ 250
§ 251
§ 252
§ 253
§ 254
§ 255
§ 256
§ 257
§ 258
§ 259
§ 260
§ 261
§ 262
§ 263
§ 264
§ 265
§ 266
§ 267
§ 268
§ 269
§ 270
§ 271
§ 272
§ 273
§ 274
§ 275
§ 276
§ 277
§ 278
§ 279
§ 280
§ 281
§ 282
§ 283
§ 284
§ 285
§ 286

Signatur justerare

Tillkommande och utgående ärenden
Anmälan om jäv
Indelning av valdistrikt i Lerums kommun inför valet 2022
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020
Revisionsrapport - förstudie av styrning och ledning i samband med Covid-19
Revisionsrapport - förstudie av ekonomiskt stöd till bolag
Uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att anlita egenföretagare med Fskattsedel istället för tillfälligt anställd inom samtliga verksamheter
Tillfällig skattefri gåva till anställda
Ekonomisk månadsuppföljning 2021
Upphandling av Dynamiskt inköpssystem för projektledare
Tertialuppföljning 2021
Yttrande över motion om regionalt samarbete kring färdtjänstregler ställd av
Christopher Saart (SD)
Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade - 2021
Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning
Befolkningsprognos 2021
Förvaltningsövergripande färdplan för hållbar samhällsplanering
Ändrad trafiklösning vid Stora Lundby kyrka, korsningarna
Gråbovägen/Olstorpsvägen och Gråbovägen/Lundbyvägen.
Hållbarhetsklivet - Initiativ för en hållbar besöksnäring
Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden 2022–2028
Inriktning av antal bostäder samt reducering av plankostnad för detaljplan för del
av fastigheten Hede 2:3 m.fl., väster om Gråbovägen
Detaljplan Bäckamaden, del av Hjällsnäs 5:6 m.fl. beslut inför försäljning av
förskoletomt.
Tilläggsavtal till konsortieavtal för detaljplaneområde Aspen strand
Begäran om synpunkter på utredningsprogram för flygvägar, Göteborg Landvetter
Airport
Yttrande över remiss om förslag till principer för att utse regionalstödskarta för
perioden 2022–2027
Camping i Lerums kommun
Medskapande Gråbo 2021
Begäran om förändrad tidplan för utredning avseende idrott på schemat varje dag i
grundskolan
Energiplan, initierat av Socialdemokraterna
Extra budgettillskott, initierat av Socialdemokraterna
Riktlinjer för styrelsearbete i Nya Novahallen AB, initierat av Alliansen och
Socialdemokraterna
Utredning och redogörelse för olika ersättningsmodeller, initierat av Alliansen
Badplatsen Hjällsnäsviken i Gråbo, initierat av Alliansen
Vidare arbete för möjliggörandet av en tennishall i Lerum, initierat av Alliansen
Fyllnadsval till styrelsen för Nya Novahallen AB, initierat av Alliansen
Möjliggörandet av fiberutbyggnad i hela kommunen, initierat av Alliansen
Konsekvenserna av stängningen av vuxenpsykiatrin i Lerums kommun, initierat av
Alliansen
Val med mera med anledning av kommunstyrelsens ordinarie ordförande
återkomst från föräldraledighet
Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen
§ 287
§ 288
§ 289
§ 290
§ 291
§ 292
§ 293
§ 294
§ 295
§ 296
§ 297
§ 298

Signatur justerare

Avsägelse från utskott och SAMLA vårdsamverkan
Fyllnadsval till utskott och SAMLA vårdsamverkan
E-förslag, hörselombud på kommunens boenden
E-förslag, ramp vid tågstationen i Floda för handikappade, rollatorer och resväskor
E-förslag, framtagande av ett åtgärdsprogram mot trafikbuller
E-förslag, bredda Smedvägen för ökad framkomlighet och säkerhet
E-förslag, utformning av fiskväg för laxar förbi kraftverk
Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen 2021
Rapportering från kommundirektören
Rapportering från Göteborgsregionen
Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Rapportering från kommunstyrelsens representanter

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

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

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 251 Anmälan om jäv
Inga ledamöter anmäler jäv.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 252 Indelning av valdistrikt i Lerums kommun inför
valet 2022

KS21.353

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta föreslå länsstyrelsen att
fastställa Lerums kommuns förslag till valdistriktsindelning.
Sammanfattning

Kommunen ska se över indelningarna året närmast före det år då ordinarie val till
riksdagen ska hållas. Senast den 1 december 2021 ska Länsstyrelsen, efter förslag från
kommunfullmäktige, fatta beslut om indelning i valdistrikt.
Kommunfullmäktige beslutar om hur valdistrikten ska se ut. Beslutet ska för att bli
gällande fastställas av länsstyrelsen, senast den 31 oktober 2021. Kommunfullmäktige
beslutar om att föreslå nya valdistrikt till länsstyrelsen.
Beslutsunderlag

•

VN § 3–21 Indelning av valdistrikt i Lerums kommun inför valet 2022

•

Tjänsteskrivelse om indelning av valdistrikt i Lerums kommun inför valet 2022

•

Karta valdistrikt 2022

•

Tabell valdistrikt 2022

Beslutet skickas till

Marcus Larsson Administrativ chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 253 Revisionsrapport - Grundläggande granskning
2020

KS21.216

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
lämnar över det till revisorerna som sitt svar på revisionsrapporten.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta att notera informationen.
Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande
granskning avseende verksamhetsår 2020. Syftet med granskningen är att ge revisorerna
underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i
enlighet med kommunallagen och god revisionssed.
Kommunstyrelsen och nämnderna bedöms i stort följa de anvisningar som finns i
kommunens styrmodell avseende uppföljning och rapportering och säkerställer en
tillräcklig uppföljning och rapportering i enlighet med kommunallagen. Den samlade
bedömningen är också att kommunfullmäktiges beredningar i allt väsentligt utfört sitt
uppdrag i enlighet med kommunfullmäktiges beslut.
Gällande arbetet med intern kontroll är bedömningen att kommunstyrelsen i allt
väsentligt följer de anvisningar som finns avseende intern kontroll och rapporten
konstaterar att ett utvecklingsarbete sedan 2020 bedrivs för att åtgärda tidigare brister.
Kommunstyrelsens uppsikt över internkontroll inom kommunens bolag bedöms enbart
delvis skett i enlighet med kommunens riktlinjer för ägarstyrning och ej genom riktat
internkontrollarbete.
Granskningen identifierar ett par utvecklingsområden där revisorerna önskar
förtydliganden kring åtgärder från kommunstyrelsen:
•

Åtgärder för att säkerställa att verksamheten bedrivs i enlighet med
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer

•

Åtgärder för att säkerställa kommunstyrelsens uppsikt över internkontroll inom
kommunens bolag.

Kommunstyrelsens åtgärder beskrivs i tjänsteskrivelsen.
Beslutsunderlag

•
•
•

Signatur justerare

KSau § 48 2021-06-09 Revisionsrapport - förstudie Covid-19
Tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens svar på revisionens grundläggande
granskning 2020
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 253 (forts.)

KS21.216

Beslutet skickas till

Andreas Idén, ledningscontroller
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef
Gull-Britt Eide, kommundirektör
Mikael Ingvarsson, kommunsekreterare
Revisionen
Kommunfullmäktige

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 254 Revisionsrapport - förstudie av styrning och
ledning i samband med Covid-19

KS21.379

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens förslag till yttrande som sitt eget och
lämnar över det till revisorerna som sitt svar på revisionsrapporten.
Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige notera informationen.
Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lerums kommun genomfört en
förstudie avseende kommunstyrelsens ledning och styrning i samband med covid-19pandemin.
Revisorernas sammantagna slutsats är att verksamheternas hantering av pandemin har
fungerat i huvudsak väl. Samtidigt har förstudien identifierat ett antal risker kopplat till
kommunstyrelsens styrning och uppföljning:
• Risk för bristande information till kommunfullmäktige
• Risk för otydligt ansvar avseende centrala krisledningsgruppens
rapporteringsskyldighet till kommunstyrelsen och/eller krisledningsnämnden
• Risk för att kommunstyrelsen inte aktivt följer upp risk- och konsekvensanalysarbetet
som sker i verksamheterna
• Risk för att den löpande informationen och uppföljningen av kommunens arbete
avseende pandemin inte är tillräckligt dokumenterad
• Risk för att beslut som fattas på utökad delegation inte dokumenteras och
återrapporteras till kommunstyrelsen
I tjänsteskrivelsen ger kommunstyrelsen sin syn på de risker som förstudien identifierat.
Beslutsunderlag

•

KSau § 47 2021-06-09 Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2020

•

Tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens svar på revisionens förstudie av styrning
och ledning i samband med covid-19

•

Revisionsrapport - Förstudie av styrning och ledning i samband med Covid-19

Beslutet skickas till

Andreas Idén, ledningscontroller
Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef
Gull-Britt Eide, kommundirektör
Mikael Ingvarsson, kommunsekreterare
Revisionen
Kommunfullmäktige

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 255 Revisionsrapport - förstudie av ekonomiskt stöd
till bolag

KS21.380

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och lämna över
det till revisionen som sitt svar på rapporten.
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige notera informationen.
Reservationer

Jon Haraldsson (S) och Anette Holgersson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lerums kommun genomfört en
förstudie avseende kommunstyrelsens beslut om ekonomiskt stöd till Nya Novahallen
AB. Förstudiens övergripande syfte har varit att kartlägga hur beslutet om ekonomiskt
stöd till Nya Novahallen AB förhåller sig till de regler som finns på området. Vidare har
förstudien syftat till att undersöka hur beredningen i ärendet har genomförts. Revisionen
har identifierat fyra risker och önskar kommunstyrelsens svar på dessa.
Beslutsunderlag

•

KSau § 49 2021-06-09 Revisionsrapport - förstudie ekon stöd till bolag

•

Tjänsteskrivelse om svar till revisonen i anledning av granskning av stöd till
bolag

•

Följebrev till Revisionsrapport - Förstudie av stöd till bolag

•

Revisionsrapport - Förstudie avseende stöd till bolag

Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S), Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att
återremittera ärendet för fördjupad juridisk utvärdering av riskerna för kommunen.
Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) konstaterar att det finns ett förslag om återremiss
vilket ska hanteras före kommunstyrelsen tar ställning till förslaget från arbetsutskottet.
Ordförande frågar kommunstyrelsen om ärendet ska återremitteras eller avgöras idag
och finner att kommunstyrelsen beslutar att avgöra ärendet idag. Därefter frågar
ordförande om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 255 (forts.)

KS21.380

Protokollsanteckning

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

Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Urban Sjögren, finansekonom
Revisionen
Kommunfullmäktige

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 256 Uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att
anlita egenföretagare med F-skattsedel istället för
tillfälligt anställd inom samtliga verksamheter

KS21.517

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har gett förvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten för
kommunen att anlita egenföretagare med F-skattsedel istället för tillfälligt anställd inom
samtliga verksamheter. Förvaltningen har tittat på det rättsliga förutsättningarna och
bedömer att det aktuella tillvägagångssättet strider mot gällande lag.
Beslutsunderlag

•

KSau § 50 2021-06-09 Uppdrag utreda möjligheten anlita egenföretagare

•

Tjänsteskrivelse om uppdrag att utreda möjligheten för kommunen att anlita
egenföretagare med F-skattsedel istället för tillfälligt anställd inom samtliga
verksamheter

Beslutet skickas till

Lisa Edler, upphandlingschef
Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Malena Steingrüber, HR-chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 257 Tillfällig skattefri gåva till anställda

KS21.520

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medge en tillfällig extra skattefri gåva på 2 000 kronor
till kommunens anställda till en beräknad kostnad av 6 miljoner kronor. Finansiering
ska ske ur kommunstyrelsens reserv. Med anställd avses månadsavlönad och
timavlönad aktuell månad. Timavlönad medarbetare ska ha arbetat minst 730 timmar
under den senaste 12-månadersperioden.
Reservationer

Renée Bengtsson (S), Anette Holgersson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

För att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet utökas och förlängs
arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva enligt lag med ikraftträdande den 1 maj 2021.
Åtgärden ingår i regeringens extra ändringsbudget för 2021.
Skattefriheten ska gälla utöver den möjlighet att lämna skattefria gåvor som redan finns
i dag och föreslås gälla gåvor som lämnas från och med den 1 januari 2021 till och med
31 december 2021. Gåvornas värde får inte överstiga 2 000 kronor per anställd.
Upphandling måste ske om det totala värdet överstiger 615 312 kronor. Värdet på den
extra gåvan på 2 000 kronor beräknas ha ett totalt värde på ca 6 miljoner kronor, vilket
medför att upphandling är nödvändigt.
Beslutsunderlag

•

KSau § 54 2021-06-09 Tillfällig skattefri gåva till anställda

•

Tjänsteskrivelse om tillfällig skattefri gåva till anställda

Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förvaltningens förslag
med följande ändring: sista meningen i förvaltningens förslag stryks så att förslaget
omfattar alla som varit timavlönade anställda i kommunen 2021 oavsett tjänstgöringstid.
Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) konstaterar att det finns flera förslag till beslut.
Förslaget från förvaltningen respektive Socialdemokraternas förslag till beslut.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar
enligt förvaltningens förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 257 (forts.)

KS21.520

Omröstning begärs
Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att kommunstyrelsen ska besluta
enligt förvaltningens förslag röstar ja. Den som vill att kommunstyrelsen ska besluta
enligt Socialdemokraternas förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Med sju röster för att besluta enligt förvaltningens förslag och fyra röster för att besluta
enligt Socialdemokraternas förslag beslutar kommunstyrelsen besluta enligt
förvaltningens förslag.
Viktor Lundblad (M) Jeanette Andersson (M), Christian Eberstein (KD), Ingrid
Swensson (SD), Ulf Utgård (M), Kajsa Räntfors (L), Per-Eric Börjesson (C) röstar ja.
Renée Bengtsson (S), Olle Adolfsson (S), Jon Haraldsson (S), Anette Holgersson (V)
röstar nej.
Protokollsanteckning

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

Gull-Britt Eide
Malena Steingrüber
Camilla Simonsson

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 258 Ekonomisk månadsuppföljning 2021

KS20.981

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna månadsuppföljningen.
Sammanfattning

Förvaltningen rapporterar ekonomiskt utfall per 31 maj 2021 samt prognos för helår
2021.
Resultatet för perioden januari-maj 2021 uppgår till 126,2 miljoner kronor. På helår
prognostiserar ett resultat på 119,8 miljoner kronor vilket innebär en positiv avvikelse
mot budget på 59,5 miljoner kronor.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om ekonomisk månadsuppföljning maj 2021

•

Ekonomisk månadsuppföljning maj 2021

Beslutet skickas till

Camilla Simonsson
Susanne Lundin

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 259 Upphandling av Dynamiskt inköpssystem för
projektledare

KS21.407

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar godkänna upphandlingsdokumentet avseende upphandling
av dynamiskt inköpssystem för projektledare till Sektor samhällsbyggnad
Sammanfattning

Upphandlingsdokumentet avser upphandling för ett dynamiskt inköpssystem för
projektledare till Sektor samhällsbyggnad.
Förvaltningen har tagit fram ett förslag på upphandlingsdokument i enlighet med Lagen
(2016:1145) om offentlig upphandling.
Beslutsunderlag

•

KSsu §66 2021-06-02 Upphandling Dynamiskt inköpssystem projektledare

•

Upphandling av Dynamiskt inköpssystem för projektledare

•

Administrativa föreskrifter

Beslutet skickas till

Berith Olsson, Upphandlare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 260 Tertialuppföljning 2021

KS21.390

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna tertialrapport 1, 2021
Sammanfattning

Tertialrapporten är en löpande uppföljning av budget 2021 och sker per 30 april.
Tertialrapport 1, 2021, redovisar utfall och prognos för ekonomin utifrån drift och
investeringar samt mål och resultat per 30 april.
Resultatet för perioden uppgår till +105,0 miljoner kronor och prognosen för helåret
uppgår till +113,5 miljoner kronor, vilket är högre än budgeterat resultat på 60,3
miljoner kronor. Investeringarna för perioden uppgår till 57,7 miljoner kronor och
prognosen för helåret uppgår till 325,0 miljoner vilket är lägre än budgeterade 446,9
miljoner kronor.
När det gäller uppföljningen av de politiska viljeriktningarna i verksamhetsplan 2021
redovisas ett sammanfattande resultat;
3 viljeinriktningar: Målen kommer troligen/med säkerhet att uppnås under 2021
3 viljeinriktningar: Målen bedöms troligen inte att kunna uppnås under 2021
6 viljeinriktningar: Bedömning kan ske först i senare verksamhetsuppföljning.
Beslutsunderlag

•

KSau § 55 2021-06-09 Tertialuppföljning 2021

•

Tjänsteskrivelse om tertialrapport 1, 2021

•

Tertialrapport 1 2021, reviderad 2021-06-03

Beslutet skickas till

Camilla Simonsson, ekonomichef
Susanne Lundin, enhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 261 Yttrande över motion om regionalt samarbete
kring färdtjänstregler ställd av Christopher Saart (SD)

KS19.865

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att anta yttrandet som sitt eget
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige med detta yttrande anse
motionen besvarad.
Sammanfattning

Förvaltningen har uppdragits att yttra sig över motion om regionalt samarbete kring
färdtjänstregler. Motionen föreslår att Lerums kommun ska vara ledande och drivande i
skapandet av ett samarbete med Västtrafik AB och andra kommuner i samma
färdtjänstområde samt alla kommuner i Västra Götaland i syfte att ta fram gemensamma
färdtjänstregler för kommuner i området som saknar färdtjänst i egen regi.
I förslaget till yttrande beskrivs bland annat hur förvaltningen anser att det sannolikt
skulle underlätta i flera avseenden om färdtjänstreglerna var lika i alla kommuner. Det
kan dock antas att kommunerna inte har möjlighet att under pågående pandemi
prioritera frågan om enhetliga färdtjänstregler.
Beslutsunderlag

•

KSsou § 45/2021-06-02 Yttrande över motion om regionalt samarbete kring
färdtjänstregler, ställd av Christopher Saart (SD)

•

Tjänsteskrivelse om Yttrande om motion om regionalt samarbete kring
färdtjänstregler

•

Motion om regionalt samarbete kring färdtjänstregler ställd av Christopher Saart
(SD)

•

KS § 453/2019-12-18 Svar på motion om regionalt samarbete kring
färdtjänstregler ställd av Christopher Saart (SD)

Beslutet skickas till

Monika Bondesson
Maria Enbuske
Kommunfullmäktige

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 262 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade - 2021

KS21.316

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige 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 kvartal 1 år 2021 presenteras en
sammanställning över alla rapporterade ej verkställda beslut under kvartalet. En tabell
på övergripande nivå visar rapporteringen de senaste fyra kvartalen som jämförelse.
Enligt önskemål lämnas under rubriken Bakgrund, uppgifter om det totala antalet tagna
beslut per kvartal från och med år 2019.
Beslutsunderlag

•

KSsou § 44/2021-06-02 Rapportering av ej verkställda beslut enligt
socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2021

•

Tjänsteskrivelse om rapporterade ej verkställda beslut enligt SoL och LSS,
kvartal 1 år 2021

•

Bilaga Sammanfattning kvartal 1 år 2021

Beslutet skickas till

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

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 263 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd
utbildning

KS21.402

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom länsgemensamt avtal för
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akademisk vårdutbildning.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Beslut har inkommit från Göteborgsregionens förbundsstyrelse, avseende
länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) inom akademisk
vårdutbildning på grund och avancerad nivå.
Kommunerna i de fyra kommunalförbundsområdena har idag avtal om VFU med
lärosätet i sitt geografiska område, liksom Västra Götalandsregionen (VGR) för sin del.
Ett gemensamt avtal mellan de 54 parterna har upprättats för att tillsammans utveckla
och kvalitetssäkra arbetet med VFU. Avtalet träder i kraft den 16 augusti 2021 och
reglerar struktur, ansvar och finansiering mellan parterna. Den eventuellt ökade
kostnaden för att ta emot praktikanter, bedöms kunna rymmas inom befintlig
budgettilldelning för berörda sektorer.
De yrkeskategorier i kommunen som omfattas är sjuksköterska, specialistsjuksköterska, skolsköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut anställda inom Sektor
stöd och omsorg, och Sektor Lärande. Att erbjuda VFU är ett sedan länge etablerat
samarbete mellan kommunen och lärosätena som har fungerat väl. Verksamheterna
gynnas genom att medarbetare erbjuds karriärutveckling och möjlighet till
kompetensutveckling inom ramen för sitt handledarskap. Ur rekryteringssynpunkt är
VFU en viktig del i att vara en attraktiv arbetsgivare och fånga upp presumtiva
kandidater till kommande rekryteringar.
För att uppnå en god och säker vård samt tillgodose Lerums kommuns nuvarande och
framtida kompetensförsörjningsbehov, är det av största vikt att parterna fortsätter
utveckla samverkan kring VFU.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

§ 38/KSSOU 2021-06-02 Länsgemensamt avtal för VFU
Tjänsteskrivelse om länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning
(VFU) inom akademisk vårdutbildning
Protokollsutdrag Förbundsstyrelsen Göteborgsregionens kommunalförbund
Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

Beslutet skickas till

Göteborgsregionen (GR)
Monika Bondesson, sektorchef Stöd och omsorg
Ann Blom, sektorchef Lärande
Lotta Jonzén, verksamhethetschef Hälso- och sjukvård, förebyggande
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 264 Befolkningsprognos 2021

KS21.489

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning

Lerums kommun tar årligen fram en befolkningsprognos. Den består av en totalprognos
för kommunen som helhet och delområdesprognoser för kommundelarna Lerum, Gråbo
och Floda.
Befolkningsprognosen utgör ett viktigt underlag för planering och dimensionering av
kommunal service och för det årliga budgetarbetet.
Befolkningsprognosen 2021 baseras på befolkningsstatistik från 2020-12-31.
Beräkningen sker utifrån antaganden om inflyttning och utflyttning, födelsetal och
dödlighet samt egenskaper i befintligt bostadsbeståndet och planerad
byggnation/bostadsprognos. Totalprognosen görs för 10 år, 2021–2030 medan
delområdesprognosen görs för 5 år 2021–2025.
Färdplansarbetet har genererat underlaget till årets bostadsprognos.
Beslutsunderlag

•
•

KSsu §64 2021-06-02 Befolkningsprognos 2021
Tjänsteskrivelse om befolkningsprognos 2021

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorchef Samhällsbyggnad
Anna Poulsen, verksamhetschef Samhällsplanering
Anna Samuelsson, enhetschef planenheten
Micaela Holmberg, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 265 Förvaltningsövergripande färdplan för hållbar
samhällsplanering

KS20.635

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning

Det har de senaste åren blivit tydligt att behovet av förvaltningsövergripande helhetssyn
och samordning med aktiva prioriteringar och beslut är stort och uppdämt. Våren 2019
initierade därför kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, i dialog med dåvarande
sektorchef, arbetet med att ta fram en startplan/färdplan.
Målet med Färdplanen är att ge samordning mellan de olika delarna i
samhällsplaneringen och möjliggöra beslut och prioritering utifrån en helhetsbild.
Förvaltningen redovisar utvecklingen och en analys utifrån det nya arbetssättet samt
presenterar en första förvaltningsövergripande genomförandeplan – Färdplan - samt
tillhörande förslag på beslut. Beslutsunderlag kommer att lyftas för beslut i
kommunstyrelsen under hösten 2021.
Färdplanen kommer löpande att uppdateras allteftersom nya beslut, projekt, behov,
förändrade omständigheter och underlag uppstår.
Färdplansarbetet har genererat underlaget till årets bostadsprognos som är en betydande
del i befolkningsprognosen som görs årligen. Befolkningsprognosen redovisas i ett
separat ärende.
Beslutsunderlag

•

KSsu §65 2021-06-02 Förvaltningsövergripande färdplan

•

Tjänsteskrivelse om förvaltningsövergripande färdplan för hållbar
samhällsplanering

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorchef Samhällsbyggnad
Anna Poulsen Verksamhetschef Samhällsplanering
Micaela Holmberg, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 266 Ändrad trafiklösning vid Stora Lundby kyrka,
korsningarna Gråbovägen/Olstorpsvägen och
Gråbovägen/Lundbyvägen

KS16.1099

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att frångå beslutat medfinansierings- och samverkansavtal
med Trafikverket.
Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram nytt avtal för
genomförande av cirkulationsplats vid Gråbovägens korsning med Lundbyvägen, samt
byggnation av gång- och cykelväg längs med Lundbyvägen.
Sammanfattning

Förvaltningen har tillsammans med Trafikverket utrett tidigare valda åtgärder vid
Gråbovägens korsningar med Olstorpsvägen och Lundbyvägen, samt tänkt gång- och
cykelväg (GC-väg) mellan Olstorp och Gråbo närmare. Med hänsyn till trafiksäkerheten
för oskyddade trafikanter, behöver tidigare förslag med ett vänstersvängfält vid
Lundbvägen och en GC-väg söder om kyrkan frångås. Passagen över Gråbovägen, vid
Lundbyvägen, kan inte lämnas i befintligt utförande. En fysisk hastighetssänkning
måste till, för att få en mer trafiksäker lösning för fotgängare och cyklister. En sådan
hastighetssänkning erhålls med en cirkulationsplats i korsningen i stället för ett
vänstersvängfält. Med en säkrare passage över Gråbovägen här, finns inte längre någon
anledning att bygga GC-väg söder om kyrkan i stället för längs med Lundbyvägen.
Åtgärderna vid korsningen med Lundbyvägen, samt GC-vägen lyfts ur pågående
projekt. Därmed kan åtgärderna vid korsningen med Olstorpsvägen fortgå enligt plan.
För att möjliggöra en cirkulationsplats vid Lundbyvägen krävs vägplan. Byggnation kan
ske tidigast 2024.
Beslutsunderlag

•

KSsu §73 2021-06-02 Ändrad trafiklösning vid Stora Lundby kyrka

•

Tjänsteskrivelse om ändring av åtgärd vid Gråbovägens korsning med
Lundbyvägen, samt dragning av gång- och cykelväg mellan Gråbo och Olstorp

•

Medfinansierings och samverkansavtal för ombyggnation av korsningar på del
av Gråbovägen

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, Verksamhetschef
Morgan Persson, Enhetschef
Rebecca Greek, Trafikingenjör
Risto Lindberg, Projektledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 267 Hållbarhetsklivet - Initiativ för en hållbar
besöksnäring

KS21.240

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Lerums kommun ansluter till Hållbarhetsklivet.
Sammanfattning

Turistrådet bjuder in alla kommuner i Västra Götaland att ansluta sig till
Hållbarhetsklivet för att tillsammans med Turistrådet och alla
besöksnäringsverksamheter i regionen göra Västsverige till ett föredöme i
omställningen till ett hållbart samhälle.
Mottagandet av satsningen Hållbarhetsklivet är mycket positivt. Hittills har alla
kommuner i Västsverige som har haft uppe frågan valt att ansluta sig. I dagsläget har 17
kommuner anslutit sig. Presentationen av Hållbarhetsklivet (KS21.240) följs nu upp
med förslag till beslut att Lerums kommun ansluter sig.
Denna tjänsteskrivelse har till syfte att beskriva lokala förutsättningar och bekräfta att
Lerums kommun inte bara uppfyller Västsveriges kriterier, utan också ligger i täten vad
gäller engagemanget för en hållbar besöksnäring.
Beslutsunderlag

•

KSau § 57 2021-06-09 Hållbarhetsklivet - Initiativ för en hållbar besöksnäring

•

Tjänsteskrivelse om Hållbarhetsklivet – lokala förutsättningar

Beslutet skickas till

Turistrådet Västsverige
Åsa Qvist Ek, Näringslivschef
Maria Jerenvik, Näringslivsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 268 Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden
2022–2028

KS21.350

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar ge förvaltningen i uppdrag att arbeta tillsammans med
övriga kommuner inom Leader utmed Göta Älv, för att ta fram en utvecklingsstrategi
och kostnadsuppskattning för kommande Leaderperiod 2022–2028.
Kommunstyrelsen beslutar att slutgiltigt beslut om deltagande i kommande
Leaderperiod tas efter att Jordbruksverket fastställt vilken medfinansiering som kommer
att krävas av kommunen i kommande Leaderperiod 2022–2028.
Sammanfattning

Lerums kommun har deltagit i två programperioder av det EU-initierade
landsbygdsutvecklingsprogrammet Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden. Det
är en landsbygdsutvecklingsmetod som startade redan 1996 men Lerums kommun gick
med 2007. Under de två första perioderna som Lerums kommun deltagit i
Leadersamarbetet har området hetat Göteborgs Insjörike och totalt har 28 projekt med
koppling till Lerums kommuns geografiska område, blivit beviljade medel för olika
typer av utvecklingsprojekt.
Nu finns det möjlighet att delta i en ny programperiod som sträcker sig fram till 2028.
Det innebär för Lerums del att arbeta tillsammans med nya kommuner och tätorter.
Kommundelarna Lerum och Floda kommer inte att kunna ingå i det nya
programområdet. Trots de förändringarna bedömer förvaltningen att nyttan för Lerums
kommun att delta är stor och det beror på att områden som runt väg 190 och Tollered
kommer att ha möjligheter att utvecklas genom programmet som en del i storstadsnära
landsbygdsutveckling.
Beslutsunderlag

•

KSau § 56 2021-06-09 Leader 2022–2028

•

Tjänsteskrivelse om Lokalt Ledd Utveckling genom Leadermetoden 2022–2028

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att bifalla arbetsutskottets
förslag med följande tillägg: efter ordet ”utvecklingsstrategi” tillfogas orden ”och
kostnadsuppskattning”.
Olle Adolfsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
inte delta i kommande Leaderperiod 2022–2028.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 268 (forts.)

KS21.350

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut, Alliansens förslag och
Socialdemokraternas förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar
att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Åsa Qvist Ek - Näringslivschef
Maria Jerenvik - Näringslivsutvecklare besöksnäringen
Peter Wallentin - Chef Sektor Samhällsbyggnad

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 269 Inriktning av antal bostäder samt reducering av
plankostnad för detaljplan för del av fastigheten Hede
2:3 m.fl., väster om Gråbovägen

KS15.675

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att inriktningen är att pröva byggnation av ca 300 - 350
bostäder i form av villor, radhus och flerbostadshus med blandade upplåtelseformer.
Kommunstyrelsen beslutar att plankostnaden reduceras med 114 000 kr, vilket
motsvarar kostnaden för handläggning av framtagande av planavtalen.
Reservationer

Jon Haraldsson (S), Anette Holgersson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Beslut om uppdrag togs i november 2016 och arbetet startade i februari 2017. Arbetet
avstannade innan samråd, slutet av 2017, med anledning av att den tillkommande
bebyggelsen bedömdes generera ett behov av fler grundskoleplatser i Stenkullen.
Ytterligare två exploatörer fick i juni 2020 beslut om positivt planbesked samt uppdrag
att införlivas i redan startad detaljplan.
Inriktningen i starten var att pröva 250–300 bostäder i flerbostadshus med blandade
upplåtelseformer. Involverade bostadsexploatörer önskar nu pröva ca 300–350 bostäder
i form av villor, radhus och flerbostadshus i blandade upplåtelseformer vilket bedöms
utifrån nuvarande förutsättningar vara en bättre resurshållning av marken.
Sedan omstarten i september 2020 har processen för att teckna planavtal varit utdragen
på grund av diskussionerna kring framförallt kostnader. Detta har fördröjt omstarten av
detaljplanen och ger en försenad tidplan. Två av exploatörerna anser antal nedlagda
timmar under hösten 2020 är oskäligt. För att komma framåt i tecknande av planavtal
och kunna starta detaljplanearbetet föreslås att plankostnaden reduceras med 114 000
kronor, vilket motsvarar kostnaden för handläggning av framtagande av planavtalen.
Denna kostnad är jämförbar med den startavgift som de två nytillkomna exploatörerna
fått vid en sedvanlig planstart i en detaljplan som inte redan är startad.
Beslutsunderlag

•

KSsu §68 2021-06-02 Detaljplan för del av fastigheten Hede 2_3 mfl

•

Tjänsteskrivelse om inriktning av antal bostäder samt reducering av plankostnad
för detaljplan för del av fastigheten Hede 2:3 m.fl., väster om Gråbovägen

Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå andra att-satsen i
samhällbyggnadsutskottets förslag.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 269 (forts.)

KS15.675

Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) konstaterar att det finns flera förslag till beslut.
Samhällsbyggnadsutskottets förslag och Socialdemokraternas förslag. Ordförande
ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Isabella Persson, planarkitekt
Anna Samuelsson, enhetschef planenheten
Anna Poulsen, verksamhetschef samhällsplanering
Peter Wallentin, sektorchef samhällsbyggnad
Exploatörerna

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 270 Detaljplan Bäckamaden, del av Hjällsnäs 5:6 med
flera beslut inför försäljning av förskoletomt.

KS21.472

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att kommunen tecknar marköverlåtelseavtal med en privat
aktör för förskola i detaljplaneområdet,
Kommunstyrelsen beslutar att marken anvisas genom ett anbudsförfarande.
Reservationer

Renée Bengtsson (S), Anette Holgersson (V), Ingrid Swensson (SD) reserverar sig mot
beslutet.
Sverigedemokraterna har följande motivering till reservationen:
Att bevara jordbruksmark är av största vikt både kommunalt och av riksintresse,
området är värdefullt kulturhistoriskt med höga rekreationsvärden och
eftersträvansvärt av biologisk mångfald. Området bidrar dessutom till närproducerad
matproduktion som vi i högre grad behöver värna om.
Sammanfattning

En förskoletomt kommer att bli tillgänglig för försäljning inom detaljplaneområde
Hjällsnäs 5:6 m.fl. under förutsättning att detaljplanen får laga kraft. Beslutet att anta
planen har överklagats och ärendet hanteras nu av Mark- och Miljödomstolen.
Sektor lärande har ställts sig positiva till en privat förskola då det redan finns en
kommunal förskola i området.
Ett anbudsförfarande ses som en lämplig anvisningsmetod för byggrätten, då den
möjliggör för samtliga intressenter att lämna anbud utan krav på bilagt arkitektmaterial.
Det ger också kommunen tillfälle att läsa av marknadens betalningsvilja för en byggrätt
för förskola.
Beslutsunderlag

•

KSsu §69 2021-06-02 Försäljning av förskoletomt, Hjällsnäs 5:6

•

Tjänsteskrivelse om detaljplan Bäckamaden, del av Hjällsnäs 5:6 med flera
beslut inför försäljning av förskoletomt

Förslag under sammanträdet

Ingrid Swensson (SD), Jon Haraldsson (S) och Anette Holgersson (V) föreslår
kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget. Anette Holgersson (V) motiverar sitt
förslag med att Vänsterpartiet anser att kommunen ska bygga och driva förskolan i egen
regi.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 270 (forts.)

KS21.472

Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) konstaterar att det finns flera förslag till beslut, förslag
om avslag respektive bifall till samhällsbyggnadsutskottets förslag. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt
samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Omröstning begärs
Följande voteringsproposition godkänns. Den som vill att kommunstyrelsen ska bifalla
samhällsbyggnadsutskottets förslag röstar ja. Den som vill att kommunstyrelsen ska
avslå samhällsbyggnadsutskottets förslag röstar nej.
Omröstningsresultat
Med sex röster för att bifalla samhällsbyggnadsutskottets förslag och fem röster för att
avslå samhällsbyggnadsutskottets förslag beslutar kommunstyrelsen bifalla
samhällsbyggnadsutskottets förslag.
Viktor Lundblad (M) Jeanette Andersson (M), Christian Eberstein (KD), Ulf Utgård
(M), Kajsa Räntfors (L), Per-Eric Börjesson (C) röstar ja.
Renée Bengtsson (S), Olle Adolfsson (S), Jon Haraldsson (S), Ingrid Swensson (SD),
Anette Holgersson (V) röstar nej.
Protokollsanteckning

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

Max Tholén
Johan Benjaminsson, enhetschef
Anna Poulsen, verksamhetschef
Peter Wallentin, sektorschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 271 Tilläggsavtal till konsortieavtal för
detaljplaneområde Aspen strand

KS13.1050

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag om tilläggsavtal till konsortieavtal för
detaljplaneområde Aspen strand, del av fastigheten Almekärr 3:48 med flera.
Sammanfattning

De ingående parterna i konsortiet för Aspen Strands utveckling ser ett behov av ett
tilläggsavtal till konsortieavtalet för Aspen Strand, för att tydliggöra kostnads- och
utförandeansvaret för planområdets genomförande.
Tilläggsavtalet redogör också för hur plankostnaderna ska fördelas mellan parterna,
samt vilka värderingsprinciper som ska vara ledande vid bedömning av byggrätternas
värde.
Beslutsunderlag

•

KSau § 59 2021-06-09 Utbyggnad Almekärr 3:40 Torp 1:18 med flera, Aspen
Strand

•

Tjänsteskrivelse om tilläggsavtal för Aspen strand

•

Tilläggsavtal till konsortieavtal för detaljplaneområde Aspen Strand, del av
fastigheten Almekärr 3:48, KS13.1050–60

•

Bilaga 1–4 och 6 till Tilläggsavtal till konsortieavtal för detaljplaneområde
Aspen strand

•

Bilaga 5 till Tilläggsavtal till konsortieavtal för detaljplaneområde Aspen strand

Beslutet skickas till

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

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 272 Begäran om synpunkter på utredningsprogram för
flygvägar, Göteborg Landvetter Airport

KS21.519

Beslut

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

Begäran om synpunkter på utredningsprogram för flygvägar, Göteborg Landvetter
Airport har skickats ut från Swedavia och inkom till Lerums kommun 2021-05-19.
Ursprungliga svarstid är till 2021-06-24 men kommunen begärde utökad svarstid och
fick ny svarstid 2021-06-28. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen 2021-06-23.
Kommunen har bjudits in för att lämna synpunkter på program för genomförande av
prövotidsutredning U1 – Flygvägar.
Syftet med utredningen som ska genomföras är att undersöka möjligheterna att minska
bullerexponeringen för berörda boende söder om Göteborg Landvetter Airport.
Kommunen påverkas inte enligt förslaget och avstår från att lämna synpunkter.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om begäran om synpunkter på utredningsprogram för
flygvägar, Göteborg Landvetter Airport

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorchef samhällsbyggnad
Lena Palm, biträdande sektorchef samhällsbyggnad
Lena Wennberg, utredare
Swedavia

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 273 Yttrande över remiss om förslag till principer för
att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027

KS21.578

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Lerums kommun avstår från att lämna synpunkter på
remissen.
Sammanfattning

Remiss om Förslag till principer för att utse regionalstödskarta för perioden 2022–2027
gäller en ny regionalstödskarta som definierar vilka kommuner och regioner som kan få
regionalt stöd till företag från EU. Lerums kommun inte är definierat eller kommer att
bli definierat som en kommun eller del av region där företag kan få framtida
regionalstöd.
Remissen har skickats ut från Näringsdepartementet och inkom till Lerums kommun
2021-06-09. Sista dag för att lämna synpunkter är 2021-08-09, detta infaller innan
kommunstyrelsens sammanträde 2021-08-25 och ärendet anmäls därför som ett extra
ärende till kommunstyrelsen 2021-06-23.
Europeiska kommissionen har fattat beslut om Riktlinjer för statligt regionalstöd för
perioden 2022–2027. Av dessa riktlinjer framgår regler kring var, när och hur
regionalstöd kan beviljas till företag i missgynnade områden i Europa och vilka
områden som kan inkluderas i respektive medlemsstats regionalstödskarta.
Regionalstödskartan ska anmälas till och godkännas av kommissionen, och planeras att
gälla från och med 1 januari 2022 till och med 31 december 2027.
Remissen går ut till en stor mängd svenska kommuner och myndigheter samt
organisationer med samordningsansvar. Förvaltningen föreslår att kommunen inte
besvarar remissen eftersom Lerums kommun inte är definierat eller kommer att bli
definierat som en kommun eller del av region där företag kan få framtida regionalstöd.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om yttrande över remiss om förslag till principer för att utse
regionalstödskarta för perioden 2022 - 2027

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, Sektorschef samhällsbyggnad
Lena Wennberg, Utredare
Näringsdepartementet

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 274 Camping i Lerums kommun

KS20.938

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att processen med en eventuell nyetablering av Aspen
Camping ska ske genom en tjänstekoncession utan investering där entreprenören står för
hela investeringen i en ny anläggning. Förvaltningen får i uppdrag att sondera om det
finns tillräckligt stort intresse från aktörer att etablera en camping. Är intresset
tillräckligt stort ska en upphandling tillsättas genom upphandling av tjänstekoncession
enligt LKU. Finns det inget intresse av att driva en camping ska annan verksamhet
prövas. Vi vet idag att det kommer byggas 550 bostäder på Aspen strand, när dessa är
byggda kommer det finnas ett stort behov av närhet till grönområden och rekreation.
Det kan innebära att vi exempelvis kan möjliggöra för småskaliga odlingsmöjligheter
och parkmiljö.
Sammanfattning

Besöksnäringen i Lerums kommun har ett behov av olika typer av övernattningsalternativ och en campingplats är en viktig del av detta. En campingplats erbjuder
möjligheter till övernattning under turistsäsongen, vilket genererar intäkter för samtliga
verksamheter inom handel och restaurang. Den täcker också ett behov av
övernattningsplatser under övriga året till exempel i samband med idrottsevenemang för
barn och ungdomar. Den aktuella fastigheten, del av Almekärr 3:40, omfattas av
detaljplan med bestämmelse campingverksamhet.2018 gjordes ett försök, att genom
upphandling av en Tjänstekoncession enligt LKU, hitta en ny entreprenör som skull
handha driften av Aspen Camping efter att det gamla arrendeavtalet avslutats. På grund
av att det enligt tilltänkta intressenter förelåg ofördelaktiga ekonomiska villkor vilket
skulle påverka möjligheterna till lönsamhet, lämnades inga anbud i den aktuella
koncessionen. Förvaltningen visar nu på fyra huvudalternativ för att åter etablera Aspen
Camping.
Beslutsunderlag

•

KSau § 52 2021-06-09 Camping i Lerums kommun

•

Tjänsteskrivelse om vägval för nyetablering av Aspen Camping

Förslag under sammanträdet

Olle Adolfsson (S), Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att uppdra
förvaltningen utreda en annan möjlig lokalisering av en campinganläggning, samt
möjligheten att använda befintligt området till en annan typ av rekreationsområde för
närboende.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 274 (forts.)

KS20.938

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns flera förslag till beslut, arbetsutskottets förslag
respektive Socialdemokraternas och Vänsterpartiets förslag. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt
arbetsutskottets förslag.
Protokollsanteckning

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

Peter Wallentin, Sektorschef samhällsbyggnad
Åsa Qvist Ek, Näringslivschef
Magnus Danielsson, Näringslivsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 275 Medskapande Gråbo 2021

KS21.494

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utbetala upp till 400 000 kronor för år 2021 till
Medskapandegruppen i Gråbo, förutsatt att en ny handlingsplan för
Medskapandegruppen i Gråbo för år 2021, som omfattar det totala utbetalda beloppet,
skickas in till kommunstyrelsen. Handlingsplanen för Medskapande gruppen i Gråbos
verksamhet för år 2021 ska godkännas av kommunens representanter i styrelsen för
Medskapandegruppen i Gråbo innan den skickas in till kommunstyrelsen. Stärkande
uppgifter att kommunens representanter i styrelsen för Medskapandegruppen i Gråbo
godkänt handlingsplanen ska bifogas till kommunstyrelsen.
Sammanfattning

Medskapandegruppen i Gråbo är indelat i fyra grupper för att på var sitt område verka
för att Gråbo och dess olika delar ska bli en attraktiv mötesplats för handel och service.
Samt verka för utveckling och upprustning av Gråbo entréer, skapa olika mötesplatser
och arrangera olika event.
För att driva arbetet i Gråbo har man äskat pengar till olika aktiviteter som exempelvis
vårmarknad, upprätta vindskydd och en grillplats vid pulkabacken.
Beslutsunderlag

•

KSau § 58 2021-06-09 Medskapande Gråbo 2021

•

Tjänsteskrivelse om äskande av medel 2021

•

Styrgruppsprotokoll 2021-03-21

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, verksamhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 276 Begäran om förändrad tidplan för utredning
avseende idrott på schemat varje dag i grundskolan

KS21.485

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utredningen om idrott på schemat varje dag i grundskolan
presenteras för kommunstyrelsen under fjärde kvartalet 2021.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade 2021-04-14 att ge förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheten att sätta idrott på schemat varje dag i våra grundskolor. Under arbetets gång
ska kontinuerliga avstämningar göras med kommunstyrelsens lärandeutskott.
Utredningen skulle enligt ursprunglig tidplan presenteras för Kommunstyrelsen under
tredje kvartalet 2021.
En inledande dialog i ärendet hölls på Kommunstyrelsens lärandeutskotts sammanträde
2021-06-02 där förvaltningen redovisade ett första underlag till utredningen. Efter den
inledande dialogen bedömdes att fler avstämningstillfällen i form av dialog på
Kommunstyrelsens lärandeutskott behövs. Tidpunkten för när utredningen ska vara klar
och presenteras för Kommunstyrelsen behöver därför senareläggas.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om förändrad tidplan för utredningen avseende idrott på
schemat varje dag i grundskolan

Beslutet skickas till

Ann Blom – Sektorschef
Christian Jerhov – Verksamhetsutvecklare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 277 Energiplan, initierat av Socialdemokraterna

KS21.643

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen uppdras att starta utvärderingen av
Energiplan 2020 samt ta fram förslag kring behov av, innehåll och beslutsgång för ny
Energiplan för Lerums kommun. Förslag ska lämnas till kommunstyrelsen under
augusti 2021.
Sammanfattning

Socialdemokraterna har inkommit med följande skrivelse: Med anledning av att den
energiplan som tillämpas i kommunen inte längre är aktuell, så är det av vikt att ett
formellt beslut fattas av KS om det ska ske en revidering eller skapas ett helt nytt
dokument. Dessutom behövs ett formellt beslut fattas om vem som ska göra det och när.
I arbetet med Energiplan ska såväl vår kommuns vision som Agenda 2030 beaktas.
Ärendet har bordlagts från föregående sammanträde.
Jon Haraldsson (S) har föreslagit kommunstyrelsen besluta att förvaltningen uppdras att
starta utvärderingen av Energiplan 2020 samt ta fram förslag kring behov av, innehåll
och beslutsgång för ny Energiplan för Lerums kommun. Förslag ska lämnas till
kommunstyrelsen under augusti 2021.
Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Jon Haraldsson (S), 2021-05-25
Förslag under sammanträdet

Viktor Lundblad (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiets, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att bifalla Socialdemokraternas
förslag.
Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) frågar om kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och
finner att kommunstyrelsen så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 278 Extra budgettillskott, initierat av Socialdemokraterna
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Socialdemokraternas förslag med följande
motivering:
Budget för året fastställs efter ett gediget arbete av både förvaltning och politik som
pågår under flera månader och inbegriper många ställningstaganden och kalkyler. Det
är ett ansvarsfullt sätt att hantera våra invånares skatteintäkter. Ett ansvarsfullt arbete
för att ta fram en tilläggsbudget skulle kräva en insats likvärdigt arbetet med en ny
budget.
Att dra slutsatsen att vi kommer ha ett rejält överskott den 31/12 baserat på första
tertialet är ett vanskligt ställningstagande, speciellt under en pågående pandemi. Det är
dessutom ännu farligare att då spendera upp detta eventuella överskott redan nu. Vi vet
inte idag vilka oförutsedda extrakostnader som vi kan komma att behöva möta under
hösten. Det är därför viktigt att behålla det handlingsutrymmet som skapas av ett
överskott första tertialet. Den handlingskraft som finns i form av eventuellt överskott i
sektorerna kan dessutom hanteras inom ramen för den budget som är lagd.
Reservationer

Renée Bengtsson (S) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Socialdemokraterna har inkommit med följande skrivelse: Med tanke på
tertialbokslutets överskott så vill vi att förvaltningen ser över möjligheten att behålla
den personalstyrka som finns nu, framförallt inom Stöd o Omsorg, och att inte göra de
neddragningar som är planerade hösten 2021. Vi ser detta som en nödvändighet för att
kunna erbjuda återhämtning till den pandemitrötta personalen. Motsvarande satsning
är också välbehövlig inom sektor lärande. I arbetet ser vi att tydliga beskrivningar av
vilka satsningar som ska göras är önskvärt.
Ärendet har bordlagts från föregående sammanträde.
Jon Haraldsson (S) har föreslagit kommunstyrelsen besluta att förvaltningen uppdras att
till kommunstyrelsen under augusti återkomma med förslag på tilläggsbudget
innehållande förslag på hur (per 2021-05-31) uppkommit överskott ska fördelas inom
sektorerna: Stöd och Omsorg samt Lärande.
Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Jon Haraldsson (S), 2021-05-25

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 278 (forts.)
Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen bifalla Socialdemokraternas förslag.
Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiets,
Liberalerna, Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att avslå
Socialdemokraternas förslag med Alliansens motivering.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns flera förslag till beslut. Socialdemokraternas förslag
och Alliansens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag till beslut.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 279 Riktlinjer för styrelsearbete i Nya Novahallen AB,
initierat av Alliansen och Socialdemokraterna

KS21.638

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att fram en instruktion för
styrelsearbete för kommunens representanter i Nya Novahallen AB, uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen, efter föregående beredning i kommunstyrelsens
arbetsutskott, senast 13 oktober 2021.
Sammanfattning

Alliansen och Socialdemokraterna har inkommit med följande ärende: När
kommunstyrelsen bjöd in kommunens representanter i styrelsen för Nya Novahallen AB
efterfrågades det tydliga instruktion för styrelsearbetet i Nya Novahallen AB. Med
anledning av det vill därför kommunstyrelsen bistå sina representanter och tillmötesgå
deras efterfrågan på det.
Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M), 2021-06-21

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 280 Utredning och redogörelse för olika
ersättningsmodeller, initierat av Alliansen

KS21.639

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för att vid utgivande av lokalbidrag till enskilda huvudmän använda undantagsregeln
om ersättning för faktiska lokalkostnader i skollagen och skolförordningen. Uppdraget
ska återrapporteras till kommunstyrelsen, efter föregående beredning i
kommunstyrelsens arbetsutskott, senast 15 september 2021.
Reservationer

Renée Bengtsson (S), Anette Holgersson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Alliansen har inkommit med följande ärende: Förvaltningen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för att vid utgivande av lokalbidrag till enskilda huvudmän använda
undantagsregeln om ersättning för faktiska lokalkostnader i skollagen och
skolförordningen. Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen, efter
föregående beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott, senast 15 september 2021.
Uppdraget ska redogöra för olika ersättningsmodeller inom ramen för faktisk
lokalkostnadsersättning, så som exempelvis nybyggnadspeng. Uppdraget ska också
redogöra för konsekvenser, ekonomiska så väl som andra, för de kommunala skolorna.
Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M), 2021-06-21
Förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S), Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
förslaget med anledning av likabehandlingsprincipen.
Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett bifallsyrkande respektive ett avslagsyrkande till
Alliansens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.
Protokollsanteckning

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

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 281 Badplatsen Hjällsnäsviken i Gråbo, initierat av
Alliansen

KS21.640

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utreda förutsättningarna
för färdigställande av en ny brygga genom upprustning av gamla bryggfundamentet för
att ansluta en flytbrygga vid badplatsen Hjällsnäsviken i Gråbo, uppdraget ska
återrapporteras till kommunstyrelsen, efter föregående beredning i kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott, senast 13 oktober 2021.
Reservationer

Jon Haraldsson (S), Anette Holgersson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Alliansen har inkommit med följande ärende: Förvaltningen får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för färdigställande av en ny brygga genom upprustning av gamla
bryggfundamentet för att ansluta en flytbrygga vid badplatsen Hjällsnäsviken i Gråbo,
uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen, efter föregående beredning i
kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, senast 13 oktober 2021. Uppdraget
koncentreras på badmöjligheterna genom färdigställande av en ny brygga liknande den
som fanns på plats på 1950–60 talet. Förslaget bygger på upprustning av gamla
”bryggfundamentet” för att ansluta en flytbrygga. Badplatstomten arrenderas idag av
kommunen och fastighetsägare är Hjällsnäs Båt och Bryggförening.
Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M), 2021-06-21
Förslag under sammanträdet

Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå förslaget med anledning
av att kommunen inte äger marken och saknar rådighet.
Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett bifallsyrkande respektive ett avslagsyrkande till
Alliansens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.
Protokollsanteckning

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

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 282 Vidare arbete för möjliggörandet av en tennishall i
Lerum, initierat av Alliansen

KS21.641

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att utse en intern
projektledare i arbetet med möjliggörandet av en tennishall i Lerum inom gällande
budget.
Projektledaren ska föra dialog med Lerums tennisklubb i syfte att utreda vilka
nödvändigheter, behov och förutsättningar som finns för etableringen av en tennishall i
Lerum på Seglarvägen. I utredningen ska Lerums tennisklubb överlämna deras egen
ekonomiska kalkyl för byggnation av tennishallen till projektledaren som kan användas
i utredningen för att se över möjligheterna att följa den. Utredningen ska också se över
huruvida Lerums tennisklubb kan ges möjlighet att bygga i egen regi, på den befintliga
A-tomten Seglarvägen, i gällande plan. Denna dialog och utredning ämnar slå fast en
projekt- och genomförandeplan i samråd med Lerums tennisklubb som kan ligga
tillgrund för en förstudie.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen, efter
föregående beredning i kommunstyrelsens arbetsutskott senast Q2 2022.
Reservationer

Renée Bengtsson (S), Anette Holgersson (V) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning

Alliansen har inkommit med följande ärende: Med anledning av omlokalisering av
Lerums tennisklubb på grund av projektet Aspen Strand ska en intern projektledare
utses för att föra dialog med Lerums tennisklubb i syfte att utreda möjligheterna av en
omlokalisering till Seglarvägen, som ägs av Lerums kommun.
Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M), 2021-06-21
Förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S), Anette Holgersson (V) föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå
förslaget med motiveringen att förvaltningen kan utreda alternativa platser för
lokalisering, till exempel i Stenkullen.
Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår kommunstyrelsen besluta att bifalla förslaget.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 282 (forts.)

KS21.641

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett bifallsyrkande respektive ett avslagsyrkande till
Alliansens förslag. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag.
Protokollsanteckning

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

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 283 Fyllnadsval till styrelsen för Nya Novahallen AB, initierat av
Alliansen
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att platsen hålls vakant.
Sammanfattning

Alliansen har inkommit med följande ärende: Lerums kommun har tre representanter i
Nya Novahallen AB:styrelse. Suzanne Parenius och Ingvar Frid är av
kommunfullmäktige valda för återstoden av mandatperioden det vill säga till 2022-1231. Bolaget väljer dock styrelseledamöter ett år i taget. Kommunens ombud kommer
således att föreslå Suzanne Parenius (ordinarie) och Ingvar Frid (ersättare) som
kommunens representanter i Nya Novahallen AB:s styrelse. Detta innebär dock att
kommunen innehar en vakant plats i Nya Novahallen AB:s styrelse. Denna position
innehas av oppositionen. Därför bör oppositionen välja en representant.
Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M), 2021-06-21
Förslag under sammanträdet

Ingrid Swensson (SD) föreslår kommunstyrelsen besluta att hålla platsen vakant.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut. Ordförande frågar om
kommunstyrelsen kan bifalla förslaget och finner att kommunstyrelsen så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 284 Möjliggörandet av fiberutbyggnad i hela
kommunen, initierat av Alliansen

KS21.642

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningen får i uppdrag att möjliggöra för
fiberutbyggnad i hela kommunen via en aktiv dialog med marknadens olika
fiberoperatörer, uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen, efter föregående
beredning i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, senast 13 oktober 2021
Sammanfattning

Alliansen har inkommit med följande ärende: I Lerums kommun ska vi använda
digitaliseringens möjligheter för att öka individens frihet, för att klara viktiga
samhällsmål och för att på sikt nå ekonomisk hållbarhet. Genom digitalisering kan vi
även möjliggöra en levande kommun med aktiv service oavsett vart i kommunen man
väljer att bo.
Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M), 2021-06-21

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 285 Konsekvenserna av stängningen av
vuxenpsykiatrin i Lerums kommun, initierat av Alliansen

KS21.644

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att följa upp effekterna av
stängningen av mottagningen.
Kommunstyrelsen beslutar att med utgångspunkt från uppföljningen ge förvaltningen i
uppdrag att ta fram en handlingsplan med förslag på hur vi kan möta de eventuella
effekter/konsekvenser som stängningen innebär inför dialogmöte med Västra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sammanfattning

Alliansen har inkommit med följande ärende: VGR har tagit beslut om stängning av
vuxenpsykiatriska öppenvårdsmottagningen i Lerums kommun. Förvaltningen har
tidigare tagit fram en risk- och konsekvensanalys som belyser de risker och
konsekvenser som en stängning kan medföra. Det finns tidiga indikationer om en ökad
belastning både på det civila samhället och förvaltningen i vår kommun, i linje med
risk- och konsekvensanalysen. Vi behöver säkerställa vad konsekvenserna av
nedstängningen innebär för Lerums kommun och dess invånare och vilka eventuella
åtgärder vi behöver vidta som kommun.
Beslutsunderlag

Inkommen skrivelse från Viktor Lundblad (M), 2021-06-21
Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) vägnar kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att
följa upp effekterna av stängningen av mottagningen. Med utgångspunkt från
uppföljningen ges förvaltningen i uppdrag att ta fram en handlingsplan med förslag på
hur vi kan möta de eventuella effekter/konsekvenser som stängningen innebär inför
dialogmöte med Västra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Jon Haraldsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att bordlägga ärendet.
Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns ett yrkande om bordläggning vilket ska hanteras
först. Därefter tar kommunstyrelsen ställning till Alliansens förslag. Kommunstyrelsen
godkänner propositionsordningen. Ordförande frågar om kommunstyrelsen bordlägger
ärendet eller avgöra ärendet idag och finner att kommunstyrelsen avgör ärendet idag.
Ordförande fråga om kommunstyrelsen bifaller Alliansens förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 286 Val med mera med anledning av
kommunstyrelsens ordinarie ordförandes återkomst
från föräldraledighet

KS21.184

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar genomgående i dokumentet Undertecknande av handling
2021 ersätta Viktor Lundblad (M) med Alexander Abenius (M).
Kommunstyrelsen beslutar entlediga Viktor Lundblad (M) som kommunens ombud vid
ordinarie, och eventuell extra, bolagsstämma 2021 för Nya Novahallen AB.
Kommunstyrelsen beslutar utse Alexander Abenius (M) som kommunens ombud vid
ordinarie, och eventuell extra, bolagsstämma 2021 för Nya Novahallen AB.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Kommunstyrelsens ordförande Alexander Abenius (M) är föräldraledig 2021-03-01 till
2021-06-24. Kommunstyrelsen beslutade därför 2021-02-24 att utse Viktor Lundblad
(M) som kommunstyrelseordförande under den aktuella perioden. Det föranledde också
ett antal andra val avseende uppdrag som normalt tillfaller kommunstyrelsens
ordförande. När Alexander Abenius nu återkommer från föräldraledigheten behöver val
till ombud vid Nya Novahallen AB:s bolagsstämma åter förrättas. Därtill behöver beslut
fattas om att ersätta Viktor Lundblad (M) med Alexander Abenius (M) i dokumentet
Undertecknande av handling 2021.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om val med mera med anledning av kommunstyrelsens
ordinarie ordförandes återkomst från föräldraledighet

Beslutet skickas till

Alexander Abenius
Viktor Lundblad
Maria Egerlund Fletcher
Gull-Britt Eide
Camilla Simonsson

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 287 Avsägelse från utskott och SAMLA vårdsamverkan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Sara Jäderklint (S) ifrån sitt uppdrag i
kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott, från och med 2021-07-01.
Kommunstyrelsen beslutar att entlediga Sara Jäderklint (S) ifrån sitt uppdrag i SAMLAvårdsamverkan, delregionalt politiskt samrådsorgan för närvårdssamverkan mellan
Lerums kommun och Alingsås kommun, från och med 2021-07-01.
Förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att Sara Jäderklint (S) entledigas
från sitt uppdrag i kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott och ifrån sitt uppdrag i
SAMLA-vårdsamverkan, delregionalt politiskt samrådsorgan för närvårdssamverkan
mellan Lerums kommun och Alingsås kommun. Att gälla från och med 2021-07-01.
Beslutsgång

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

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 288 Fyllnadsval till utskott och SAMLA vårdsamverkan
Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utse Lena Stenmark (S) till ledamot tillika vice
ordförande i kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott, från och med 2021-07-01.
Kommunstyrelsen beslutar att utse Lena Stenmark (S) till ledamot i SAMLAvårdsamverkan, Delregionalt politiskt samrådsorgan för närvårdssamverkan mellan
Lerums kommun och Alingsås kommun, från och med 2021-07-01.
Förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S) föreslår kommunstyrelsen besluta att utse Lena Stenmark (S) till
ledamot tillika vice ordförande i kommunstyrelsens stöd och omsorgsutskott och till
ledamot i SAMLA-vårdsamverkan, Delregionalt politiskt samrådsorgan för
närvårdssamverkan mellan Lerums kommun och Alingsås kommun. Att gälla från och
med 2021-07-01.
Beslutsgång

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

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 289 E-förslag, hörselombud på kommunens boenden

KS19.235

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara e-förslaget med Alliansens motivering:
Frågan om hjälpmedel för våra äldre är en viktig fråga och är omhändertagen av
förvaltningen. Förvaltningen arbetar med att alla skall kunna använda sina hjälpmedel
på våra boenden i kommunen. I frågan avseende hörselombud har förvaltningen
planerat att utse medarbetare på äldreboendena som får viss kompetensutveckling och
kontaktnät till kompetens utanför enheten att rådfråga i hörselfrågor. Kommunen äger
inte frågan om hjälpmedel fullt ut och det sker en dialog med regionen när det gäller
deras ansvar.
Sammanfattning

E-förslag om hörselombud på kommunens boenden har i en omröstning på Lerums
kommuns hemsida erhållit sextio röster under sextio dagar och underställs därmed
kommunstyrelsen för beslut om vidare hantering.
Beslutsunderlag

•

Medborgarförslag om hörselombud på kommunens boenden

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att besvara e-förslaget med Alliansens
motivering.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 290 E-förslag, ramp vid tågstationen i Floda för
handikappade, rollatorer och resväskor

KS19.625

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget med Alliansens motivering:
Kommunstyrelsen håller med om att det är av yttersta vikt att en ramp tillkommer på
tågstationen i Floda. Därför har vi som kommun haft en löpande dialog med
Trafikverket, som ansvarar för tågstationen, om frågan. I den senaste dialogen med
Trafikverket i mars 2021 framkom att en funktionsutredning ska genomföras och att ett
förslag på hur stationen ska utformas ska presenteras i oktober 2021 för att
tillgänglighets anpassas så att det skapas möjlighet för alla, även de med rullstol,
rullator, barnvagn och tunga väskor att kunna ta sig till och från plattform.
Eftersom det är Trafikverket som äger fastigheten/marken kommer kommunen inte att
vara delaktig i framtagandet av funktionsutredningen. Kommunen menar att frågan om
en funktionsutredning är en angelägen fråga för kommuninvånarna och att vi därför vill
ha löpande kontakt med Trafikverket i frågan. I nuläget menar Trafikverket att det inte
finns något att informera kommunen om i frågan, men att de återkommer så fort det
finns något att informera om.
Sammanfattning

E-förslag om ramp vid tågstationen i Floda för handikappade, rollatorer och resväskor
har i en omröstning på Lerums kommuns hemsida erhållit sextio röster under sextio
dagar och underställs därmed kommunstyrelsen för beslut om vidare hantering.
Beslutsunderlag

•

Medborgarförslag om en ramp vid tågstationen i Floda för handikappade,
rollatorer och resväskor

Förslag under sammanträdet

Christian Eberstein (KD) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna,
Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att avslå e-förslaget med Alliansens
motivering.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 291 E-förslag, framtagande av ett åtgärdsprogram mot
trafikbuller

KS19.494

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara e-förslaget med Alliansens motivering:
Lerums kommun arbetar sedan flera år tillbaka med bullerfrågan och har tagit fram ett
antal utredningar om bullersituationen. Som ett led i utmaningen att minska
bullerstörningarna och för att inte skapa nya bullerstörda miljöer har exempelvis ett
tematiskt tillägg till översiktsplanen tagits fram som knyter ihop dessa utredningar med
aktuell forskning på området med Lerums speciella förutsättningar. Med detta finns
således redan ett åtgärdsprogram.
Sammanfattning

E-förslag om framtagande av ett åtgärdsprogram mot trafikbuller har i en omröstning på
Lerums kommuns hemsida erhållit sextio röster under sextio dagar och underställs
därmed kommunstyrelsen för beslut om vidare hantering.
Beslutsunderlag

•

Medborgarförslag om att ta fram ett åtgärdsprogram mot trafikbuller

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att besvara e-förslaget med
Alliansens motivering.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 292 E-förslag, bredda Smedvägen för ökad
framkomlighet och säkerhet

KS21.441

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avslå e-förslaget med Alliansens motivering:
Smedvägen går parallellt med huvudgatan Alingsåsvägen genom Stenkullen men på
andra sidan järnvägen. Alingsåsvägen har en mycket god standard med bred gång- och
cykelbana samt tvåfilig bilväg. Tittar man på målpunkterna (bostäder, affärer,
järnvägsstation mm) som ligger på bägge sidorna om järnvägen så ser man att det är
väldigt enkelt att använda Alingsåsvägen som alternativ till Smedvägen. Det finns även
idag, på flera punkter, kopplingar mellan de två, vilket gör det enkelt att transportera
sig över till Alingsåsvägen från Smedvägen, antingen via befintlig bro eller tunnlar.
Ställer man nyttan av en breddning gentemot kostnaden för kommunen är det även svårt
att motivera en breddning Smedvägen ligger inklämd mellan järnvägen och privatägda
fastigheter. En breddning av den skulle kräva att antingen Trafikverkets mark eller
privata fastighetsägarens mark tas i anspråk. Bedömningen är att det inte är troligt att
någon av dessa parter vill släppa mark till kommunen, vilket gör en breddning mycket
svår att genomföra rent fastighetstekniskt och juridiskt.
Sammanfattning

E-förslag om att bredda Smedvägen för ökad framkomlighet och säkerhet har i en
omröstning på Lerums kommuns hemsida erhållit sextio röster under sextio dagar och
underställs därmed kommunstyrelsen för beslut om vidare hantering.
Beslutsunderlag

•

E-förslag - 5001 Bredda Smedvägen

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att avslå e-förslaget med
Alliansens motivering.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 293 E-förslag, utformning av fiskväg för laxar förbi
kraftverk

KS19.249

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att besvara e-förslaget med Alliansens motivering:
Kommunstyrelsen beslutar att skicka E-förslag, utformning av fiskväg för laxar förbi
kraftverk till Lerum Energis styrelse för information i deras pågående arbete.
Sammanfattning

E-förslag om att utforma en fiskväg för laxar förbi kraftverk har i en omröstning på
Lerums kommuns hemsida erhållit sextio röster under sextio dagar och underställs
därmed kommunstyrelsen för beslut om vidare hantering.
Beslutsunderlag

•

Medborgarförslag om utformning av fiskväg för laxar förbi kraftverk

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna) kommunstyrelsen besluta att besvara e-förslaget med
Alliansens motivering.
Beslutsgång

Ordförande frågar om kommunstyrelsen beslutar enligt Alliansens förslag och finner att
kommunstyrelsen så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 294 Beslut fattade på delegation från
kommunstyrelsen 2021

KS21.42

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar notera informationen.
Sammanfattning

Enligt 6 kap. 37§ kommunallagen får kommunstyrelsen uppdra åt dess utskott, en
ledamot eller ersättare i kommunstyrelsen eller en tjänsteman i kommunen att på
nämndens vägnar fatta beslut i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden som inte
avser frågor i 6 kap. § 38 kommunallagen.
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt i enlighet med sin delegationsordning,
fastställd KS § 415, 2020-12-16. Beslut som fattas enligt delegationsordningen ska
anmälas till kommunstyrelsen och redovisas i detta ärende.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om anmälan av delegationsbeslut, period 5

Beslutet skickas till

Linda Axelsson Haag, registrator

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 295 Rapportering från kommundirektören
Sammanfattning

Kommundirektör Gull-Britt Eide svarar på frågor och redogör för arbetet i kommunens
verksamheter sedan föregående sammanträde.
Kommundirektör redogör för Coronaläget och för pågående förändringsarbete inom
kommunen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 296 Rapportering från Göteborgsregionen
Inga rapporter.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 297 Rapportering från kommunstyrelsens utskott
Protokoll från utskotten finns i Netpublicator.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
Datum

2021-06-23
Kommunstyrelsen

§ 298 Rapportering från kommunstyrelsens representanter
Sammanfattning

Christian Eberstein (KD) rapporterar från sammanträde med Samordningsförbundet
Insjöriket.
Olle Adolfsson (S) och Per-Eric Börjesson (C) informerar från sammanträde med
Sveriges Ekokommuner.
Olle Adolfsson (S) informerar från Säveåns vattenråd.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

