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§ 65 Tillkommande och utgående ärende
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att följande ärende utgår ur dagordningen.
•

Ärende nr 6 ”Utveckling av Pilot Gråbo under 2020 efter uppföljningar 2019”

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att följande ärende utgår ur dagordningen
•

Ärende nr 6 ”Utveckling av Pilot Gråbo under 2020 efter uppföljningar 2019”

Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt förslaget och finner att utskottet så beslutar.
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§ 66 Anmälan om jäv
Ingen anmäler jäv.
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§ 67 Revisionen besöker KSau
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Sammanfattning

Revisionen diskuterar aktuella frågor med kommunstyrelsens arbetsutskott.
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§ 68 Utveckling av Pilot Gråbo under 2020 efter
uppföljningar 2019
Ärendet utgår ur dagordningen i enlighet med beslut i § 65.
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KS20.478

§ 69 Remiss av Åtgärdsvalsstudie Metrobuss
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta anta
förvaltningens yttrande som sitt eget
Sammanfattning

Lerums kommun har givits möjlighet att svara på rubricerad remiss från Västra
Götalandsregionen. och Trafikverket. Förvaltningens yttrande är bifogat (KS20.478-6).
Remissmaterialet består av åtgärdsvalsstudierapport inklusive bilagor. Rapporten inleds
med att beskriva syfte, avgränsningar och utredningsmetodik. Därefter beskrivs mål och
strategier som legat till grund för arbetet. Problem, förutsättningar, befintliga samt
framtida förhållanden redovisas, vilket lägger grunden till fortsatt utredning. Rapporten
innehåller även en redogörelse och jämförelse av olika systemlösningar (dvs inte bara
Metrobuss) till de brister som identifierats. Därefter beskrivs trafikkoncept Metrobuss
samt studerade scenarier för konceptuell infrastruktur. Koncepten för infrastruktur
utvärderas gentemot uppsatta mål och ett förslag till utbyggnadsordning redovisas.
Åtgärdsvalsstudien avslutas med slutsatser samt identifierat fortsatt utredningsbehov.
Svar skickas till Trafikverket med e-post senast 30 november 2020.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse om Åtgärdsvalsstudie Metrobuss
Yttrande om remiss Åtgärdvalsstudie Metrobuss TRV 2020/57417
Remiss Åtgärdsvalsstudie Metrobuss
Åtgärdsvalsstudie Metrobuss
Bilagor ÅVS Metrobuss

Förslag under sammanträdet

Ordförande Renee Bengtsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att besluta anta förvaltningens yttrande som sitt eget
Beslutsgång

Ordförande Renee Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta
enligt förslaget och finner att arbetsutskottet så beslutar.
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§ 70 Regional och nationell infrastrukturplan 2022-2033

KS19.677

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen för att
återkomma till arbetsutskottet den 25 november med en konsekvensanalys, dels
avseende förslagets praktiska konsekvenser men framför allt ur ett ekonomiskt
perspektiv.
Sammanfattning

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

•

Tjänsteskrivelse om inspel till regional plan för transportinfrastruktur

Förslag under sammanträdet

Ordförande Renee Bengtsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
återremitterar ärendet till förvaltningen för att återkomma till arbetsutskottet den 25
november med en konsekvensanalys, dels avseende förslagets praktiska konsekvenser
men framför allt ur ett ekonomiskt perspektiv.

Beslutsgång

Ordförande Renee Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta
enligt förslaget och finner att arbetsutskottet så beslutar.
Beslutet skickas till

Anna Poulsen, sektorschef sektor samhällsbyggnad
Anna Rudholm, enhetschef strategisk planering
Lisa Sakshaug, trafikplanerare
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KS20.713

§ 71 Lerums kommuns Kulturpris 2020

Paragrafen är omedelbart justerad och återfinns i annat protokoll justerat 2020-10-21.
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KS20.746

§ 72 Upphörande av stiftelsen Br. Anderssons
donationsfond
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att efter ansökan till
och godkännande av länsstyrelsen förbruka stiftelsen bröderna Anderssons
donationsfonds kvarvarande tillgångar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att utdelning av
tillgångarna ska ske till Föreningen Medskapandegruppen i Gråbo.
Sammanfattning

Stiftelsen Bröderna Anderssons donationsfond förvaltas av Kommunstyrelsen i Lerums
kommun. Tillgängliga medel ska enligt urkunden/reglementet användas till Stora
Lundby tvätt- och bastuförening. Är detta inte möjligt ska avkastningen användas till
något allmännyttigt ändamål som är gemensamt för vid den tiden inom Stora Lundby
kommuns område kyrkoskrivna personer. Den avsedda Stora Lundby tvätt och
bastuförenings verksamhet har upphört. Stora Lundby kommun med tätorten Gråbo
upplöstes 1969 och ingår därefter i Lerums kommun. Stiftelsen har inte kunnat uppfylla
sitt ändamål då storleken på stiftelsens tillgångar inte är av tillräcklig omfattning för att
avkastningen, inom ramen för stiftelsens reglemente, ska möjliggöra utdelning efter
avdrag för stiftelsens omkostnader. Då det finns en önskan att medlen kommer till
avsedd nytta finns det möjlighet enligt stiftelselagen att fatta beslut om att förbruka
stiftelsens kvarvarande tillgångar till stiftelsens ändamål eller ett så närliggande
ändamål som möjligt. Detta kan ske efter godkännande av länsstyrelsen.
Förutsättningarna för att erhålla ett godkännande bedöms vara uppfyllda. Med
utgångspunkt från urkunden ska medlen användas till något ändamål som är gemensamt
för vid den tiden inom Stora Lundby kommuns område kyrkoskrivna personer. Detta
ändamål kan anses uppfyllt om medlen tilldelas Föreningen Medskapandegruppen i
Gråbo. Föreningens arbete kan med utgångspunkt från stiftelsens reglemente betraktas
som allmännyttig och inte bekostas genom uttaxering.

Beslutsunderlag

•
•
•
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Tjänsteskrivelse om upphörande av stiftelsen Br. Andersons donationsfond
Br Anderssons donationsfond reglemente
Årsredovisning 2019 Br Anderssons donationsfond
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Förslag under sammanträdet

Ordförande Renee Bengtsson (S) förslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att efter ansökan till och godkännande av länsstyrelsen
förbruka stiftelsen bröderna Anderssons donationsfonds kvarvarande tillgångar.
Ordförande Renee Bengtsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att utdelning av tillgångarna ska ske till Föreningen
Medskapandegruppen i Gråbo.

Beslutsgång

Ordförande Renee Bengtsson (S) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta
enligt förslaget och finner att arbetsutskottet så beslutar.

Beslutet skickas till

Urban Sjögren, Finansekonom
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§ 73 Motion om riktlinjer för hur bostad ska erbjudas
nyanlända enligt bosättningslagen ställd av Per Hassel
(SD)

KS19.679

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar yttrandet.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen remitterade vid sitt sammanträde 2020-04-01 motionen till
förvaltningen för beredning.
Förvaltningen återkommer nu med förslag på ett yttrande
Beslutsunderlag

•
•
•

Signatur justerare

Yttrande motion
KS § 105/2020-04-01 Svar på motion om riktlinjer för hur bostad ska erbjudas
nyanlända enligt bosättningslagen ställd av Per Hassel (SD)
Motion om riktlinjer för hur bostad ska erbjudas nyanlända enligt
bosättningslagen ställd av Per Hassel (SD)
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§ 74 Deltagande i "Kommunernas Klimatlöften"

KS20.763

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott lämnar ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Sammanfattning

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

•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse
Klimatlöften - inbjudan
Klimatlöften - beskrivning av 20 löften
Klimatlöften - beskrivning av satsningen
Sammanfattning i tabellform av förvaltningen utredning av de 20 klimatlöftena i tabellform

Förslag under sammanträdet

Ordförande Renee Bengtsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att besluta i enlighet med förvaltningens förslag.
Alliansen föreslår gemensamt att ärendet lämnas vidare till kommunstyrelsen utan eget
ställningstagande.
Beslutsgång

Ordförande Renee Bengtsson (S) ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
Alliansens förslag vinner med tre röster mot två.
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