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§ 75 Tillkommande och utgående ärende
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att följande ärende tillkommer på
dagordningen:
•

Naturreservat Härskogen

Förslag under sammanträdet

Olle Adolfsson (S) föreslår att ett ärende om Naturreservat Härskogen tillkommer på
dagordningen.
Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt Olle Adolfssons (S) förslag och finner att arbetsutskottet så beslutar.
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§ 76 Anmälan om jäv
Ingen anmäler jäv.
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§ 77 Individnämnden besöker Kommunstyrelsens arbetsutskott
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.
Sammanfattning

Individnämnden diskuterar aktuella frågor med arbetsutskottet.
Individnämndens fråga till arbetsutskottet:
•

Platsbehovet på äldreboende

På grund av hög beläggning är det svårt att verkställa beslut. Det kan i nuläget ta mer än
tre månader innan den enskilde kan erbjudas plats. Detta gäller i synnerhet plats på
demensavdelning.
Arbetsutskottets fråga till Individnämnden:
•

Signatur justerare

Hur kan Individnämnden och Kommunstyrelsen gemensamt fundera kring de
kvalitetsnivåer som man vill att verksamheten ska ha utifrån Vägledande
bestämmelser och rådande budget?
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KS20.627

§ 78 Regional avfallsplan 2021-2030
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att beslut anta
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030”
Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav vid sitt sammanträde 2020-08-26 förvaltningen i
uppdrag att återkomma till utskottet med en redogörelse om avfallsplanens ekonomiska
konsekvenser.
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består av en
avfallsplan och avfallsföreskrifter. Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har
gemensamt arbetet fram en avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta
som sin egen. Genom en gemensam regional avfallsplan och samarbete för att uppnå
målen i planen möjliggörs flera synergieffekter. Avfallsområdet behöver liksom övriga
samhället bidra till att minska klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar som med
fördel hanteras i samverkan.
I beslut taget den 3:e april 2020 av Göteborgsregionens förbundsstyrelse
rekommenderar styrelsen medlemskommunerna att anta avfallsplanen
”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton kommuner till 2030”som
sin egen.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

Reviderad tjänsteskrivelse ny regional avfallsplan 2021-2030
Kostnadskalkylering
Göteborgsregionen minskat avfallet, avfallsplan för 13 kommuner till 2030
Konsekvensbeskrivning av avfallsplan

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att beslut anta ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för
tretton kommuner till 2030”

Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt förslaget och finner att arbetsutskottet så beslutar.
Signatur justerare
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Beslutet skickas till

Anna Poulsen, Tf, sektorchef
Maria Hansen, Enhetschef Renhållning
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§ 79 Regional och nationell infrastrukturplan 2022-2033

KS19.677

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta ge förvaltningen
i uppdrag att spela in föreslagna brister och åtgärdsförslag till regional plan för
transportinfrastruktur.

Sammanfattning

Ärendet behandlades i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-21. Förvaltningen fick
då i uppdrag att återkomma till arbetsutskottet med en konsekvensanalys.
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
§70 KSau 2020-10-21 Regional och nationell infrastrukturplan 2022-2033

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att besluta ge förvaltningen i uppdrag att spela in föreslagna brister
och åtgärdsförslag till regional plan för transportinfrastruktur.

Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) 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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§ 80 Framtida verksamhetsområde Jeriko
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen
utan eget ställningstagande.
Sammanfattning

För Jerikoområdet har både Lerums och Partille kommuner år 2013 antagit en
gemensamt framtagen fördjupad översiktsplan (FÖP). Där utpekar
markanvändningskartan mark i båda kommunerna som lämplig för verksamheter. Inom
området utpekas också viss mark i Partille som lämplig för bostäder.

Kommunerna är belägna i Göteborgsregionen (kommunalförbundet Göteborgsregionen,
GR) som historiskt sett är den ledande regionen i Sverige inom handel- och industri. I
regionen finns ett uppdämt behov av mark till företag att kunna etablera sig och växa
på. Utifrån detta identifierade behov finns nu ett intresse från kommunernas sida att gå
vidare med att undersöka förutsättningarna för att etablera ett verksamhetsområde i
Jeriko. Kommunerna har därför inlett samtal som utmynnat i ett förslag till
Samverkansavtal (se bilaga 1) som kommunfullmäktige i respektive kommun nu
föreslås godkänna.

Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse om samverkansavtal angående utvecklingen av Jeriko
Förslag till Samverkansavtal mellan Partille kommun och Lerums kommun

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att skicka ärendet vidare till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande.
Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt förslaget och finner att arbetsutskottet så beslutar.
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Beslutet skickas till

Anna Poulsen, Tf. sektorschef
Åsa Qvist Ek, enhetschef Näringsliv och turism
Madelen Karlsson, Chefsstöd
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§ 81 Utbyggnad av Almekärr 3:40 Torp 1:18 m.fl., Aspen
Strand Övergripande huvudprojekt se även KS15.672

KS13.1050

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att inte godta
exploatörernas fördelningsprinciper innebärandes att kommunen står för samtliga
exploateringskostnader
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att
kostnadsfördelning ska göras så att en balanserad fördelning av projektets kostnader
nås, med ett för kommunen ekonomiskt utfall inom givna ramar.

Sammanfattning

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

•

Tjänsteskrivelse om fördelning av exploateringskostnader för Aspen strand

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att inte godta exploatörernas fördelningsprinciper
innebärandes att kommunen står för samtliga exploateringskostnader
Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att kostnadsfördelning ska göras så att en balanserad
fördelning av projektets kostnader nås, med ett för kommunen ekonomiskt utfall inom
givna ramar.

Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt de båda förslagen och finner att arbetsutskottet så beslutar.
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Beslutet skickas till

Max Tholén, konsult, Mark- och GIS-enheten
Anna Samuelsson
Anna Poulsen
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§ 82 Parkeringslösning för Aspen strand
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta medge bildande
av gemensamhetsanläggning och deltagande i en samfällighetsförening för p-husets
uppförande och förvaltning. Kommunen deltar med sin stamfastighet i planområde
Aspen strand, samt med lämplig kommunal gatufastighet som representerar
pendelparkeringarna.

Sammanfattning

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

Beslutsunderlag

•
•
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Tjänsteskrivelse om kommunens möjlighet att stå för risk och kapitalkostnad för
p-husets uppförande i Aspen strand
PM Aspen strand P-hus, Kommunens möjlighet att stå för risk och
kapitalkostnad under byggtiden.
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Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att besluta medge bildande av gemensamhetsanläggning och
deltagande i en samfällighetsförening för p-husets uppförande och förvaltning.
Kommunen deltar med sin stamfastighet i planområde Aspen strand, samt med lämplig
kommunal gatufastighet som representerar pendelparkeringarna.

Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt förslaget och finner att arbetsutskottet så beslutar.

Beslutet skickas till

Max Tholén, konsult Mark- och GIS-enheten
Anna Samuelsson, tf enhetschef Mark- och GIS-enheten
Anna Poulsen, tf sektorchef
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§ 83 Information om det ekonomiska läget i Sveriges
kommunsektor 2020

KS20.890

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott noterar informationen.

Sammanfattning

En presentation om det ekonomiska läget i kommunsektorn utifrån ekonomirapporten
oktober 2020 från Sveriges kommuner och Regioner (SKR).

Beslutsunderlag

•
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Information om det ekonomiska läget i Sveriges kommunsektor 2020
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§ 84 Dialog Revisionens frågor till arbetsutskottet
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att anta förvaltningens förslag till svar på
revisionens frågor som sitt eget.

Sammanfattning

Vid arbetsutskottets sammanträde 2020-10-21 förde utskottet dialog kring frågor som
revisionen ställt till arbetsutskottet inom ramen för den Grundläggande granskningen.
Dialog fortsätter kring de återstående frågorna 5, 6, 8 och 11 vid sammanträdet 202011-25. Förvaltningen föreslår följande svar på revisionens frågor:
Fråga 5: Hur fortlöper arbetet med att säkerställa boende för ensamkommande barn?

Svar: Behov av boende för ensamkommande barn kan säkerställas inom befintliga resurser.
Det är få barn som anvisas till Lerums kommun numera. De allra flesta beviljas insats i
form familjehem och det är inga svårigheter att tillhandahålla familjehem som kan ta emot
barnen. Om det sedan blir aktuellt med insats i form av stödboende kan detta tillgodoses via
upphandlade leverantörer. Men det allra flesta ensamkommande barn bor numera kvar i
familjehem tills det avslutat sina gymnasiestudier.
Kommunen har egentligen inte något ansvar för unga över 18 år (EKU) som har
uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen, när det gäller bostad. Men i Lerum har vi
Rotegården, där de kan hyra rum. Vi har ju också lämnat medel till civilsamhället fram till
årsskiftet så att de kan driva boende på Apelvägen för denna målgrupp + ge bidrag till så
kallade ”frivillighem” hos privatpersoner.

Fråga 6. Beskriv vad kommunstyrelsen har för strategi för att samverka med
civilsamhället?

Samverkan med civilsamhället sker på flera olika sätt, det finns en uttalad ambition kring att
öka denna samverkan och hitta väl fungerande former. Genom att utveckla befintliga
samarbeten och initiera till ny samverkan ges förutsättningar för civilsamhället att utgöra ett
komplement till sektorns kärnverksamhet. Nedan finns några exempel på pågående
samverkan.
Sedan många år tillbaka förs ett aktivt arbete med medskapandegrupper i Gråbo och Sjövik.
Här sker dialog och samskapande på ett systematiserat sätt med olika invånarrepresentanter
som är ideellt engagerade. Under årens lopp har detta arbetssätt skapat stor utveckling i
Gråbo och Sjövik. Här pågår arbete för att skapa ännu bättre och givande samarbetsformer.
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Inom fritid och kultur sker ett stort aktivt samarbete med föreningslivet i alla dess former.
Under Coronapandemin har några nya samarbeten etablerats, bland annat uppstart av
koordinering av systematiserade nattvandringsinsatser tillsammans med civila aktörer, och
koordinering av volontärstöd till äldre som har behov av handlingsstöd.
Det pågår flera insatser inom satsningar för gott näringslivsklimat och besöksnäring där
civilsamhället är involverat.

Fråga 8: Den 1 januari 2020 trädde barnkonventionen i kraft som svensk lag. Hur
arbetar styrelsen för att efterleva lagstiftningens krav? (RoV)

Svar: Förvaltningen har efter information till och ställningstagande av
förvaltningsledningen konstaterat att det av förarbetena till införandet av Barnkonventionen
i svensk lag framgår att inkorporeringen i svensk lag är ett förtydligande av vad som redan
gäller och att det inte medför några nya åligganden för kommunerna. Med anledning av det
har bedömningen gjorts att det inte krävs några omedelbara förutsägbara åtgärder.
Kommunjuristen har rekommenderat att det i mallen till tjänsteskrivelser införs en rubrik
under vilken en bedömning avseende det aktuella beslutets inverkan på barn ska göras, på
samma sätt som vad gäller jämställdhetsbedömning. Det har ännu ej skett.
Inom verksamhetsområde Barn- och ungdomsenheten och Familjestödsenheten har samtliga
handläggare, arbetsledare och chefer deltagit i utbildningar om barnkonventionen. Övriga
enheter inom området kommer att genomgå samma utbildning vilket är Vuxenenheten,
Försörjningsstödsenheten, Funktionshinder och Myndighet Äldre. En utbildning för
samtliga chefer inom sektor lärande i barnkonventionen har genomförts i och med dess
ikraftträdande.
Barnkonventionen har dock redan innan den trädde i kraft funnits med i befintliga
styrdokument, bland annat i Skollagen.
I Skollagens första kapitel framgår följande:
Särskild hänsyn till barnets bästa
10 § I all utbildning och annan verksamhet enligt denna lag som rör barn ska barnets bästa vara
utgångspunkt. Med barn avses varje människa under 18 år.
Barnets inställning ska så långt det är möjligt klarläggas.
Barn ska ha möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor som rör honom eller henne. Barnets åsikter
ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad.

Detta innebär exempelvis att arbetet med särskilt stöd och likabehandling redan innehåller
delar som ska säkerställa att barnet/eleven hörs i frågor som rör honom eller henne själv.
Det finns också tydliga skrivningar rörande barnens och elevernas rätt till delaktighet och
inflytande, något som följs upp och som varit föremål för strategiskt utvecklingsarbete inom
samtliga skolformer inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet.
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I förskolan har ett omfattande utvecklingsarbete rörande så kallade barnkonsekvensanalyser
– som ska genomföras inför beslut som påverkar barnen – genomförts under flera år.
Systemet ingår som en integrerad del i det systematiska kvalitetsarbetet och bedöms som
väl institutionaliserat i förskoleverksamheten. Samma system finns även i fritidshemmet.
(Det är dessa två verksamheter där krav på BKA funnits, i Allmänna råd från Skolverket)
I Kultur- och fritidsverksamheterna har kommunstyrelsen beslutat om strategier i syfte att
utveckla arbetet med att införliva barnkonventionen i det vardagliga arbetet.
Följande står i sektor lärandes Särskilda Verksamhetsuppföljning (SVU) 2020:
Verksamheterna arbetar aktivt med inflytande och medskapande för barn och unga. Under
det kommande året kommer särskilt fokus att ligga på barnkonventionens artiklar och deras
påverkan på verksamheternas arbetssätt och kvalitet. Analysen av resultaten visar att
medskapandet och delaktigheten är ett utvecklingsområde även inför framtiden.
Inom ramen för verksamheten Social hållbarhet finns bland annat enheten Plattform Lerum,
vilken har som sitt uppdrag att arbeta för att barn och unga (och deras familjer) ges goda
möjligheter att utvecklas väl och uppnå en god psykisk hälsa.
Avseende Enheten för mottagande och integration (EMI) har kommunstyrelsen beslutat om
följande strategi, i syfte att stärka barnets rätt och barnperspektivet i arbetet med bosättning
av nyanlända. Följande står i SVU 2020:
Fortsätta arbeta för att nyanlända familjer med barn ges möjlighet att erhålla bostad som
medför att kontinuitet kan skapas för barnen i förskola och skola.
Fråga 11. Övrigt som utskottet vill uppmärksamma kommunrevisionen på?

Inget ytterligare att tillägga.

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att anta förvaltningens förslag till svar på revisionens frågor som sitt eget.

Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt förslaget och finner att arbetsutskottet så beslutar.
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§ 85 Naturreservatet Härskogen
Tillkommande ärende enligt beslut i § 75.
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att bordlägga ärendet för att åter ta upp det på
arbetsutskottets sammanträde 2020-12-09.
Sammanfattning

Länsstyrelsen har skickat information till fastighetsägare i Härskogsområdet om ett
blivande naturreservat. Lerums kommun är en av fastighetsägarna där och borde
också ha fått information om ärendet. Eftersom Härskogen är ett viktigt område för
friluftsliv och rekreation för Lerums kommun är det viktigt att förslaget gås igenom och
att förslag och synpunkter lämnas till länsstyrelsen.
Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar att bordlägga ärendet för att åter ta upp det på arbetsutskottets sammanträde
2020-12-09.
Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan
besluta enligt förslaget och finner att arbetsutskottet så beslutar.
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