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§ 13 Riktlinje för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i
Lerums kommun

KS21.143

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige besluta anta riktlinje för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i
Lerums Kommun.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

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

•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse om Riktlinjer för Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i
Lerums kommun
Protokoll KS § 25 2021-01-27
Riktlinje om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) i Lerums kommun
Tjänsteskrivelse om ansökan om likviditetsstöd från RIA - Hela människan
Lerum
Tjänsteskrivelse om utredning om förutsättningar för ett utökat partnerskap
(IOP) med Hela Människan Lerum

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige besluta anta riktlinje för Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) i Lerums Kommun.
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Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta
enligt förslaget och finner att arbetsutskottet så beslutar.
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§ 17 Remiss - Ansökan om ledningsnät Ale och
Stenkullen, Lerum

KS21.226

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta anta yttrandet
som sitt eget och översänder det som Lerums kommuns svar på remiss från
Energimarknadsinspektionen avseende Svenska Kraftnäts ansökan om att bygga en
kraftledning mellan Ingelkärr-Stenkullen.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

2021-02-24 inkom remiss till Lerums kommun ifrån
Energimarknadsinspektionen (Ei) angående Svenska Kraftnäts ansökan med svarstid till
2021-03-16. Kommunen begärde utökad svarstid och fick förlängt till 2021-05-03.
Ärendet behandlas i samhällsbyggnadsutskottet 2021-04-21 och i kommunstyrelsen
2021-04-28.
Svenska Kraftnät har lämnat in en ansökan till Ei för att få tillstånd, så kallad
nätkoncession, för att bygga planerad ledning som konstrueras för 420 kV mellan
Ingelkärr och Stenkullen i Ale och Lerums kommuner. Det är Ei som avgör om
ledningen skall få tillstånd.
Ärendet har varit pågående sedan 2013 och Ei har tidigare skickat Svenska Kraftnäts
ansökan på remiss och kommunen har lämnat synpunkter men nu har ansökan justerats
och avser en kortare sträcka än den ursprungliga som var mel-lan Skogssäter och
Stenkullen i Trollhättan och Lerums kommuner. Det har inte tillkommit några nya
omständigheter sedan den tidigare ansökan förutom att sträckningen nu är betydligt
kortare. Det är fortfarande samma intrång i den del som gäller från Ingelkärr till
Stenkullen. Då det har passerat några år sedan ärendet senast remitterades har det
tillkommit nya fastighetsägare bland annat då fastigheterna har bytt ägare. Ei har
uppdaterat förteckningen över berörda fastig-hets- och markägare och ger dessa
möjlighet att lämna synpunkter på remissen.
Beslutsunderlag

•

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

Förslag yttrande över remiss från Energimarknadsinspektionen avseende
kraftledning Ingelkärr-Stenkullen

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att besluta anta yttrandet som sitt eget och översänder det som
Lerums kommuns svar på remiss från Energimarknadsinspektionen avseende Svenska
Kraftnäts ansökan om att bygga en kraftledning mellan Ingelkärr-Stenkullen.

Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf sektorchef samhällsbyggnad
Lena Palm, biträdande sektorchef
Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Anna Engström, enhetschef miljöenheten
Anna Rudholm, enhetschef strategisk planering
Energimarknadsinspektionen
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§ 18 Remiss av ansökan om tillstånd till deponi för inert
avfall

KS21.255

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att anta yttrandet som sitt
eget med följande redaktionella och innehållsmässiga justeringar:
1. Sammanfattningen kompletteras med följande skrivelser:
Deponiplatsen är lokaliserad på en höjdplatå i ett etablerat friluftsområde.
Därav är bedömningen att det är en illa vald plats för deponiverksamhet. Som
tillfartsväg vill Massoptimering AB använda Olofstorpsvägen, både från
Gunillse- och Lerumshållet men med tanke på vägens kvalitet och standard är
detta en omöjlighet och därav är denna lösning utesluten.

2. Meningen på sida 2: "för Lerums kommun kan det komma att innebära stora
effekter" byts ut mot: "För kommunen kommer det att innebära". Meningen på
sida 3: "inte lämpligt på Häradsvägen" byts ut mot "inte genomförbart på
Härardsvägen". Meningen på sida 8: "och inte kan begränsas till att bara
bedömas utifrån den marginella ökningen i antal decibel eller antal
överskridanden, från just Massoptimerings verksamhet, som finns redovisad"
stryks. Meningen på sida 10: " detta kan medföra att kommunen väljer att klassa
ner den kommunala delen" byts ut till:" detta kommer medföra att kommunen
väljer att klassa ner den kommunala delen". Meningen på sida 13: " Kommunen
är medvetna om att det i det här skedet inte är möjligt att i detalj utreda och
redovisa hur området ska återställas om 20 år, men" stryks.

3. Avsnittet "Trafiksäkerhet" på sida 5 och 6 kompletteras med konsekvenser för
samtliga omnämnda verksamheter vad gäller miljö - och luftföroreningar.
Avsnittet "drift och underhåll av väg" på sidan 10 och 11 kompletteras med
skrivning att vägen från rondellen vid Häradsbron till Solåsvägen innehar
bristande bärighet och låg trafiksäkerhet vad gäller standard, att vägen är kurvig
samt innehar "ej mötesfri"-områden.

4. Följande skrivning ska även tillföras i slutet i yttrandet: Om Länsstyrelsen
beslutar att tillåta deponin att etableras vill vi trycka på att den nuvarande
föreslagna lösningen, när det gäller läge och tillfartsvägar, är omöjlig vilket vi
beskriver i vårt yttrande. Lerums kommun föreslår därför, om tillstånd
godkänns, att en temporär och rak anslutningsväg med utgångspunkt från Väg
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190 i höjd med Dockeredsvägen ska utredas. En sådan väg skulle inte i grunden
påverka vare sig samhället i Lerum eller samhället i Olofstorp.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse om Yttrande om tillstånd till deponi Vråssered för inert avfall
på fastigheten Vråssered 4:6, Göteborgs kommun
Yttrande om tillstånd till deponi Vråssered för inert avfall på fastigheten
Vråssered 4:6, Göteborgs kommun, dnr 551-13198-2020
Ansökan
Bilaga 2a till 9b
Bilaga 10a till 10h(16866233)
Bilaga 11a till 11l(16866277)
Bilaga 12a till 12q(16866340)
Bilaga 13a till 13m(16866457)
Bilaga 13n till 18
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•
•
•
•
•

Bilagor till komplettering 1(16866646)
Bilagor till komplettering 2
Komplettering 2 huvudinlaga
Komplettering, huvudinlaga(13198-2020-22)
Miljökonsekvensbeskrivning(13851713)

Förslag under sammanträdet

Alliansen (M, C, KD) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att anta yttrandet som sitt eget med följande redaktionella och
innehållsmässiga justeringar:
1. Sammanfattningen kompletteras med följande skrivelser:
Deponiplatsen är lokaliserad på en höjdplatå i ett etablerat friluftsområde.
Därav är bedömningen att det är en illa vald plats för deponiverksamhet. Som
tillfartsväg vill Massoptimering AB använda Olofstorpsvägen, både från
Gunillse- och Lerumshållet men med tanke på vägens kvalitet och standard är
detta en omöjlighet och därav är denna lösning utesluten.

2. Meningen på sida 2: "för Lerums kommun kan det komma att innebära stora
effekter" byts ut mot: "För kommunen kommer det att innebära". Meningen på
sida 3: "inte lämpligt på Häradsvägen" byts ut mot "inte genomförbart på
Härardsvägen". Meningen på sida 8: "och inte kan begränsas till att bara
bedömas utifrån den marginella ökningen i antal decibel eller antal
överskridanden, från just Massoptimerings verksamhet, som finns redovisad"
stryks. Meningen på sida 10: " detta kan medföra att kommunen väljer att klassa
ner den kommunala delen" byts ut till:" detta kommer medföra att kommunen
väljer att klassa ner den kommunala delen". Meningen på sida 13: " Kommunen
är medvetna om att det i det här skedet inte är möjligt att i detalj utreda och
redovisa hur området ska återställas om 20 år, men" stryks.

3. Avsnittet "Trafiksäkerhet" på sida 5 och 6 kompletteras med konsekvenser för
samtliga omnämnda verksamheter vad gäller miljö - och luftföroreningar.
Avsnittet "drift och underhåll av väg" på sidan 10 och 11 kompletteras med
skrivning att vägen från rondellen vid Häradsbron till Solåsvägen innehar
bristande bärighet och låg trafiksäkerhet vad gäller standard, att vägen är kurvig
samt innehar "ej mötesfri"-områden.
4. Följande skrivning ska även tillföras i slutet i yttrandet: Om Länsstyrelsen
beslutar att tillåta deponin att etableras vill vi trycka på att den nuvarande
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föreslagna lösningen, när det gäller läge och tillfartsvägar, är omöjlig vilket vi
beskriver i vårt yttrande. Lerums kommun föreslår därför, om tillstånd
godkänns, att en temporär och rak anslutningsväg med utgångspunkt från Väg
190 i höjd med Dockeredsvägen ska utredas. En sådan väg skulle inte i grunden
påverka vare sig samhället i Lerum eller samhället i Olofstorp.

Rene Bengtsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att anta yttrandet som sitt eget med redaktionella och
innehållsmässiga justeringar enligt Alliansens förslag, förutom punkt 4.

Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Alliansens förslag.

Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorchef Sektor samhällsbyggnad from 2021-04-01
Anna Poulsen, tillförordnad sektorchef Sektor samhällsbyggnad tom 2021-03-31
Anna Engström, enhetschef Miljöenheten
Morgan Persson, enhetschef Projektenheten
Anna Jägemalm, projektledare trafik Projektenheten
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§ 19 Remiss Regional vattenförsörjningsplan för
dricksvatten i Västra Götalands län

KS21.122

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta anta yttrandet
som sitt eget och översänder det som Lerums kommuns svar på remiss Regional
vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götalands län.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

2021-02-01 inkom remissen Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra
Götalands län till Lerums kommun ifrån Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Svarstiden är till 2021-05-17. Ärendet behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott
2021-04-21 och i kommunstyrelsen 2021-05-12.
I remissen framgår det att vattenförsörjningsplanen för Västra Götalands län är ett
planeringsunderlag som kan användas av alla som arbetar med en robust
vattenförsörjning i länet. Planens syfte är att säkerställa långsiktig tillgång till råvatten
för att täcka dricksvattenbehovet till och med år 2100.
Beslutsunderlag

•
•

Tjänsteskrivelse om regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra
Götalands län”
Förslag yttrande Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra
Götalands län

Förslag under sammanträdet

Ordförande Viktor Lundblad (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att besluta anta yttrandet som sitt eget och översänder det som
Lerums kommuns svar på remiss Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i
Västra Götalands län.
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Beslutsgång

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

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf sektorchef samhällsbyggnad
Annika Andersson, verksamhetschef teknisk service
Länsstyrelsen Västra Götaland
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KS14.565

§ 26 Översiktsplan för Lerums kommun
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till förvaltningen med följande
syften:
Syftet med återremissen är att justera redaktionella felaktigheter i dokumentet för att
skapa ett sakligt korrekt dokument samt motverka förvirring för mottagaren vid
samråd.
Syftet med återremissen är också att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samtliga
instruktioner som antogs på kommunstyrelsesammanträdet 2020-01-15 ” politiska
instruktionen i det fortsatta arbetet med ny Översiktsplan för Lerums kommun”.
Återremissen syftar även till att påbörja arbetet med att pedagogiskt lyfta fram
motiveringar som förklarar den politiska viljan med satsningarna beskrivna i
Översiktsplan för Lerums kommun. I detta arbete bör sammanfattningen i
hållbarhetsbedömningen visa på avvägningen mellan eventuell miljöbelastning och den
politik som Översiktsplan för Lerums kommun beskriver.
Översiktsplan för Lerums kommun, med revideringar utifrån återremissen, ska
presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021 för politisk beredning
och tas upp kommunstyrelsen den 26 maj 2021 för beslut.
Dessa åtgärder är av prioritet.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Varje kommun ska ha en aktuell kommunomfattande översiktsplan som anger
inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Översiktsplanen är
helt digital och finns publicerad på en webbsida. För den som inte vill eller kan läsa
översiktsplanen på den digitala plattformen finns all text och relevanta illustrationer
även i en utskriftsbar pdf-fil.
Kommunen beräknas växa med 14 500 – 23 500 invånare fram till 2050. I
översiktsplanen visas var alla nya bostäder och arbetsplatser kan byggas, en spelplan för
hur kommunen kan utvecklas.
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Kommunen bejakar initiativ till bebyggelse utanför tätorterna, medan den största delen
ny bebyggelsen lokaliseras i de tre huvudorterna Floda, Gråbo och Lerum, tillsammans
med de samhällen där det finns service Olstorp, Norsesund, Sjövik, Stenkullen och
Tollered. På sikt kan tätorterna Gråbo och Olstorp växa samman.
När en ny översiktsplan tas fram ska två remissrundor göras, då alla kommuninvånare,
statliga myndigheter, företagare och andra ska kunna ta del av förslaget och lämna in
synpunkter. Samrådet är den första av två remissrundor. Samrådstiden föreslås vara 3
maj – 27 juni.
Samrådet kommer att ske helt digitalt. I förslaget till översiktsplan finns en flik för att
lätt kunna lämna synpunkter och dessutom markera en plats på kartan. Det går också att
skicka in synpunkter i e-post eller via post.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelse om samråd för ny översiktsplan
Beslutsunderlag samrådshandling ny översiktsplan -planbeskrivning
Beslutsunderlag samrådshandling ny översiktsplan -hållbarhetsbedömning
Beslutsunderlag samrådshandling ny översiktsplan -strategikarta
Beslutsunderlag samrådshandling ny översiktsplan -plankarta
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KS § 15/2020-01-15 Politisk instruktion i det fortsatta arbetet med ny
översiktsplan för Lerums kommun
Politisk instruktion i det fortsatta arbetet med ny Översiktsplan för Lerums
kommun

Förslag under sammanträdet

Alliansen (M, C, KD) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet
till förvaltningen med följande syfte:
Syftet med återremissen är att justera redaktionella felaktigheter i dokumentet för att
skapa ett sakligt korrekt dokument samt motverka förvirring för mottagaren vid
samråd.
Syftet med återremissen är också att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra samtliga
instruktioner som antogs på kommunstyrelsesammanträdet 2020-01-15 ” politiska
instruktionen i det fortsatta arbetet med ny Översiktsplan för Lerums kommun”.
Återremissen syftar även till att påbörja arbetet med att pedagogiskt lyfta fram
motiveringar som förklarar den politiska viljan med satsningarna beskrivna i
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2021-04-21
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Översiktsplan för Lerums kommun. I detta arbete bör sammanfattningen i
hållbarhetsbedömningen visa på avvägningen mellan eventuell miljöbelastning och den
politik som Översiktsplan för Lerums kommun beskriver.
Översiktsplan för Lerums kommun, med revideringar utifrån återremissen, ska
presenteras på kommunstyrelsens arbetsutskott den 19 maj 2021 för politisk beredning
och tas upp kommunstyrelsen den 26 maj 2021 för beslut.
Dessa åtgärder är av prioritet.

Olle Adolfsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet
till förvaltningen i syfte att justera redaktionella felaktigheter enligt synpunkter.

Beslutsgång

Ordförande Viktor Lundblad (M) ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Alliansens förslag.

Beslutet skickas till

Emmali Jansson, processledare
Jan Behrens, tf enhetschef Strategisk planering
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2021-04-22 10:47:25 CEST,
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2021-04-22 10:47:57 CEST,
Clicked invitation link VIKTOR LUNDBLAD
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-22 10:48:04 CEST,IP: 94.191.137.66
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Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
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Clicked invitation link EVA GLÄDT
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko,2021-04-22 10:48:47 CEST,IP: 194.103.228.2
Document viewed by EVA GLÄDT
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SSN 196504073344
2021-04-22 11:18:43 CEST,
Clicked invitation link RENÉE NORGREN JERYD
Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_4 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0.3 Mobile/15E148
Safari/604.1,2021-04-22 11:18:52 CEST,IP: 81.235.192.56
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2021-04-22 11:19:58 CEST,
BankID authentication by RENÉE NORGREN JERYD
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2021-04-22 11:21:03 CEST,
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SSN 196504073344
2021-04-22 11:24:14 CEST,
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Birth date: 1965/04/07,2021-04-22 11:24:57 CEST,

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above.
Copies of signed documents are securely stored by Verified.

