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Signatur justerare

Tillkommande och utgående ärenden
Jäv
Delegation av rätten att avgöra om svar ska lämnas på remisser
Framtagande av ny politisk vision eller motsvarande politisk viljeyttring
Systematiskt arbetsmiljöarbete år 2020
Utvärdering av e-förslag
Yttrande om behov av borgerlig vigselförrättare
Förslag att skapa en permanent minnesplats för mopedolyckan i Lerum (E-förslag)

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 60 Tillkommande och utgående ärenden
Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 61 Jäv
Ingen anmäler jäv.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 62 Delegation av rätten att avgöra om svar ska lämnas
på remisser

KS21.561

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att delegera rätten
att avgöra huruvida remiss som rör Sektor samhällsbyggnads verksamhetsområde ska
besvaras eller inte till sektorchef för Sektor samhällsbyggnad.
Sammanfattning

Våren 2020 tog Sektor samhällsbyggnad fram en processbeskrivning för hur sektorn ska
hantera inkomna remisser från regeringen, myndigheter, regioner och kommuner med
flera.
I dagsläget ligger beslutsrätten om att yttra sig över remisser på kommunstyrelsen, med
undantag för vissa yttranden som avlämnas med stöd av socialtjänstlagen. Inom ramen
för projektet Samsyn politik och förvaltning pågår arbete om att i ökad utsträckning
delegera rätten att svara på remisser till utskott och förvaltning. Sådan delegation är
dock inte föremål för beslut i detta ärende.
Att svara på remisser är i många fall ett tidskrävande arbete. Remisser som Sektor
samhällsbyggnad och politiken bedömer har liten eller ingen påverkan på Lerum, ska
besvaras och behöver behandlas på samma sätt som en remiss där kommunen har
synpunkter. Samtliga remisser behöver därmed behandlas i kommunstyrelsen.
För sådana remisser där kommunens svar endast föreslås vara att kommunen inte
lämnar några synpunkter förefaller en sådan hantering vara överflödig. För att använda
Sektorns resurser effektivare föreslås beslutsrätten att avgöra huruvida remissen
behöver besvaras eller inte delegeras till sektorchef för Sektor samhällsbyggnad.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om delegation på remisser till sektorchef för Sektor
samhällsbyggnad

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att delegera rätten att avgöra huruvida remiss som rör Sektor
samhällsbyggnads verksamhetsområde ska besvaras eller inte till sektorchef för Sektor
samhällsbyggnad.
Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS21.561

§ 62 (fortsättning)
Beslutet skickas till

Peter Wallentin, sektorchef samhällsbyggnad
Carolina Eriksson, enhetschef verksamhetsstöd
Lena Wennberg, utredare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS20.870

§ 63 Framtagande av ny politisk vision eller
motsvarande politisk viljeyttring
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att besluta ge beredningen för klimat, miljö och naturvård i
uppdrag att ta fram ett ställningstagande om vision för Lerums kommun, utifrån de
alternativ som anges i uppdragsbeskrivningen.
Sammanfattning

Uppdragsbeskrivning
Beredningens uppdrag är att föreslå ett ställningstagande gällande Lerums kommuns
vision.
Följande alternativ ska beredningen ta ställning till:
a) Ta bort årtalet men i övrigt behålla nuvarande vision ”Sveriges ledande
miljökommun 2025” samt underliggande värdeord inflytande, kreativitet och hållbarhet.
b) Byta ut visionen ”Sveriges ledande miljökommun 2025” till en ny vision, men
behålla underliggande värdeord inflytande, kreativitet och hållbarhet.
c) Byta ut visionen ”Sveriges ledande miljökommun 2025” och värdeorden inflytande,
kreativitet och hållbarhet till en ny vision samt nya underliggande värdeord, eller annan
konstruktion.
d) Ta bort visionen ”Sveriges ledande miljökommun 2025” samt underliggande
värdeord inflytande, kreativitet och hållbarhet utan att ersätta den.
Om beredningen föreslår att visionen ska bytas ut, alternativ b eller c, ska beredningen
också ta fram ett förslag på ny vision, och om alternativ c väljs, även föreslå
underliggande värdeord eller annan konstruktion. Om beredningen föreslår alternativ b
eller c, ska beredningens förslag beskriva visionens betydelse i förhållande till annan
politisk styrning.
Beslutsunderlag

•

Förslagsskrivelse om beredningsuppdrag till beredningen för klimat, miljö och
naturvård, gällande ställningstagande om vision för Lerums kommun

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta ge beredningen för klimat,
miljö och naturvård i uppdrag att ta fram ett ställningstagande om vision för Lerums
kommun, utifrån de alternativ som anges i uppdragsbeskrivningen.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS20.870

§ 63 (fortsättning)
Beslutsgång

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

Alexander Abenius (M) önskar att följande anteckning förs till protokollet:
Kommunstyrelsen vill förtydliga att beredningen ej är bundna till beredningens
ämnesområde i uppdraget.
Beslutet skickas till

Kim Erefalk, Utvecklings- och hållbarhetschef
Marcus Larsson, enhetschef
Viktoria Esko, beredningsstöd

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS21.595

§ 64 Systematiskt arbetsmiljöarbete år 2020
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta notera
informationen.
Sammanfattning

Förvaltningen har sammanställt och följt upp det systematiska arbetsmiljöarbete som
har bedrivits i Lerums kommuns under år 2020 och återrapporterar nu
sammanställningen och uppföljningen till Kommunstyrelsen.
Sammanställningen beskriver vilka arbetsmiljöfrågor som förvaltningen har arbetat med
under året som gått, vilka arbetsmiljöfrågor som har lyfts till en
förvaltningsövergripande nivå för åtgärd, vilka åtgärder som har vidtagits i det
förvaltningsövergripande arbetsmiljöarbetet under året samt vilka åtgärder som kvarstår.
Uppföljningen beskriver hur systematiken i arbetsmiljöarbetet fungerar inom
förvaltningen, vilka åtgärder som har vidtagits för att stärka systematiken i
arbetsmiljöarbetet under året samt vilka behov som finns av att stärka systematiken
ytterligare.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om sammanställningen och uppföljningen av Lerums kommuns
systematiska arbetsmiljöarbete 2020

•

Sammanställning och uppföljning av Lerums kommuns systematiska
arbetsmiljöarbete 2020

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen att besluta notera informationen.
Beslutsgång

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

Gull-Britt Eide, Kommundirektör
Malena Steingrüber, HR- chef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.
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Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS21.301

§ 65 Utvärdering av e-förslag
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen
i uppdrag att återkomma med utvärdering av e-förslag i Lerums kommun per den siste
november 2021.
Sammanfattning

Efter att utredning hade visat att få medborgarförslag lett till åtgärder och att
handläggningen var kostsam beslutade kommunfullmäktige den 2019-08-22 § 164 att
avveckla medborgarförslag.
Istället infördes e-förslag. Fördelarna som framhölls var att e-förslag (som inte är
lagreglerade på samma sätt) inte kräver samma politiska hantering som
medborgarförslag. Samtidigt möjliggjordes att invånare även fortsättningsvis skulle
kunna lämna förslag på förändring och förbättring direkt på kommunens hemsida. Eförslag skulle sammanfogas med pågående utvecklingsarbete av kommunens samverkan
med civilsamhället. Den nya formen för medborgarinflytande skulle utvärderas senast
30 juni 2020 (KS 2019-06-19 § 255).
Det kan konstateras att e-förslagen har haft en trög start. De första besluten om
hantering togs av kommunstyrelsen 2021-05-26, § 225. De första tjänsteskrivelserna
efter kommunstyrelsens beslut om hantering är planerade för beslut i kommunstyrelsen
2021-08-25.
Handläggningen av e-förslagen har alltså precis börjat komma igång. Den är inte
tillräckligt intrimmad för att en meningsfull utvärdering ska kunna äga rum.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om begäran om anstånd med utvärdering av e-förslag i Lerums
kommun

•

KS 2019-06-19 § 255

•

KF 2019-08-22 § 164

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med utvärdering
av e-förslag i Lerums kommun per den siste november 2021.
Beslutsgång

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

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS21.301

§ 65 (fortsättning)
Beslutet skickas till

Mikael Ingvarsson, kommunsekreterare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 66 Yttrande om behov av borgerlig vigselförrättare

KS21.695

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta anta följande
yttrande som sitt eget:
De tio vigselförrättare kommunen redan har är tillräckligt. Det är inga problem för par
att få en tid hos någon vigselförrättare och en del av vigselförrättarna har bara enstaka
vigslar per år.
Vill enskild person ansöka om att bli vigselförrättare i enskild vigsel ställer sig
kommunstyrelsen positiv till det.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Sammanfattning

Lerums kommun har 2021-07-22 mottagit en begäran från Länsstyrelsen om att senast
17 augusti yttra sig över behov av borgerlig vigselförrättare, efter att ansökan om
förordnande som borgerlig vigselförrättare inkommit till Länsstyrelsen. Enligt
Länsstyrelsen bör kommunens behov av borgerliga vigselförrättare vara ledande i
bedömningen av ansökan om förordnande.
Lerums kommun ombeds yttra sig över om behovet av vigselförrättare är tillgodosett
eller om kommunen är i behov av ytterligare vigselförrättare.
Lerums kommun har bett om anstånd på svaret till 27 augusti.
Frågan har skickats in till Lerums kundtjänst Komin som administrerar vigslar och som
har skickat frågan vidare för beredning hos administrativa enheten, Stab och utveckling.
Enligt Komin är de tio vigselförrättare kommunen redan har tillräckligt. Det är inga
problem för par att få en tid hos någon vigselförrättare och en del av vigselförättarna har
bara enstaka vigslar per år.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse om yttrande om behov av borgerlig vigselförrättare

•

Begäran om yttrande om behov av borgerlig vigselförrättare

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår å Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna, Kristdemokraterna) vägnar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta anta följande yttrande som sitt eget:
De tio vigselförrättare kommunen redan har är tillräckligt. Det är inga problem för par
att få en tid hos någon vigselförrättare och en del av vigselförrättarna har bara enstaka
vigslar per år.
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS21.695

§ 66 (fortsättning)
Vill enskild person ansöka om att bli vigselförrättare i enskild vigsel ställer sig
kommunstyrelsen positiv till det.

Renée Bengtsson (S) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet
med förvaltningens förslag.
Beslutsgång

Ordförande Alexander Abenius (M) ställer förslagen mot varandra och konstaterar att
kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Alliansens förslag till beslut.
Beslutet skickas till

Länsstyrelsen Västra Götaland

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

§ 67 Förslag att skapa en permanent minnesplats för
mopedolyckan i Lerum (E-förslag)

KS21.443

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att avslå e-förslaget.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att anta
förvaltningens yttrande som sitt eget.
Sammanfattning

Ärendet gäller ett e-förslag om att skapa en permanent minnesplats för mopedolyckan
som skedde i Lerum 2020. Förslagsställaren föreslår att platsen för olyckan markeras
med en skylt eller sten som kan integreras i miljön och ger även kort andra förslag på
utformning av minnesplatsen.
Förvaltningen har sett över olika möjligheter för att skapa en minnesplats där olyckan
skedde. Platsen för olyckan är enligt gällande detaljplan allmän plats och enligt lag får
inte allmän plats upplåtas mer än tillfälligt för enskild verksamhet. Då invånarna inte är
odelat positiva till en minnesplats kan det inte anses vara ett gemensamt behov på den
här platsen. Därför föreslår förvaltningen att kommunstyrelsen avslår förslaget och
hänvisar istället till begravningsplatsen som är den sedvanliga platsen för att sörja och
minnas.
Beslutsunderlag

•

Tjänsteskrivelse med yttrande över e-förslag ”Förslag att skapa en permanent
minnesplats för mopedolyckan i Lerum”

•

E-förslag - 5302 Minnesplats mopedolyckan

Förslag under sammanträdet

Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att avslå e-förslaget.
Ordförande Alexander Abenius (M) föreslår att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår
kommunstyrelsen besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget.
Beslutsgång

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

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.

PROTOKOLL
Datum

2021-08-23
Kommunstyrelsens arbetsutskott

KS21.443

§ 67 (fortsättning)

Beslutet skickas till

Annika Andersson, verksamhetschef
Jenny Eriksson, verksamhetsutvecklare
Peter Wallentin, sektorchef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet är digitalt justerat och saknar därför namnunderskrifter.
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