
 

PROTOKOLL  

Mötesdatum  
2021-10-07  

Kommunfullmäktiges presidium som beredning 

 

JUSTERAS Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 
  
Tid 2021-10-21 
  
Utses att justera Oskar Ahlman (M) 
  
   Protokollet omfattar 

Underskrifter Sekreterare _____________________________ §§ 84-91 
 Markus Franklin  

Ordförande _____________________________ ___________________________ 
 Ingela Gyllesten (C)  

Justerande _____________________________ ___________________________ 
  Oskar Ahlman (M)  

    

 
Signatur justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

Plats och tid Eken, Lerums kommunhus 
Torsdagen den 7 oktober 2021 
Klockan 09 till 12 

  
Beslutande Ingela Gyllesten (C) (ordförande) 

Oskar Ahlman (M) (vice ordförande) 
Gun-Britt Delsvik Svensson (S) (2:e vice ordförande) (deltar via länk) 

  
Övriga deltagare Marcus Larsson (administrativ chef) 

Markus Franklin (kommunsekreterare) 
Thomas Kaltenböck (kommunledningssekreterare) 
Stefan Larsson (kommunikatör) § 86 
Lennart Karlsson (beredningsstöd) § 89 
Viktoria Esko (beredningsstöd) §§ 89-90 
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Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 

Innehållsförteckning 
§ 84 Genomgång av dagordning till kommunfullmäktiges sammanträde 2021-10-21 
§ 85 Planering av gratifkationsutdelning 
§ 86 Annonsering inför kommande fullmäktigesammanträde 
§ 87 Återgång till fysiska sammanträden för kommunfullmäktige 
§ 88 Planering inför jul-KF 
§ 89 Rapportering om beredningarnas arbete 
§ 90 Beredningsuppdrag - Framtidens boende för äldre 
§ 91 Övriga frågor 
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Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter 

§ 84 Genomgång av dagordning till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-10-21 

  

 
Sammanfattning 
Presidiet går igenom dagordningen inför kommande fullmäktigesammanträde. De 
interpellationer som ställts till kommunstyrelsens ordförande förra sammanträdet 
kommer att besvaras vid sammanträdet i november, på grund av krock med 
Moderaternas partistämma. 
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§ 85 Planering av gratifikationsutdelning   
 
Sammanfattning 
Presidiet planerar utdelning av gratifikationer på nästa fullmäktigesammanträde. 
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§ 86 Annonsering inför kommande fullmäktigesammanträde   
 
Sammanfattning 
Presidiet har en dialog med förvaltningen om annonsering i tryckta och sociala medier 
inför fullmäktige 2021-10-21. Annonseringen ska fokusera på behandlingen av 
delårsrapporten. 
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§ 87 Återgång till fysiska sammanträden för kommunfullmäktige   
 
Sammanfattning 
Presidiet planerar återgången till fysiska sammanträden för fullmäktige. Efter att 
restriktionerna på grund av pandemin har ändrats återgår fullmäktige till fysiska 
sammanträden från och med oktobersammanträdet. Det innebär att deltagande på 
distans ska godkännas av ordföranden i varje enskilt fall, och grundas i särskilda skäl. 
Allmän risk för smittspridning av Covid-19 gäller inte längre som särskilt skäl för 
deltagande på distans, men förkylningssymtom ska fortfarande gälla som sådana, enligt 
den politiska majoritetens vilja.  
I kallelsen uppmanas deltagarna att hålla avstånd till varandra i och i anslutning till 
lokalen. Mingelfikat är alltjämt inställt. Ledamöterna placerar sig med en tom stol 
emellan sig i lokalen, enligt särskild placeringsordning. 
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§ 88 Planering inför jul-KF   
 
Sammanfattning 
Presidiet planerar inför julfirandet vid fullmäktiges decembersammanträde.  
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§ 89 Rapportering om beredningarnas arbete   
 
Sammanfattning 
Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa är i slutfasen av rapportskrivningen och är 
just nu i en fas med politiska överväganden innan ett konsensusbeslut kan fattas. 
Slutdatum sätts inom kort. Nytt uppdrag har föreslagits av förvaltningen, att bidra till 
kulturmiljöprogrammet i översiktsplanen. Dialog om hur uppdraget ska avgränsas och 
utformas pågår. 
Beredningen för infrastruktur och boende sammanställer slutrapporten och ska ha möte 
nästa vecka för att sätta slutdatum. Presidiet är engagerat med utmaningar finns kring att 
nå ett konsensusbeslut kring rapporten. 
Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv har dialog med förvaltningen 
om nästa uppdrag. Fördjupning av utbyggnadsområden i översiktsplanen är 
förvaltningens förslag på nytt uppdrag. Dialog om nivå och användbarhet för 
beredningsuppdraget är igång. Beredningen vill ta in konsultstöd i arbetet med ett 
sådant uppdrag och det ryms i budget enligt kalkyl. 
Beredningen för klimat, miljö och naturvård arbetar med omvärldsbevakning av andra 
kommuners visionsarbete. Beredningen efterfrågar spetskompetens i framtagande av 
visioner för kommuner. 
Tillfälliga beredningen för en badanläggning i Lerums kommun har tagit fram en 
processkarta för sitt arbete. Beredningen har fått förlängd tidsfrist av KFP till och med 
februari 2022. Beredningspresidiet har bestämt att beredningen först ska ta ställning till 
innehåll, vision och målgrupp för den nya anläggningen och sedan ha dialog om 
kostnad och storlek. Beredningen har många möten inplanerade och ledamöterna är 
engagerade. 
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§ 90 Beredningsrapport - Framtidens boende för äldre KS20.934  
 
Beslut 
Kommunfullmäktiges presidium som beredning beslutar anta förslagsskrivelsen som sin 
egen och att föreslå kommunfullmäktige besluta enligt densamma. 
 
Sammanfattning 
Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre avrapporterar första delen av sitt 
uppdrag om framtidens boende för äldre. Kommunfullmäktiges presidium presenterar 
av tradition beredningsrapporterna för fullmäktige. Rapporten och dess förslag ska 
också beredas av kommunstyrelsen innan fullmäktige beslutar om rapporten. 
 
Beslutsunderlag 

• Förslagsskrivelse om beredningsuppdrag om framtidens boende för äldre 
 
Förslag under sammanträdet 
Ordförande Ingela Gyllesten (C) föreslår kommunfullmäktiges presidium som 
beredning besluta anta förslagsskrivelsen som sin egen och att föreslå 
kommunfullmäktige besluta enligt densamma. 
 
Beslutsgång 
Kommunfullmäktiges presidium som beredning bifaller ordförandens förslag. 
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§ 91 Övriga frågor   
 
Sammanfattning 
Presidiet kommer att bli inbjudna till kommunstyrelsens sammanträde 2021-11-17, för 
att ta del av utbildningstillfälle och klargörande dialog med konsulten Axel Danielsson. 
Kommundirektören ska ha en stående informations- och dialogpunkt på kommande 
presidiesammanträden. 
Firandet av 100-åringar i kommunen som presidiet haft del i innan pandemin återupptas 
vid ett senare skede. 
Presidiet har en dialog med förvaltningen om arbetet med den politiska organisationen 
och planerar in ett kommande möte med varje parti för dialog om det liggande förslaget. 
Partierna vill att Axel Danielsson tittar på förslaget. 
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