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§ 78 Genomgång av dagordning till kommunfullmäktiges 
sammanträde 2021-09-23 

  

 
Sammanfattning 
Presidiet går igenom dagordningen inför kommande fullmäktigesammanträde.  
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§ 79 Annonsering inför kommande fullmäktigesammanträde   
 
Sammanfattning 
Presidiet har en dialog med förvaltningen om annonsering i tryckta och sociala medier 
inför nästa fullmäktige. Annonseringen ska fokusera på beslutet om nytt 
beredningsuppdrag om ny vision för Lerums kommun, samt motionssvaren. 
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§ 80 Återgång till fysiska sammanträden för kommunfullmäktige   
 
Sammanfattning 
Presidiet har en dialog med förvaltningen om återgång till fysiska sammanträden för 
fullmäktige. De allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ändras den 29 september 
och kommunens regler för distansarbete i samband med det. Kommunstyrelsen har gått 
ut med information om att styrelsen återgår till fysiska sammanträden från och med 
oktober och att pandemin inte längre ses utgöra ett särskilt skäl för distansdeltagande i 
sig. Däremot gäller sjukdomssymtom fortfarande som särskilt skäl för deltagande på 
distans för enskilda ledamöter. Ordföranden avgör varje enskilt fall. Presidiet vill att 
samma text skickas ut till fullmäktige. Fullmäktige sammanträdet fysiskt igen 2021-10-
21. 
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§ 81 Budgetuppföljning för den politiska organisationen, tertial 2 år 
2021 

  

 
Sammanfattning 
Förvaltningen rapporterar resultat för T2 samt helårsprognos för den politiska 
organisationen. Organisationen gör ett överskott, även efter justering för eftersläpande 
arvodesutbetalningar. Detta beror troligtvis på effekter av pandemin, det vill säga 
inställda kurser och konferenser. På posten arvodeskostnader gör fullmäktige och 
kommunstyrelsens underskott, vilket beror på ökad närvaro efter implementering av 
distansnärvaro via Teams och längre sammanträden som en konsekvens av det. Den 
tillfälliga beredningen för badanläggning i Lerum är en extra kostnad för 
organisationen. Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa ligger högre i sin 
förbrukning, på grund av konferenser och kommande resor och studiebesök efter 
pandemin. 
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§ 82 Rapportering om beredningarnas arbete   
 
Sammanfattning 
Beredningen för kultur, fritid och folkhälsa är i slutfasen av rapportskrivningen. 
Presidiet har haft möte med förvaltningen och presenterat sitt arbete. En heldag planeras 
27 september för att färdigställa texter till rapporten. Slutet av oktober är målsättningen 
för en färdig rapport. Presidiet vill att beredningen ska färdigställa rapporten snarast och 
att beredningens nästa uppdrag ska beslutas snarast. 
Beredningen för infrastruktur och boende arbetar med datainsamling från enkätsvaren. 
Just nu arbetar beredningen med svaren från Floda och Gråbo. Det har kommit många 
svar som ska gås igenom. 
Beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv har lämnat rapporten för 
yttrande till förvaltningen och inväntar sedvanlig ärendeberedning inför beslut om 
rapporten. Beredningen har börjat läsa in sig på material inför uppstart av nästa 
uppdrag, fördjupning av utbyggnadsområden i översiktsplanen. Förvaltningen har haft 
informationsmöte med beredningen om verksamheten under pandemin. 
Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre ska ha heldagskonferens på Nääs 
fabriker för att ta fram förslag till delrapport om uppdraget, trygghetsboenden. 
Beredningen vill att delrapporten ska avrapporteras till fullmäktiges 
decembersammanträde, men det är en optimistisk tidsplan. Beredningen har studiebesök 
i Ronneby för att besöka olika boenden inplanerat. Beredningen har haft kontinuerlig 
dialog med förvaltningen om sitt uppdrag och har fått fördjupade svar på 
frågeställningar om trygghetsboenden i rapportform. 
Beredningen för klimat, miljö och naturvård har fått nej till önskemålet om en förstärkt 
beredning för uppdraget om ny vision. Beredningen har fått instruktion att gå utanför 
sitt definierade område i uppdraget. Beredningen gör omvärldsbevakning med hjälp av 
förvaltningen och tittar på 15 andra kommuners visionsarbete och hur det är kopplat till 
styrdokument och implementering. Frågan om att Miljöpartiet inte är representerade i 
beredningen har kommit upp och ordföranden vill bjuda in en ledamot från (MP). 
Reglementet medger inbjudna personer på möten, men dessa får inte delta i beslut eller 
få sammanträdesarvode. Förvaltningen har fått till sig att beredningen vill ha 
specialiststöd för sitt uppdrag, experter som medverkat vid visionsframtaganden. Dialog 
inom förvaltningsledningen förs om detta. 
Tillfälliga beredningen för en badanläggning i Lerums kommun ska ha möte med 
pensionärssamrådet för dialog om behov i en framtida badanläggning. Beredningen har 
kartlagt konkurrerande badanläggningar i grannkommuner. Beredningen har haft 
studiebesök på Vattenpalatset i Lerum och ska få information från förvaltningen om 
kostnadskalkylen för att renovera Vattenpalatset. 
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§ 83 Övriga frågor   
 
Sammanfattning 
Alla förtroendevalda i kommunen ska få inbjudan till Länsstyrelsens arrangemang 
Demokratistugan för att fira 100 år av demokrati i Sverige. Arrangemanget ska 
uppmärksammas på nästa fullmäktigesammanträde. 
Förvaltningen informerar om utvecklingsarbetet med AD konsult. Mycket har hänt 
kring ärendecykeln och sammanträdesplaneringen. 10 delprojekt ligger i planeringen, 
bland annat revidering av kommunstyrelsens reglemente och delegationsordning, 
förtydligande skrifter till budgetunderlag, politisk inriktning, ärendehantering, 
kvalitetssäkring och digitalisering. Förvaltningen upplever en tydlig kvalitetshöjning i 
och med arbetet.  
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