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Administrativa enheten

ANSLAG
Instans:
Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum:
2018-08-22
Justeringsdatum:
2018-09-11
Anslaget sätts upp:
2018-09-11
Anslaget tas tidigast ned: 2018-10-03
Protokollet förvaras på Stab och utveckling.
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Följande paragrafer har justerats

§ 214

Tillkommande och utgående ärenden

§ 215

Igångsättningsbeslut gällande byggnation av gång- och cykelväg längs
Ryggebolsvägen

§ 216

Ianspråktagande gällande byggnation av gång och cykelväg längs Ryggebolsvägen

§ 217

Igångsättningsbeslut för gång- och cykelväg utmed del av Kolborydsvägen

§ 218

I anspråkstagande av medel för byggnation av gång- och cykelväg på del av
Kolborydsvägen.

§ 219

Områdesbestämmelser över Aspenäs Villastad

§ 220

Antagande av Säveåns vattenråds arbetsordning och beslut om finansiering

§221

Upphandling av entreprenad för nyanläggning av spill- och vattenledningar samt
pumpstationer i Stora Bråta

§ 222

Förlängning av vägnamn Jutagårdsvägen

§ 223

Förlängning av vägnamn Lilla Haråsvägen

§ 224

Köpeavtal Hallegården 1:384

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges Torg

Telefon/fax
0302-52 10 00
0302-52 11 18 (fax)

Webb/e-post
www.lerum.se
kommun@lerum.se

Org.nr 212000-1447
Pg 3 31 43-9
Bg 547-6239
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§ 225

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande fastigheterna Lerum 20:4 och
Lerum 20:10

§ 226

Omfördelning av investeringsmedel inom Sektor samhällsbyggnad.

§ 227

Förlängt arrende, del av Hultet 1:2

§ 228

Köp och fastighetsreglering för fastighet Torp 1:4 och Torp 1:304

§ 229

Svar på motion om resultatfokuserad styrning av kommunens planberedning ställd av
Alexander Abenius (M)

§ 230

Svar på motion om byggherredriven planprocess, ställd av Alexander Abenius (M)

§ 231

Samverkan kring barn och ungas psykiska hälsa inom SAMLA-området

§ 232

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 2019/2020 2022/2023.

§ 233

Svar på fördjupad uppföljning av 2015 års granskning avseende gymnasiesärskolan

§ 234

Antagande av Samverkan Lerum Alingsås SAMLAS inriktningsbeslut avseende om
socialmedicinsk mottagning inom närvårdssamverkan Lerum-Alingsås, SAMLA

§ 235

Komplettering av befintlig överenskommelse om samarbete kring personer med
psykisk funktionsnedsättning och personer med missbruk att även omfatta personer
med spelmissbruk

§ 236

Rapportering av ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal 1 år 2018

§ 237

Överenskommelse om samverkan vid in- och utskrivning från sjukhus

§ 238

Ekonomiska anslag för SAMLA vårdsamverkan för år 2019

§ 239

Svar på motion om att införa en fyra veckors utbildning för de som ska arbeta inom
äldrevården ställd av Ingrid Swenson (SD)

§ 240

Ansökan om borgen från Floda Boif

§ 241

Uppföljning av kommunövergripande handlingsplan för jämställdhet 2017

§ 242

Upphandling av skolskjuts
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§ 243

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019

§ 244

Beslut fattade på delegation från kommunstyrelsen 2018, period 4

§ 245

Kommunstyrelsens svar på förtroendevalda revisorers grundläggande granskning
2017

§ 246

Svar på medborgarförslag om friskvårdsredskap i närheten av Växtrums planteringar

§ 247

Motion om trygghetskameror i Floda, Lerum och Gråbo C ställd av Alexander
Abenius (M)

§ 248

Motion om ny sammanträdeslokal för Lerums kommunfullmäktige ställd av Svante
Karlsson (M)

§ 249

Information kring dricksvattensituationen i kommunen

§ 250

Kommundirektören informerar

§251

Kommunstyrelsens utskott informerar

§ 252

Kommunstyrelsen representanter informerar

§ 253

Uppdrag till förvaltningen att revidera färdtjänstregler

§254

Beslut om drift av Lerums kommuns vattenverk vid sänkning av nivåerna i
råvattentäkterna i strid mot vattendom

