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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

Beslutande

Oskar Ahlman (M) (ordförande)
Gun-Britt Delsvik Svensson (S) (vice ordförande)
Alexander Abenius (M)
Jeanette Andersson (M)
Viktor Lundblad (M)
Frida Holzhausen (M)
Vincent Nordgren (M)
Eva Andersson (C)
Robert Blomberg (C)
Lennart Wassenius (C)
Lill Jansson (L) §§ 132-147, §§ 149-152
Ronny Johansson (L)
Christian Eberstein (KD)
Gunilla Lindell (KD)
Erik Larsson (S)
Renée Bengtsson (S)
Halim Azemi (S)
Sara Jäderklint (S)
Pamela Danielsson (S)
Anette Holgersson (V)
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)
Ingrid Swenson (SD)
Eva Brodén (M) ersätter Caroline Lansenfeldt (M)
Ingmar Rahm (V) ersätter Anna Eriksson (V)
Per-Arne Jadepalm (SD) ersätter Alexander Christiansson (SD)
Bo Nordström (SD) ersätter Ralf Dahlgren (SD)

Övriga deltagare

Markus Franklin (kommunsekreterare)
Mikael Ingvarsson (kommunsekreterare)
Anna Lena Mellquist (S) (ordförande, de förtroendevalda revisorerna) § 145,
§ 147
Marie Sjödin (M) (vice ordförande, de förtroendevalda revisorerna) § 145
Camilla Simonsson (ekonomichef) § 146
Malena Steingrüber (HR-chef) § 146
Anders Lindgren (tf. chef Utvecklingsenheten) § 146
Susanne Lundin (redovisningsansvarig) § 146
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

Innehållsförteckning

Signatur justerare

§ 132

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i beredningen för välfärd för unga,
vuxna och äldre

§ 133

Val av ersättare till Göteborgsregionens förbundsfullmäktige

§ 134

Val av ledamot till beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

§ 135

Budget 2021 med plan 2022-2023

§ 136

De förtroendevalda revisorernas budget 2021

§ 137

Taxor och avgifter 2021

§ 138

Vatten- och avloppstaxa 2021

§ 139

Taxa för arrende och nyttjanderätter

§ 140

Avgift för andra stöd- och hjälpinsatser för personer med beroendeproblematik

§ 141

Beslut angående avskaffad vaccinationsavgift för personer i riskgrupp och 65+

§ 142

Avgift för familjerådgivning

§ 143

Revidering av hemtjänsttaxa 2021

§ 144

Revidering av färdtjänsttaxor utifrån Västtrafiks nya zoner

§ 145

De förtroendevalda revisorernas granskning av delårsbokslut 2020

§ 146

Delårsrapport 2020

§ 147

Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas granskningsrapport inköp och upphandling 2020

§ 148

Bekräftelse av borgensförbindelse m.m. med Kommuninvest i Sverige AB

§ 149

Redovisning av motionsläget hösten 2020

§ 150

Anmälan av nya motioner

§ 151

Anmälan av nya interpellationer

§ 152

Anmälan av nya frågor
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 132 Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i
beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

KS19.863

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna avsägelsen.
Sammanfattning

Roya Heidari Jorat (KD) har begärt entledigande från förtroendeuppdraget som ledamot
i beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.
Förslag under sammanträdet

Ordförande Oskar Ahlman (M) föreslår kommunfullmäktige besluta godkänna
avsägelsen.
Beslutsgång

Kommunfullmäktige bifaller ordförandens förslag.
Beslutet skickas till

Lovisa Lahi, administratör
Eva Glädt, kommunledningssekreterare
Viktoria Esko, verksamhetsutvecklare
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 133 Val av ersättare till Göteborgsregionens
förbundsfullmäktige

KS18.1095

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar välja Pamela Danielsson (S) som ersättare till
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige till och med 2022-12-31.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval till vakans i Göteborgsregionens
förbundsfullmäktige efter Karolina Roughton (S).
Förslag under sammanträdet

Valberedningens vice ordförande Halim Azemi (S) föreslår å valberedningens vägnar
kommunfullmäktige välja Pamela Danielsson (S) som ersättare till Göteborgsregionens
förbundsfullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) frågar om kommunfullmäktige kan bifalla
valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Beslutet skickas till

Göteborgsregionen
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 134 Val av ledamot till beredningen för välfärd för
unga, vuxna och äldre

KS19.863

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar välja Elliot Danielsson (KD) som ledamot till
beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre.
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar fyllnadsval till vakanser i instanserna.
Förslag under sammanträdet

Valberedningens vice ordförande Halim Azemi (S) föreslår å valberedningens vägnar
kommunfullmäktige välja Elliot Danielsson (KD) som ledamot till beredningen för
välfärd för unga, vuxna och äldre.
Beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) frågar om kommunfullmäktige kan bifalla
valberedningens förslag och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Beslutet skickas till

Lovisa Lahi, administratör
Eva Glädt, kommunledningssekreterare
Viktoria Esko, verksamhetsutvecklare
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 135 Budget 2021 med plan 2022-2023

KS19.996

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar fastställa utdebiteringen för år 2021 till 20,65 öre per
skattekrona, vilket är oförändrat jämfört med 2020.
Kommunfullmäktige beslutar fastställa Alliansens förslag till årsbudget för 2021 samt
plan för åren 2022 och 2023.
Kommunfullmäktige beslutar att övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för
att anpassa verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutar att omdisponering av driftbudget och investeringsbudget
mellan sektorer och mellan beslutade investeringsprojekt ska beslutas av
kommunstyrelsen samt att då verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en
annan, äger kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer.
Kommunfullmäktige beslutar att medge kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas
med ytterligare 282 miljoner kronor år 2021 till totalt 1 933 miljoner kronor och rätt att
inom denna ram nyupplåna, omsätta eller lösa lån.
Sammanfattning

Enligt kommunallagen 11 kap § 6 ska kommunen senast i oktober upprätta en budget
för nästkommande år samt en plan för de följande två åren. I Lerums kommun utgörs
budgetbeslutet av fördelning av ekonomiska resurser utifrån beräknade skatteintäkter,
prioriteringar och investeringsvolymer för kommande år. I samband med budgetbeslutet
ska även utdebitering av skatt fastställas samt beslut fattas angående förändringar av
taxor och avgifter. Förändring av taxor och avgifter behandlas som separata ärenden.
Budgetdebatten hålls vanligtvis vid juni månads sammanträde, men har i år skjutits upp
till i oktober, på grund av rådande omständigheter under pandemin. Kommunstyrelsen
har berett ärendet och har beslutat välja Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna och Kristdemokraterna) budgetförslag som sitt eget till
kommunfullmäktige. Även Socialdemokraternas budgetförslag har beretts av
kommunstyrelsen. Övriga budgetförslag har inte beretts och hanteras som skriftliga
yrkanden vid sammanträdet och bifogas detta protokoll.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Signatur justerare

KS § 273/2020-09-16 Budget 2021 med plan 2022-2023
Tjänsteskrivelse om budget 2021 med plan 2022-2023
Alliansens Budget 2021 med plan 2022 & 2023
Alliansens investeringsbudget 2021 med plan 2022 & 2023
Socialdemokraternas budget 2021 med plan 2022-23 med ramar och
investeringar
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 135 (forts.)
Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Eva Andersson (C), Lill Jansson (L), Vincent Nordgren (M) och Lennart Wassenius
(C), gör inlägg i debatten och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och till
Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna)
budgetförslag.
Alexander Abenius (M), Christian Eberstein (KD), Gunilla Lindell (KD), Viktor
Lundblad (M), Jeanette Andersson (M), Eva Brodén (M), Frida Holzhausen (M) och
Ronny Johansson (L) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till Alliansens budgetförslag.
Renée Bengtsson (S), Anette Holgersson (V), Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP),
Halim Azemi (S) och Sara Jäderklint (S) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till
Socialdemokraternas budgetförslag.
Bo Nordström (SD) gör inlägg i debatten och lämnar å Sverigedemokraternas vägnar ett
skriftligt yrkande innehållande Sverigedemokraternas budgetförslag (se bilaga 1). Bo
Nordström (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag.
Renée Bengtsson (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag att kommunfullmäktige
ska medge kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas med 282 miljoner kronor till
totalt 1 933 miljoner kronor för år 2021 och yrkar att kommunfullmäktige istället ska
medge kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas med 366 miljoner kronor till totalt
1 988 miljoner kronor för år 2021.
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) yrkar att kommunfullmäktige ska uppdra
kommunstyrelsen att utreda skolorna i norra Lerum med en jämförelse mellan förslaget
två F-9-skolor och fyra skolor.
Erik Larsson (S), Robert Blomberg (C) och Ingmar Rahm (V) gör inlägg i debatten.
Ajourneringar

Sammanträdet ajourneras klockan 14.25 till 14.30, klockan 15.15 till 15.45, klockan
16.55 till 17.05 och klockan 18.10 till 18.20.
Beslutsgång

Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning. Ordförande Oskar
Ahlman (M) ställer proposition på varje punkt i kommunstyrelsens förslag. På de
punkter andra yrkanden har inkommit ställs dessa mot kommunstyrelsens förslag. När
punkterna i kommunstyrelsens förslag har beslutats behandlas övriga yrkanden.
Ordföranden frågar först om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens förslag
att fastställa utdebiteringen för år 2021 till 20,65 öre per skattekrona, vilket är
oförändrat jämfört med 2020. Ordföranden finner att kommunfullmäktige så beslutar.
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 135 (forts.)
Forts. beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) konstaterar att kommunfullmäktige har tre
budgetförslag att ta ställning till. Dessa är Alliansens (Moderaterna, Centerpartiet,
Liberalerna och Kristdemokraterna) budgetförslag som också är kommunstyrelsens,
Socialdemokraternas budgetförslag och Sverigedemokraternas budgetförslag.
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
Alliansens budgetförslag, som också är kommunstyrelsens.
Omröstning begärs

Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag till huvudförslag.
Ordföranden ställer Socialdemokraternas förslag och Sverigedemokraternas förslag mot
varandra och finner att kommunfullmäktige utser Socialdemokraternas förslag till
motförslag.
Ordföranden meddelar följande omröstningsordning
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Socialdemokraternas förslag
Omröstningsresultat

Med 14 Ja-röster, 9 Nej-röster och 3 ledamöter som avstår beslutar kommunfullmäktige
bifalla kommunstyrelsens förslag, det vill säga att fastställa Alliansens budgetförslag.
Se bilaga 2 för en redogörelse för hur ledamöterna röstat.
Forts. beslutsgång

Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens
förslag att övergripande samordningsfrågor som aktualiseras för att anpassa
verksamheten till ram får avgöras av kommunstyrelsen. Ordföranden finner att
kommunfullmäktige så beslutar.
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens
förslag att omdisponering av driftbudget och investeringsbudget mellan sektorer och
mellan beslutade investeringsprojekt ska beslutas av kommunstyrelsen samt att då
verksamhet ansvarsmässigt flyttas från en sektor till en annan, äger
kommunförvaltningen själv rätten att omföra resurser mellan sektorer. Ordföranden
finner att kommunfullmäktige så beslutar.
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 135 (forts.)
Forts. beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) ställer kommunstyrelsens förslag att medge
kommunstyrelsen att upplåningsramen utökas med ytterligare 282 miljoner kronor år
2021 till totalt 1 933 miljoner kronor mot Renée Bengtssons (S) yrkande att avslå
detsamma och att istället utöka upplåningsramen med 366 miljoner kronor till totalt
1 988 miljoner kronor. Ordföranden finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden frågar sedan om kommunfullmäktige kan bifalla eller avslå Katarina
Kuzmanovic-Krasniqis (MP) yrkande att kommunfullmäktige ska uppdra
kommunstyrelsen att utreda skolorna i norra Lerum med en jämförelse mellan förslaget
två F-9-skolor och fyra skolor. Ordföranden finner att kommunfullmäktige avslår
yrkandet.
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 136 De förtroendevalda revisorernas budget 2021

KS20.291

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar att revisionen tilldelas en budgetram om 2 000 000 kronor
för år 2021. Medlen hämtas från ramen för den politiska organisationen.
Sammanfattning

Kommunfullmäktiges presidium ska i enlighet med kommunfullmäktiges arbetsordning
bereda förslag till de förtroendevalda revisorernas budget. Den huvudsakliga
anledningen till detta är att revisorerna ska vara fristående i förhållande till de som
revisorerna har i uppdrag att granska. Då kommunstyrelsen utgör det huvudsakliga
granskningsobjektet i Lerums kommun är det inte lämpligt att kommunstyrelsen, i sitt
förslag till budget, lämnar förslag till revisorernas budget.
För år 2020 har de förtroendevalda revisorerna en budget om 1 900 000 kronor. För år
2021 begär revisorerna att anslaget ska utökas med 100 000 kronor till totalt 2 000 000
kronor. Utökningen motiveras av ökade kostnader i form av sammanträdesarvoden i
samband med upphandling av leverantör av revisionstjänster, då nuvarande avtal löper
ut under år 2021.
Beslutsunderlag

•
•
•

KFP § 88/2020-10-08 De förtroendevalda revisorernas budget 2021
Förslag till ekonomisk ram för de förtroendevalda revisorerna år 2021
Revisorernas budgetförslag 2021

Beslutet skickas till

De förtroendevalda revisorerna
Marcus Larsson, administrativ chef
Camilla Simonsson, ekonomichef
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 137 Taxor och avgifter 2021

KS20.69

Beslut

1 Kommunfullmäktige beslutar anta samtliga indexjusteringar av taxor och avgifter
2021.
2 Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa för uthyrning av idrottshall vid
arrangemang. Taxan gäller från och med 2021-01-01.
3 Kommunfullmäktige beslutar anta ny taxa för uthyrning av konferensrum i Arenan
och Bygdegården. Taxan gäller från och med 2021-01-01
4 Kommunfullmäktige besluta anta ny taxa för uthyrning av samlingssalar. Taxan gäller
från och med 2021-01-01.
5 Kommunfullmäktige besluta anta ny taxa för avbokningar av hyrd lokal. Taxan gäller
från och med 2021-01-01.
6 Kommunfullmäktige besluta anta reviderad taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalken enligt bilaga 2, daterad 2020-07-02. Taxan gäller från och med 2021-01-01.
7 Kommunfullmäktige beslutar revidera taxa för Lerums kommuns offentliga kontroll
av livsmedel enligt bilaga 3, daterad 2020-04-02. Taxan gäller från och med
2021-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen ser årligen över samtliga taxor och lämnar förslag till beslut om
vidare hantering av dem till fullmäktige. Flera taxor föreslås indexuppräknas, några är
oförändrade och nya taxor föreslås införas. De nya taxorna omfattar kompletteringar till
befintlig uthyrning av lokaler. Det gäller taxa vid uthyrning av idrottshall för
arrangemang, uthyrning av konferensrum, uthyrning av samlingssal och avgift för
avbokningar av hyrd lokal.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning revideras
med kompletteringar och förtydliganden som går i linje med och bekräftar nuvarande
taxemodell. Taxan för Lerums kommuns offentliga kontroll av livsmedel revideras
framförallt med anledning av ny EU-lagstiftning som trädde i kraft 2019-12-14.
Strukturella förändringar av taxor inför år 2021 går i separata ärenden. Dessa är inför år
2021 följande: Hemtjänstavgift KS20.330, Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst
KS20.580, VA-taxa KS20.225, Taxa för arrende och nyttjanderätter KS20.645, Avgift
för familjerådgivning KS20.663, Vaccinationsavgift för personer i riskgrupp och 65+
KS20.662 samt Avgift för andra stöd och hjälpinsatser för personer med
beroendeproblematik KS20.661
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 137 (forts.)
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

KS § 274/2020-09-16 Taxor och avgifter 2021
Tjänsteskrivelse om taxor och avgifter 2021
Taxa för Lerums kommuns offentliga kontroll av livsmedel
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalken och angränsande lagstiftning
Taxor och avgifter 2021

Beslutet skickas till

Laila Granberg, budgetekonom
Förvaltningsledningen
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PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 138 Vatten- och avloppstaxa 2021

KS20.255

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta ny VA-taxa med införande 2021-01-01.
Sammanfattning

Avgiftsuttaget enligt en VA-taxa ska ske utifrån vad som är skäligt och rättvist. Det
totala avgiftsuttaget får inte överstiga de kostnader som är nödvändiga för att ordna och
driva VA-anläggningen. För att VA-taxan ska bli mer skälig och rättvis och för att
intäkter för olika ändamål ska motsvara ändamålens kostnader föreslår
kommunstyrelsen en revidering av befintlig VA-taxa.
Följande revideringar föreslås:
- Förändrade avgifter för dagvattenavlopp
- Anpassning till branschstandard av textkonstruktionen
- En förändrad fördelning mellan fast och rörlig avgift
- Följa Svenskt vattens fördelning på spridning mellan vattenmätaravgifter
- Justering av § 17 extra åtaganden
Förändringen av taxan kommer inte att innebära ökade intäkter till VA-verksamheten
utan är en omfördelning av avgifterna.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

•
•
•

KS § 287/2020-09-16 Vatten- och avloppstaxa 2021
§ 51 KSsu 200513 VA-taxa 2021
Tjänsteskrivelse om VA-taxa 2021
VA-taxa 2021 – Taxa för Lerum kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Bilaga 1 - Fördelning av intäkter och kostnader
Bilaga 2 - Dagvattentjänster
Bilaga 3 – Kostnad för typhus

Beslutet skickas till

Anna Poulsen, tf. sektorschef
Annika Andersson, verksamhetschef
Jennie Eriksson, VA-strateg
Mats Andersson, VA-ingenjör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 139 Taxa för arrende och nyttjanderätter

KS20.645

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta Taxa för arrende och nyttjanderätter 2021.
Kommunfullmäktige beslutar att Taxa för arrende och nyttjanderätter träder i kraft
2021-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har berett förslag till taxa för nyttjanderätter och arrenden.
Taxan är framtagen genom en omvärldsanalys av jämförbara kranskommuner till
Göteborgs stad, samt genom olika myndighetskällor som Sveriges kommuner och
regioner, Lantbrukarnas Riksförbund, Jordbruksverket och Göteborgs stift.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

KS § 285/2020-09-16 Taxa för arrende och nyttjanderätter
§ 56 KSau 2020-08-26 Taxa för arrende och nyttjanderätter
Tjänsteskrivelse Taxa för arrende och nyttjanderätter från 2021-01-01
Reviderat förslag till Taxa för arrenden och nyttjanderätter 2021
Markpolicy antagen 2019-10-24

Beslutet skickas till

Anna Samuelsson, tf. enhetschef
Niklas Björnander, Mark- och GIS-ingenjör

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 140 Avgift för andra stöd- och hjälpinsatser för
personer med beroendeproblematik

KS20.661

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta den nya taxan för andra stöd och hjälpinsatser för
personer med beroendeproblematik.
Taxan gäller från och med 2021-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen har berett förslag till en ny avgift för så kallade andra stöd och
hjälpinsatser, som exempelvis tillhandahålls vid stödboenden för personer med
beroendeproblematik.
Den nya avgiften föreslås bli 152 kronor per dygn och består av 72 kronor för kost och
80 kronor för boende.
Beslutsunderlag

•
•

•

KS § 276/2020-09-16 Avgift för andra stöd- och hjälpinsatser för personer med
beroendeproblematik
KSSOU §42/2020-09-09 Avgift för andra stöd- och hjälpinsatser för personer
med beroendeproblematik
Tjänsteskrivelse om andra stöd- och hjälpinsatser för personer med
beroendeproblematik

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorschef
Marie Blomgren tf. verksamhetschef
Malin Wendeblad, enhetschef
Kent Knutsson, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 141 Beslut angående avskaffad vaccinationsavgift för
personer i riskgrupp och 65+

KS20.662

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta förslaget om avskaffad vaccinationsavgift för
personer i riskgrupp och 65+.
Avgiften avskaffas från och med 2020-11-03.
Beslutet avser den kommunala hälso- och sjukvården.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår att kommunens avgift för vaccination ska följa Västra
Götalandsregionens, som beslutats bli avgiftsfri för personer i riskgrupp och personer
över 65 år inför influensasäsongen år 2020–2021.
Beslutsunderlag

•

•
•

KS § 275/2020-09-16 Beslut angående avskaffad vaccinationsavgift för personer
i riskgrupp och 65+
KSSOU §41/2020-09-09 Beslut angående avskaffad vaccinationsavgift för
personer i riskgrupp och 65+
Tjänsteskrivelse om avskaffad vaccinationsavgift för personer i riskgrupp och
65+

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorschef
Marie Blomqvist, tf. verksamhetschef
Malin Wendeblad, enhetschef
Kent Knutsson, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 142 Avgift för familjerådgivning

KS20.663

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta den reviderade avgiften för familjerådgivning.
Avgiften tas ut från och med 2021-01-01.
Kommunfullmäktige beslutar förtydliga att avgiften avses per tillfälle.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår att avgiften för familjebehandling höjs från 120 kronor till
200 kronor.
Förvaltningen har genomfört en översyn av taxor och avgifter. Avgiften har legat på
samma nivå under ett antal år och vid översyn av taxor och avgifter inför budgetåret
2021 bedömde förvaltningen att avgiften för familjerådgivningen ska ligga i nivå med
kranskommunerna för att bättre harmonisera med dessa. Avvägning har gjorts för att
avgiftsnivån inte ska avhålla enskilda eller par från att vända sig till den kommunala
familjerådgivningen. Kommunen erbjuder flera andra kostnadsfria alternativ för
enskilda eller par som söker stöd och rådgivning kring samlevnad.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

KS § 277/2020-09-16 Avgift för familjerådgivning
KSSOU §43/2020-09-09 Avgift för familjerådgivning
Tjänsteskrivelse om avgift för familjerådgivning
Förteckning över avgifter för familjerådgivning GR-kommunerna våren 2020

Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S) gör inlägg i debatten och yrkar avslag till kommunstyrelsens
förslag och föreslår kommunfullmäktige besluta att istället införa en stegvis
upptrappning av avgiften under tre år, med 150 kronor per samtal första året, 175 kronor
per samtal andra året och 200 kronor per samtal tredje året.
Christian Eberstein (KD) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Renée Bengtssons
(S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 142 (forts.)
Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorschef
Marie Blomgren, tf. verksamhetschef
Malin Wendeblad, enhetschef
Kent Knutsson, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 143 Revidering av hemtjänsttaxa 2021

KS20.330

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta förvaltningens förslag till ny hemtjänsttaxa.
Den nya hemtjänsttaxan gäller från 2021-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förvaltningens förslag till ny taxa
för att beräkna den avgift som brukare med hemtjänst enligt socialtjänstlagen ska betala.
Den avgift som finns idag upplevs av både brukare och personal inom förvaltningen
som ologisk eftersom den inte utgår ifrån det beslut om hemtjänst som brukaren fått.
För att komma till rätta med detta så föreslår förvaltningen en annan konstruktion av
taxan som baseras på de insatser som brukarna har beviljats snarare än den tid som
utförarna av hemtjänst fått tilldelad. Den nya taxan förväntas inte innebära några
minskade eller ökade intäkter för kommunen och föreslås börja gälla från 2021-01-01.
Beslutsunderlag

•
•
•

KS § 278/2020-09-16 Revidering av hemtjänsttaxa 2021
KSSOU §39/2020-09-09 Revidering av hemtjänsttaxa
Tjänsteskrivelse om revidering av hemtjänsttaxa

Beslutet skickas till

Monika Bondesson, sektorschef
Marie Blomqvist, verksamhetschef
Maria Enbuske, verksamhetschef
Ann-Christin Gustafsson, utvecklingsledare
Kent Knutsson, utvecklingsledare

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 144 Revidering av färdtjänsttaxor utifrån Västtrafiks
nya zoner

KS20.580

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta förslagen till nya uppdaterade färdtjänstregler och
färdtjänsttaxor samt riksfärdtjänstregler från och med 2021-01-01.
Sammanfattning

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta nya regler för färdtjänst och nya
taxor. De nya färdtjänstreglerna innebär ett utökat färdtjänstområde, möjlighet att ta
med sällskapsdjur, samt förslag att bibehålla nuvarande avgiftssystem för egenavgift i
färdtjänst. Förvaltningen har även uppdaterat och förtydligat färdtjänst- och
riksfärdstjänstreglerna på flera punkter.
Beslutsunderlag

•
•

•
•
•
•
•
•
•

KS § 279/2020-09-18 Revidering av färdtjänsttaxor utifrån Västtrafiks nya zoner
KSSOU §40/2020-09-09 Revidering av färdtjänsttaxor utifrån Västtrafiks nya
zoner
Tjänsteskrivelse om färdtjänstregler och riksfärdtjänstregler i Lerums kommun.
Bilaga 2 - Regler för riksfärdtjänst i Lerums kommun
Bilaga 1 - Färdtjänstregler i Lerums kommun
Bilaga 3 - Tre zoner i kollektivtrafiken
Bilaga 4 - Tjänsteskrivelse om att revidera färdtjänstreglerna gällande husdjur
Bilaga 5 - Resevillkor för sjukresor för Västra Götalandsregionen
Bilaga 6 - El-skotrar i färdtjänst, snabbfakta från Svenskkollektivtrafik

Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Renée Bengtsson (S) gör inlägg i debatten och föreslår kommunfullmäktige besluta att
färdtjänsttaxan ska likställas med kollektivtrafiktaxan.
Christian Eberstein (KD) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) ställer kommunstyrelsens förslag mot Renée Bengtssons
(S) förslag och finner att kommunfullmäktige bifaller kommunstyrelsens förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 144 (forts.)
Omröstning begärs

Ordförande Oskar Ahlman (M) meddelar följande omröstningsordning
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag
Nej-röst för Renée Bengtssons (S) förslag
Omröstningsresultat

Med 17 Ja-röster och 9 Nej-röster beslutar kommunfullmäktige bifalla
kommunstyrelsens förslag. Se bilaga 3 för en redogörelse för hur ledamöterna röstat.
Beslutet skickas till

Maria Enbuske, verksamhetschef
Elisabeth Karlsson, enhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 145 De förtroendevalda revisorernas granskning av
delårsbokslut 2020

KS20.752

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen.
Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har granskat delårsbokslutet per 2020-08-31. De har
granskat om resultaten i delårsrapporten är förenliga med kommunfullmäktiges
finansiella och verksamhetsmässiga mål samt om delårsrapporten ger en rättvisande bild
av kommunens ekonomiska resultat och ställning.
Revisorernas gör fyra noteringar i sin granskning och bedömer att delårsrapporten ger
en i allt väsentligt rättvisande bild av kommunens resultat och ställning. Revisorerna
noterar att kommunen saknar en tydlig definition för hur stor andel av de politiska
viljeinriktningarna som ska vara uppfyllda för att god ekonomisk hushållning ska anses
råda. Revisorerna avvaktar därför med bedömningen av den aspekten tills
årsredovisningen.
Beslutsunderlag

•

De förtroendevalda revisorernas bedömning av delårsbokslut 2020

Inlägg i debatten

Anna Lena Mellquist (S) och Marie Sjödin (M), de förtroendevalda revisorernas
presidium, presenterar resultatet av revisorernas granskning för kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) frågar om kommunfullmäktige kan besluta notera
informationen och finner att kommunfullmäktige så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 146 Delårsrapport 2020

KS20.573

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna delårsrapport 2020.
Sammanfattning

Delårsrapport 2020 är en uppföljning av budget- och verksamhetsplan för 2020. I
rapporten, som avser perioden januari till augusti, beskrivs förvaltningens
verksamhetsarbete inom respektive verksamhetsområde. Rapporten innehåller även en
ekonomiredovisning innefattande utfall för perioden och prognos för året utifrån drift,
investeringar och exploatering. Även rapportering av personalstatistik, med fokus på
sjukfrånvaron, återfinns i rapporten. I delårsrapporten ingår även uppföljning av
beslutade mål från budgeten.
Beslutsunderlag

•
•
•
•

KS § 316/2020-10-07 Delårsrapport 2020
KSAU § 64/2020-09-23 Delårsrapport 2020
Tjänsteskrivelse om delårsrapport 2020
Delårsrapport 2020 (rev. 2020-10-02)

Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Camilla Simonsson, ekonomichef, Susanne Lundin, redovisningsansvarig, Anders
Lindgren, tf. chef utvecklingsenheten och Malena Steingrüber, HR-chef, presenterar
delårsrapporten för kommunfullmäktige
Renée Bengtsson (S) och Alexander Abenius (M) gör inlägg i debatten och yrkar bifall
till kommunstyrelsens förslag.
Christian Eberstein (KD) gör inlägg i debatten.
Beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) frågar om kommunfullmäktige kan bifalla
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Beslutet skickas till

Camilla Simonsson, ekonomichef
Susanne Lundin, redovisningsansvarig

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 147 Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda
revisorernas granskningsrapport - inköp och
upphandling 2020

KS20.531

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen.
Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lerums kommun genomfört en
granskning av inköp och upphandling.
Utifrån granskningen har följande identifierats att kommunens samtliga avtal inte
hanteras i den kommungemensamma avtalsdatabasen, det saknas rutiner för att
identifiera möjliga avtalsområden för upphandling, ingen övergripande uppföljning av
sektorernas direktupphandlingar genomförs samt att det behöver säkerställas för en
övergripande utvärdering och uppföljning av samtliga avtal.
Förvaltningen har tagit fram förslag på åtgärder för att stärka kommunens avtalstrohet,
rutiner för att systematiskt identifiera avtalsområden som är möjliga och lämpliga att
upphandla, övergripande uppföljning av direktupphandlingar och säkerställandet av
övergripande utvärderingar och uppföljningar av kommunens avtal.
Kommunstyrelsen har antagit förvaltningens svar som sitt eget och överlämnar svaret
till kommunfullmäktige för information.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

KS §282/2020-09-16 Svar på de förtroendevalda revisorernas
granskningsrapport - inköp och upphandling 2020
Tjänsteskrivelse om granskningsrapport - inköp och upphandling 2020
Rutin för avtalsuppföljning
Granskningsrapport inköp och upphandling 2020
Följebrev till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om granskning av
inköp och upphandling

Inlägg i debatten och förslag under sammanträdet

Anna Lena Mellquist (S), ordförande för de förtroendevalda revisorernas, presenterar
revisorernas granskning för kommunfullmäktige och meddelar att de tagit del av
kommunstyrelsens svar.
Renée Bengtsson (S) gör inlägg i debatten och yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 147 (forts.)
Beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) frågar om kommunfullmäktige kan bifalla
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige så beslutar.
Protokollsanteckningar

Renée Bengtsson (S) vill att följande anteckning förs till protokollet.
Vi Socialdemokrater anser att revisionsrapporten synliggör problematiken runt
upphandlingar. Vi anser att när vi har systemet med köp och sälj genom offentliga
upphandlingar så ska enheten ha de möjligheter till ett gott arbete vilka beskrivs i
tjänsteskrivelsen. Däremot så har vi den uppfattningen att allt för mycket att
kommunens verksamhet konkurrensutsätts vilket verkar skapa en i sig kostnadsdrivande
kontrollapparat som tar resurser från kärnverksamheten. Vår uppfattning är att vi kan
ha mycket mer av kommunens verksamheter i kommunal regi.
Beslutet skickas till

Camilla Simonsson, ekonomichef
Lisa Edler, upphandlingschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 148 Bekräftelse av borgensförbindelse m.m. med
Kommuninvest i Sverige AB

KS20.534

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar
Att Lerums kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 2007-0611 ("Borgensförbindelsen"), vari Lerums kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar
såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ("Kommuninvest")
förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Lerums kommun
genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande av
borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande och
blivande borgenärer.
Att Lerums kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Lerums kommun
2011-10-19, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för
det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot någon eller
några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, alltjämt gäller.
Att Lerums kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Lerums kommun
2011-10-19, vari Lerums kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören att för Lerums kommuns
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Sammanfattning

Lerums kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening som är ägare till
Kommuninvest i Sverige AB. I medlemskapet ingår borgensförbindelse, regressavtal
och garantiavtal. Mot bakgrund av reglerna om preskription riskerar regressavtalet och
garantiavtalet att bli ogiltiga efter tio år. Borgensförbindelsen bekräftades år 2016 men
samordnas nu tidsmässigt med övriga avtal. Avtalen är villkor för medlemskap i
föreningen och det är därför av mycket stor vikt att kommunen fattar beslut om att
bekräfta att avtalen alltjämt är gällande.
Kommuninvest har upprättat en checklista på åtgärder som skall vidtas och
önskar att samtliga medlemmar följer checklistan. Detta för att uppnå enhetlighet i
dokumentationen för samtliga medlemmar. I checklistan ingår hur beslutet skall vara
formulerat.
Beslutsunderlag

•

•
•
Signatur justerare

KS § 248/2020-08-19 Bekräftelse av borgensförbindelse m.m. med
Kommuninvest i Sverige AB
Tjänsteskrivelse om bekräftelse borgensförbindelse, regressavtal och avtal
motpartsexponering Kommuninvest
Följebrev borgen och avtal Kommuninvest
Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 148 (forts.)
Jäv

Lill Jansson (L) anmäler jäv och deltar ej i handläggningen i ärendet.
Beslutsgång

Ordförande Oskar Ahlman (M) frågar om kommunfullmäktige kan bifalla
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige så beslutar.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 149 Redovisning av motionsläget hösten 2020

KS20.154

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera informationen.
Sammanfattning

Enligt 30 § av kommunfullmäktiges arbetsordning, reviderad 2019-08-22, ska
kommunstyrelsen redovisa de motioner som är under beredning två gånger per år, i april
och i oktober, till kommunfullmäktige, samt hur långt beredningsprocessen har
framskridit. I ärendet redovisas de motioner som för närvarande är under beredning och
därmed ännu inte har beslutats av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag

•
•

KS § 321/2020-10-07 Redovisning av motionsläget hösten 2020
Tjänsteskrivelse om redovisning av motionsläget hösten 2020

Beslutet skickas till

Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv
Protokollet har justerats digitalt
och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 150 Anmälan av nya motioner
Inga motioner anmälda till dagens sammanträde.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet har justerats digitalt
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Datum

2020-10-22
Kommunfullmäktige

§ 151 Anmälan av nya interpellationer
Inga interpellationer anmälda till dagens sammanträde.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet har justerats digitalt
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§ 152 Anmälan av nya frågor
Inga frågor anmälda till dagens sammanträde.
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Bilaga 1, Sverigedemokraternas budgetförslag, § 135 Budget 2021
med plan 2022-2023

Sverigedemokraterna Lerum skuggbudget 2021

Sverigedemokraterna ser att vi behöver ha en ökad effektivisering i alla av kommunens
verksamheter.
För att stärka sektor stöd och omsorg vill Sverigedemokraterna öka anslaget i vår
skuggbudget.
Detta för att våra gamla och sköra på våra boenden och inom hemtjänsten skall få det
stöd och omsorg som de så väl förtjänar. Vi i Sverigedemokraterna vill med vår
skuggbudget öka bemanningen på våra boenden, höja löner samt vidareutbilda vår
personal. Med en sådan satsning så kommer vi att uppnå en bättre arbetsmiljö, lägre
sjukfrånvaro och en minskad personalomsättning vilket kommer att leda till en bättre
psykisk hälsa och större kundnöjdhet bland våra brukare. Vi vill också med vår
förstärkning av budgeten att det skall ge ökade resurser till mer meningsfulla aktiviteter
samt en förbättrad kvalitet på maten för våra brukare.
Vi Sverigedemokrater anser att man ska kunna åldras i Lerum på ett värdigt sätt och vill
med vår skuggbudget göra det möjligt för våra brukare att få uppleva en lugn och trygg
ålderdom.
Stöd och omsorgen har under lång tid kämpat med stora underskott och brutna tak.
Covid 19 pandemin har nu dessutom gett ökningar i den psykiska ohälsan bland våra
brukare
Vi Sverigedemokraterna anser att denna budgetförstärkning för sektor Stöd och omsorg
som vi lagt i vår skuggbudget är helt nödvändigt för att kunna möta de stora behov som
finns inom sektorn

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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Protokollet har justerats digitalt
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Bilaga 1 (forts.), Sverigedemokraternas budgetförslag, § 135 Budget
2021 med plan 2022-2023

Verksamhetens nettokostnader (mnkr)

verksamhetsplan 2020

justering
2021

Budget
2021

– Resultatreglering

3,0

0,0

3,0

– Reserverat utrymme KS

14,1

-9,1

5,0

-8,0

-8,0

gemensamma

– förvaltningsgemensam åtgärd

fördelade nettokostnader

Signatur justerare

– Stab och utveckling

178

-12,0

166

– Samhällsbyggnad

146

19,7

165,7

– Lärande

1324

56,0

1 380

– Stöd och omsorg

848

26,2

874,2

– Finansförvaltning

-33,8

-19,9

-53,7

Summa

2 479,3

52,9

2 532,2

Utdragsbestyrkande
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Protokollet har justerats digitalt
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Bilaga 2, voteringsdetaljer, § 135 Budget 2021 med plan 2022-2023
Ledamot

Röst

Alexander Abenius (M)
Ja
Jeanette Andersson (M)
Ja
Viktor Lundblad (M)
Ja
Frida Holzhausen (M)
Ja
Oskar Ahlman (M)
Ja
Vincent Nordgren (M)
Ja
Eva Andersson (C)
Ja
Robert Blomberg (C)
Ja
Lennart Wassenius (C)
Ja
Lill Jansson (L)
Ja
Ronny Johansson (L)
Ja
Christian Eberstein (KD)
Ja
Gunilla Lindell (KD)
Ja
Eva Brodén (M)
Ja
Gun–Britt Delsvik Svensson (S)
Nej
Erik Larsson (S)
Nej
Renée Bengtsson (S)
Nej
Halim Azemi (S)
Nej
Sara Jäderklint (S)
Nej
Pamela Danielsson (S)
Nej
Anette Holgersson (V)
Nej
Katarina Kuzmanovic–Krasniqi (MP) Nej
Ingmar Rahm (V)
Nej
Ingrid Swenson (SD)
Avstår
Per–Arne Jadepalm (SD)
Avstår
Bo Nordström (SD)
Avstår
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Utdragsbestyrkande
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Protokollet har justerats digitalt
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Bilaga 3, voteringsdetaljer, § 144 Revidering av färdtjänsttaxor
utifrån Västtrafiks nya zoner
Ledamot

Röst

Alexander Abenius (M)
Ja
Jeanette Andersson (M)
Ja
Viktor Lundblad (M)
Ja
Frida Holzhausen (M)
Ja
Oskar Ahlman (M)
Ja
Vincent Nordgren (M)
Ja
Eva Andersson (C)
Ja
Robert Blomberg (C)
Ja
Lennart Wassenius (C)
Ja
Lill Jansson (L)
Ja
Ronny Johansson (L)
Ja
Christian Eberstein (KD)
Ja
Gunilla Lindell (KD)
Ja
Ingrid Swenson (SD)
Ja
Eva Brodén (M)
Ja
Per–Arne Jadepalm (SD)
Ja
Bo Nordström (SD)
Ja
Gun–Britt Delsvik Svensson (S)
Nej
Erik Larsson (S)
Nej
Renée Bengtsson (S)
Nej
Halim Azemi (S)
Nej
Sara Jäderklint (S)
Nej
Pamela Danielsson (S)
Nej
Anette Holgersson (V)
Nej
Katarina Kuzmanovic–Krasniqi (MP) Nej
Ingmar Rahm (V)
Nej
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Utdragsbestyrkande
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och saknar därför namnunderskrifter

Verification
Transaction ID

SkuMxo8_w-SJZdzxo8dv

Document

Protokoll för kommunfullmäktige 2020-10-22.pdf

Pages

36

Sent by

Markus Franklin

Signing parties
Oskar Ahlman
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Sara Jäderklint
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Eva Brodén

eva.broden@lerum.se
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Markus Franklin

markus.franklin@lerum.se
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Eva Glädt
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Method: BankID SE
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Activity log
E-mail invitation sent to sara.jaderklint@lerum.se
2020-10-28 08:46:16 CET,
E-mail invitation sent to oskar.ahlman@lerum.se
2020-10-28 08:46:16 CET,
E-mail invitation sent to markus.franklin@lerum.se
2020-10-28 08:46:16 CET,
E-mail invitation sent to eva.gladt@lerum.se
2020-10-28 08:46:16 CET,
E-mail invitation sent to eva.broden@lerum.se
2020-10-28 08:46:16 CET,
BankID authentication by Markus Erik Julius Franklin
SSN 198310224814
2020-10-28 08:47:17 CET,
Clicked invitation link Markus Erik Julius Franklin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36,2020-10-28
08:47:23 CET,IP address: 194.103.228.3
Document viewed by Markus Erik Julius Franklin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36,2020-10-28
08:47:23 CET,IP address: 194.103.228.3
Document signed by Markus Erik Julius Franklin
Birth date: 1983/10/22,2020-10-28 08:48:07 CET,
BankID authentication by EVA GLÄDT
SSN 195607256343
2020-10-28 08:50:39 CET,
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Clicked invitation link EVA GLÄDT
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36,2020-10-28
08:50:46 CET,IP address: 155.4.133.33
Document viewed by EVA GLÄDT
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36,2020-10-28
08:50:46 CET,IP address: 155.4.133.33
Document signed by EVA GLÄDT
Birth date: 1956/07/25,2020-10-28 08:51:23 CET,
BankID authentication by Sara Elisabeth Jäderklint
SSN 198804055583
2020-10-28 09:04:50 CET,
Clicked invitation link Sara Elisabeth Jäderklint
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1
Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36,2020-10-28 09:04:59 CET,IP address: 83.187.181.229
Document viewed by Sara Elisabeth Jäderklint
Mozilla/5.0 (Linux; Android 8.0.0; SAMSUNG SM-G930F) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) SamsungBrowser/12.1
Chrome/79.0.3945.136 Mobile Safari/537.36,2020-10-28 09:05:00 CET,IP address: 83.187.181.229
Document signed by Sara Elisabeth Jäderklint
Birth date: 1988/04/05,2020-10-28 09:05:27 CET,
BankID authentication by Eva Ingrid Margareta Brodén
SSN 196509155062
2020-10-28 10:26:40 CET,
Clicked invitation link Eva Ingrid Margareta Brodén
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko,2020-10-28 10:26:46 CET,IP address: 194.103.228.3
Document viewed by Eva Ingrid Margareta Brodén
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko,2020-10-28 10:26:46 CET,IP address: 194.103.228.3
Document signed by Eva Ingrid Margareta Brodén
Birth date: 1965/09/15,2020-10-28 10:28:10 CET,
BankID authentication by OSKAR AHLMAN
SSN 198804154956
2020-10-28 11:26:26 CET,
Clicked invitation link OSKAR AHLMAN
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15,2020-10-28
11:26:33 CET,IP address: 78.72.16.184
Document viewed by OSKAR AHLMAN
Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Safari/605.1.15,2020-10-28
11:26:33 CET,IP address: 78.72.16.184
Document signed by OSKAR AHLMAN
Birth date: 1988/04/15,2020-10-28 11:27:34 CET,

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