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§ 67 Genomgång av kommunfullmäktiges årshjul
Sammanfattning

Markus Franklin, kommunsekreterare, går igenom kommunfullmäktiges årshjul med
presidiet. Årshjulet uppdateras och revideras efter de ändringar i planeringen som
tvingats fram av pandemin.
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§ 68 Omvärldsbevakning 2019
Sammanfattning

Andreas Benkel, verksamhetsutvecklare, informerar presidiet om den årliga
omvärldsrapporterns uppkomst och funktion. Omvärldsrapport för 2019 skulle ha
presenterats under hösten i kommunfullmäktige. Förvaltningen föreslår att
omvärldsrapporten bör se annorlunda ut med tanke på rådande omständigheter och de
stora händelser som pandemin inneburit under 2020. En extern byrå kan anlitas för att
utreda hur pandemin har påverkat allmänna trender som är relevanta för kommunen.
Förvaltningen vill få ett klartecken från presidiet att inleda arbetet med att se över
möjligheterna till en sådan rapport istället för den vanliga omvärldsrapporten, för att
sedan återkomma med tidsplan och förslag till finansiering.
Presidiet ser fördelar med ett större perspektiv på rapporten i förhållande till pandemin
som kan ge vinster till förvaltningen och verksamheterna. Presidiet emotser en
eventuellt sådan rapport i januari år 2021, men presidiet vill först få en ekonomisk och
tidsmässig plan för rapportarbetet på kommande presidiesammanträde.
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§ 69 Demokratitorget
Sammanfattning

Viktoria Esko, verksamhetsutvecklare, har en dialog med presidiet om planeringen av
Demokratitorget 2020. Enligt planen ska Demokratitorget, som går ut på att
gymnasieungdomar ska ha dialog med politiker, äga rum på Dergårdsgymnasiet i slutet
av oktober.
Presidiet vill att en plan för att kunna hålla avstånd mellan deltagarna utarbetas och
skickas med i inbjudan. Förvaltningen har kontakt med Göteborgsregionen som kan
bistå med en sådan planering.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

PROTOKOLL
Datum

2020-09-10
Kommunfullmäktiges presidium som beredning

§ 70 Beredningsrapport - Funktionshinderstrategi

KS19.459

Sammanfattning

Beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre har färdigställt en rapport enligt
uppdraget om funktionshindersstrategi för Lerums kommun. Rapporten och
förslagsskrivelsen till kommunfullmäktige redovisas för fullmäktigepresidiet av
verksamhetsutvecklare Viktoria Esko.
Presidiet saknar en dialog med äldre i rapporten. Exempelvis gäller detta
pensionärsföreningar som hade kunnat ge värdefulla inspel till
funktionshindersstrategin. Medborgardialogen är en stor del i beredningarnas arbete och
den borde och omfatta äldre på ett tydligare sätt.
Presidiet anser ej att beredningens uppdrag är utfört, med detta i åtanke, och vill att
beredningen återkommer med en något omarbetad skrivelse där äldres perspektiv på
funktionshindersstrategin redovisas på ett tydligt sätt.
Presidiet menar vidare att de rekommendationer som beredningen lämnar i sin rapport
bör byta rubrik till exempelvis punkter för vidare diskussion, för att undvika förvirring
vid den politiska behandlingen av rapporten. Rekommendationer lämnas annars av de
förtroendevalda revisorerna och brukar innefatta en förväntan att de besvaras av
kommunstyrelsen.
Förvaltningen noterar presidiets önskemål och att presidiet är medvetet om att detta
innebär en förlängning av beredningsuppdraget och kommer att återkomma med
beredningens omarbetade rapport och skrivelse när den är färdigställd.
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§ 71 Rapportering om beredningarnas arbete
Sammanfattning

Viktoria Esko, verksamhetsutvecklare, rapporterar om beredningen för välfärd för unga,
vuxna och äldres arbete. Beredningen ska komplettera rapport och förslagsskrivelse
enligt presidiets önskemål, men kan samtidigt påbörja nästa uppdrag. Beredningen har
fört dialog med de politiska partierna har tagit fram förslag på nya uppdrag, som kan
arbetas fram om presidiet godkänner det. Presidiet är intresserade av ett förslag kring
trygghetsboenden. När förslaget är färdigt kan presidiet föreslå kommunfullmäktige att
anta uppdraget.
Lennart Karlsson, verksamhetsutvecklare, rapporterar om beredningen för kultur, fritid
och folkhälsas arbete. Beredningen har fått in cirka 500 enkätsvar och bearbetar nu
materialet statistiskt och fritextsvaren. Beredningens presidium vill träffa
fullmäktigepresidiet och presentera sitt arbete.
Lennart Karlsson, verksamhetsutvecklare, rapporterar om beredningen för infrastruktur
och boendes arbete. Beredningen arbetar med de enkätsvar som kommit in angående
centrumutveckling i Lerums tätort. Svaren har hög kvalitet och är omfångsrika.
Dialogarbetet har försvårats på grund av pandemin, men material har ändå hämtats in.
Enkäter ska skickas ut om Gråbo och Floda centrum. Beredningen har haft dialog med
förvaltningen och har en ny kontaktperson på Sektor samhällsbyggnad.
Lennart Karlsson, verksamhetsutvecklare, rapporterar om beredningen för bildning,
sysselsättning och näringslivs arbete. Beredningens presidium vill presentera sina fynd
och sitt arbete med näringslivsstrategin för fullmäktigepresidiet och ha dialog och sätta
en tidsplan för när rapporten ska gå upp för politisk behandling. Beredningspresidiet vill
också diskutera hur uppdraget har reviderats under dess utförande med anledning av
omvärldsanalysen som gjorts. Förvaltningsledningen har sett förslaget till
beredningsrapport.
Fullmäktigepresidiet framhåller att beredningspresidierna är välkomna att presentera
och diskutera sitt arbete med fullmäktigepresidiet vid behov. Presidiet har en dialog
med förvaltningen om den eventuella nyttan med att sätta kortare deadlines för
beredningsuppdragen. Beredningsstöden ska återkomma till presidiet med en tidsplan
för beredningarnas arbete med uppdragen och dessa ska sedan behandlas på
beredningspresidiernas träffar med fullmäktigepresidiet.
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§ 72 Planering av gemensam presidieöverläggning
Sammanfattning

Lennart Karlsson och Viktoria Esko, verksamhetsutvecklare, har en dialog med
presidiet om planeringen av gemensam presidieöverläggning, som är ett tillfälle då
beredningarnas presidier och fullmäktigepresidiet träffas för dialog.
Förvaltningen föreslår att överläggningarna hålls i november. Föreslaget datum är 202011-17 klockan 13 till 15.30. En notering om datumet ska skickas ut till deltagarna.
Tingshuset är föreslagen lokal.
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§ 73 Information om arbetet med införandet av e-förslag
Sammanfattning

Markus Franklin, kommunsekreterare informerar presidiet om arbetet med införande av
e-förslag i Lerums kommun. En mjuk lansering med en pilotperiod görs i september
2020 då förvaltningen kan gå igenom funktioner och testa rutiner för handläggning i
praktiken. Förvaltningen avvaktar med att gå ut med bred information om införandet till
allmänheten tills denna period är över. Detaljfrågor återstår att lösa, men verktyget är på
plats och fungerar i stort enligt önskemål.
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§ 74 Övriga frågor
Inga övriga frågor.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Protokollet har justerats digitalt och saknar därför namnunderskrifter

Verification
Transaction ID

ryxDB15BD-S1ZPBkcBP

Document

Protokoll KFP 2020-09-10.pdf

Pages

10

Sent by

Markus Franklin

Signing parties
Ingela Gyllesten

ingela.gyllesten@lerum.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Gun-Britt Delsvik Svensson

gun-britt.delsviksvensson@lerum.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Markus Franklin

markus.franklin@lerum.se

Method: BankID SE

Action: Sign

Activity log
E-mail invitation sent to gun-britt.delsviksvensson@lerum.se
2020-09-24 11:23:59 CEST,
E-mail invitation sent to ingela.gyllesten@lerum.se
2020-09-24 11:23:59 CEST,
E-mail invitation sent to markus.franklin@lerum.se
2020-09-24 11:23:59 CEST,
Clicked invitation link Ingela Gyllesten
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-09-24 11:24:29 CEST,IP address: 194.103.228.2
Document viewed by Ingela Gyllesten
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko,2020-09-24 11:24:29 CEST,IP address: 194.103.228.2
Document signed by INGELA GYLLESTEN
Birth date: 1958/03/30,2020-09-24 11:25:24 CEST,
Clicked invitation link Markus Franklin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36,2020-09-24
11:25:51 CEST,IP address: 194.103.228.4
Document viewed by Markus Franklin
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36,2020-09-24
11:25:52 CEST,IP address: 194.103.228.4
Clicked invitation link Gun-Britt Delsvik Svensson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36,2020-09-24
11:25:57 CEST,IP address: 194.103.228.4
Document viewed by Gun-Britt Delsvik Svensson
Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.121 Safari/537.36,2020-09-24
11:25:57 CEST,IP address: 194.103.228.4
Document signed by Markus Erik Julius Franklin
Birth date: 1983/10/22,2020-09-24 11:26:15 CEST,

Document signed by GUN-BRITT DELSVIK SVENSSON
Birth date: 1947/12/27,2020-09-24 11:27:18 CEST,

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

