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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Tid

2020-11-19, kl 18:00-22:00

Plats

Dergårdsteatern, Lerum
Allmänheten uppmanas följa sammanträdet via direktsändning, eller i efterhand,
på hemsidan: lerum.se/kfdirekt
Sammanträdet genomförs med reducerat antal delegater, 26 ledamöter, med
hänsyn till Folkhälsomyndighetens allmänna råd för minskad smittspridning för
Västra Götalands län. Ledamöterna placerar sig enligt förutbestämd
placeringsordning i teatern, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer om
distansering. Personal hjälper ledamöterna att komma tillrätta inför sammanträdet.
Smörgåsar, kaffe och te serveras för ledamöterna i teatern från klockan 17.30.
Undvik trängsel och köbildning.
Handsprit och munskydd finns tillgängliga i teatern.
Kom ihåg att Ipad eller dator krävs under hela sammanträdet.
Sammanträdet inleds klockan 18 med en digital gästföreläsning med Niclas
Johansson från Sveriges kommuner och regioner, om pandemins påverkan på
kommunerna. Därefter hålls prisutdelningsceremoni för Gröna tråden.

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

Besöksadress
Bagges torg

Telefon/fax
0302-52 10 00 (vx)
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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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning
1

Upprop

2

Val av justerare

3

Avsägelser från förtroendeuppdrag

4

Fyllnadsval vid sammanträdet

5

Val av presidium, ledamöter och ersättare till Individnämnden år
2021

6

Val av presidium, ledamöter och ersättare till Miljö- och
byggnadsnämnden år 2021

7

Val av presidium, ledamöter och ersättare till Valnämnden år 2021

8

Val av presidium och ledamöter till Krisledningsnämnden år 2021

9

Val av presidium och ledamöter till beredningen för bildning,
sysselsättning och näringsliv år 2021

10

Val av presidium och ledamöter till beredningen för välfärd för
unga, vuxna och äldre år 2021

11

Val av presidium och ledamöter till beredningen för infrastruktur
och boende år 2021

12

Val av presidium och ledamöter till beredningen för kultur, fritid
och folkhälsa år 2021

13

Val av presidium och ledamöter till beredningen för klimat, miljö
och naturvård år 2021

14

Val av presidium och ledamöter till beredningen för arvoden år
2021

15

Genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal m.m. avseende
Hjällsnäs 5:6 och Hjällsnäs 5:94

16

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 5:6, Bäckamaden

17

Redovisning av kommunalt partistöd år 2019
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

18

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2021

19

Svar på motion om våtmark i Hunsered - ställd av Erik Larsson (S)
och Renée Bengtsson (S)

20

Anmälan av nya motioner

21

Anmälan av nya interpellationer

22

Anmälan av nya frågor
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

1

Upprop

2

Val av justerare

3

Avsägelser från förtroendeuppdrag

4

Fyllnadsval vid sammanträdet

5

Val av presidium, ledamöter och ersättare till
Individnämnden år 2021

KS18.1264

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium, ledamöter och ersättare
till Individnämnden för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31, enligt nedan:

Ledamöter

Ingvar Frid (L), ordförande
Pamela Danielsson (S), vice ordförande
Gun Andreen (M)

Ersättare

Svante Karlsson (M)
Halim Azemi (S)
Alf Hansson (C)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
Handlingar i ärendet


KFVB § 2/2020-10-26 Nominering av presidium, ledamöter och ersättare till
Individnämnden
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

6

Val av presidium, ledamöter och ersättare till
Miljö- och byggnadsnämnden år 2021

KS18.1263

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium, ledamöter och ersättare
till Miljö- och byggnadsnämnden för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31, enligt
nedan:

Ledamöter

Douglas Thisell (M) ordförande
Elisabeth Sandén (MP), vice ordförande
Magnus Lansenfeldt (M)
Anders Johansson (S)
Mikael Johansson (SD)
Ingvar Ringhage (C)
Christer Gellerman (L)

Ersättare

Conny Leinstedt (M)
Lillemor Rånevik (S)
Andreas Lifmark (C)
Per Kristensson (V)
Janette Rydin (KD)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
Handlingar i ärendet


7

KFVB § 3/2020-10-26 Nominering av presidium, ledamöter och ersättare till
Miljö- och byggnadsnämnden

Val av presidium, ledamöter och ersättare till
Valnämnden år 2021

KS18.1267

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium, ledamöter och ersättare
till Valnämnden för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31, enligt nedan:

Sida 5 av 16

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

6 (16)

Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Ledamöter

Maria Bergstedt (M), ordförande
Paul Weis (S), vice ordförande
Pamela Danielsson (S)
Örjan Wennersten (C)
Irene Vinnhed Hjeltman (L)

Ersättare

Lars Erik Snällman (M)
Ludvig Sörfolk (M)
Ralf Dahlgren (SD)
Zsolt Szanto (V)
Janette Rydin (KD)
Daniel Eriksson (MP)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
Handlingar i ärendet


8

KFVB § 4/2020-10-26 Nominering av presidium, ledamöter och ersättare till
Valnämnden

Val av presidium och ledamöter till
Krisledningsnämnden år 2021

KS18.1268

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium och ledamöter till
Krisledningsnämnden för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31, enligt nedan:
Alexander Abenius (M), ordförande
Lill Jansson (L), förste vice ordförande
Renée Bengtsson (S), andre vice ordförande
Eva Andersson (C)
Christian Eberstein (KD)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet


KFVB § 5/2020-10-26 Nominering av presidium och ledamöter till
Krisledningsnämnden

9

Val av presidium och ledamöter till beredningen
för bildning, sysselsättning och näringsliv år
2021

KS20.839

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium och ledamöter till
beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv för tiden 2021-01-01 till
2021-12-31, enligt nedan:
Ann-Marie Törnell (C), ordförande
Eskil Ripa (M), förste vice ordförande
Daniel Eriksson (MP), andre vice ordförande
Frida Holzhausen (M)
Birgitta Rydström (M)
Leif Klintbäck (S)
Linda Silander (S)
Pamela Danielsson (S)
Bo Nordström (SD)
Aiki Atka (SD)
Suzanne Parenius (C)
Sara Olausson (L)
Fredrik Lindell (KD)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
Handlingar i ärendet


10

KFVB § 6/2020-10-26 Nominering av presidium och ledamöter till
beredningen för bildning, sysselsättning och näringsliv

Val av presidium och ledamöter till beredningen
för välfärd för unga, vuxna och äldre år 2021

KS20.841

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium och ledamöter till
beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre för tiden 2021-01-01 till 202112-31, enligt nedan:
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Viktoria Lindberg Martinell (L), ordförande
Gunny Kron (C), förste vice ordförande
Mervi Helles (S), andre vice ordförande
Simon Kollberg (M)
Eva Brodén (M)
Bengt Arenhag (M)
Roger Johansson (S)
Mattias Johansson (S)
Aiki Atka (SD)
Yvonne Johansson (SD)
Irene Vinnhed Hjeltman (L)
Emanuel Furbacken (V)
Elliot Danielsson (KD)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
Handlingar i ärendet


11

KFVB § 7/2020-10-26 Nominering av presidium och ledamöter till
beredningen för välfärd för unga, vuxna och äldre

Val av presidium och ledamöter till beredningen
för infrastruktur och boende år 2021

KS20.840

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium och ledamöter till
beredningen för infrastruktur och boende för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31,
enligt nedan:
Malin Älmegran (M), ordförande
Nanna Siewertz Tulinius (L), förste vice ordförande
Per Öhman (S), andre vice ordförande
Christer Harling (M)
Lars Erik Snällman (M)
Lena Alervall (M)
Inge Magnusson (S)
Viveca Nyström (S)
Conny Carlsson (SD)
Mikael Johansson (SD)
Claes Berlin (C)
Miriam Lilja (KD)
Bengt Andersson (MP)
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
Handlingar i ärendet


12

KFVB § 8/2020-10-26 Nominering av presidium och ledamöter till
beredningen för infrastruktur och boende

Val av presidium och ledamöter till beredningen
för kultur, fritid och folkhälsa år 2021

KS20.842

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium och ledamöter till
beredningen för kultur, fritid och folkhälsa för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31,
enligt nedan:
Jens Abrahamsson (KD), ordförande
Marita Snällman (M), förste vice ordförande
Eva Lövgren (S), andre vice ordförande
Kai Bengtsson (M)
Vincent Nordgren (M)
Jane Norrman(S)
Mikael Rånevik (S)
Anders Kuhlin (SD)
Claes-Åke Magnusson (SD)
Cecilia Bolle-Larsson (C)
Tina Hill (L)
Daphne Sandberg (KD)
Lise Augustsson (MP)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
Handlingar i ärendet


KFVB § 9/2020-10-26 Nominering av presidium och ledamöter till
beredningen för kultur, fritid och folkhälsa
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

13

Val av presidium och ledamöter till beredningen
för klimat, miljö och naturvård år 2021

KS20.843

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium och ledamöter till
beredningen för klimat, miljö och naturvård för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31,
enligt nedan:
Robert Blomberg (C), ordförande
Mikael Appelqvist (L), förste vice ordförande
Ulf Larsson (S), andre vice ordförande
Anders Jasphe (M)
Jinous Andersson (M)
Peter Johnsson (M)
Marie Larsson (S)
Johannes Barth (S)
Conny Carlsson (SD)
Bo Nordström (SD)
Maria Vallin (C)
Martin Knape (V)
Janette Rydin (KD)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
Handlingar i ärendet


14

KFVB § 10/2020-10-26 Nominering av presidium och ledamöter till
beredningen för klimat, miljö och naturvård

Val av presidium och ledamöter till beredningen
för arvoden år 2021

KS20.838

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar förrätta val av presidium och ledamöter till
beredningen för arvoden för tiden 2021-01-01 till 2021-12-31, enligt nedan:
Anna-Lena Holberg (M), ordförande
Steve Norrman (S), vice ordförande
Kai Bengtsson (M)
Izabell Erlandsson (M)
Pamela Danielsson (S)
Ingrid Swenson (SD)
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Rolf Backegårdh (C)
Peter Norling (L)
Zsolt Szanto (V)
Gunilla Lindell (KD)
Rutger Fridholm (MP)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige förrättar val för år 2021 till nämnder och beredningar med
ettåriga mandatperioder.
Handlingar i ärendet


15

KFVB § 11/2020-10-26 Nominering av presidium och ledamöter till
beredningen för arvoden

Genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal m.m.
avseende Hjällsnäs 5:6 och Hjällsnäs 5:94

KS20.542

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till genomförandeavtal för
fastigheten Hjällsnäs 5:6 m.fl. i Gråbo med BoKlok Housing AB och GBJ Bygg
Väst AB.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till marköverlåtelseavtal för
fastigheterna Hjällsnäs 5:94 och 5:6 med privata exploatörer; ägare till Hjällsnäs
5:94.
Kommunfullmäktige beslutar godkänna förslag till avtal om projektering av
allmänna anläggningar med BoKlok Housing AB och GBJ Bygg Väst AB.
Sammanfattning

Till grund för genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal och avtal om projektering
av allmänna anläggningar ligger förslag till detaljplan ”Hjällsnäs 5:6 m.fl.”, nedan
kallad detaljplanen. Avtalen syftar till att reglera utbyggnad och finansiering av
allmänna anläggningar, överlåtelse av mark, erforderliga
fastighetsbildningsåtgärder, samt fördelning och kostnadsansvar för planarbetet.
Avtal med bilagor biläggs denna skrivelse.
Detaljplanen möjliggör uppförande av ca 210 bostäder och en förskola inom mark
som i huvudsak ägs av Lerums kommun. Planen ger också möjlighet till fortsatt
utveckling av Ljungviksskolan. Kommunen ska vara huvudman för allmän plats i
detaljplanen.

Sida 11 av 16
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Exploatörerna bekostar alla åtgärder inom kvartersmark för bostäder samt
anslutning av kvartersmarken till omkringliggande allmän platsmark.
Exploatörerna bekostar också, med en andel som motsvarar den byggrätt
detaljplanen ger dem, utbyggnad av allmänna anläggningar och av Länsstyrelsen
beslutade kompensationsåtgärder för dispens från biotopskyddet. Finansiering av
vatten- och avlopp sker via anslutningsavgifter.
Handlingar i ärendet








KS § 312/2020-10-07 Genomförandeavtal, marköverlåtelseavtal m.m.
avseende Hjällsnäs 5:6 och Hjällsnäs 5:49
Tjänsteskrivelse om genomförandeavtal marköverlåtelseavtal och avtal om
projektering av allmänna anläggningar för del av Hjällsnäs 5:6 m. fl..
Förslag till marköverlåtelseavtal med ägarna till Hjällsnäs 5:94, undertecknat
av ägarna
Förslag till genomförandeavtal med GBJ, undertecknat av GBJ. Hjällsnäs 5:6
mfl.
Förslag till avtal om projektering av allmänna anläggningar, Underskrivet av
GBJ. Hjällsnäs 5:6 mfl.
Förslag till genomförandeavtal med BoKlok, undertecknat av Boklok.
Hjällsnäs 5:6 mfl.
Förslag till avtal om projektering av allmänna anläggningar, Underskrivet av
BoKlok. Hjällsnäs 5:6 mfl.

Expedieras till

Max Tholén, mark- och exploateringskonsult
Anna Samuelsson, tf. enhetschef

16

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 5:6,
Bäckamaden

KS17.609

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar anta detaljplanen för fastigheten Hjällsnäs 5:6 m
fl., Bäckamaden, Lerums kommun.
Sammanfattning

Planarbetet startades med att två avsiktsförklaringar skrevs mellan GBJ Bygg,
BoKlok Housing AB och Lerums kommun. Planärendet drivs som en
byggherredriven planprocess där GBJ Bygg AB och BoKlok Housing AB har
anlitat en gemensam plankonsult. Detaljplanen handläggs med ett utökat
förfarande enligt Plan- och bygglagen.
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Kommunfullmäktige

Förslaget innebär att en detaljplan upprättas strax söder om Ljungviksskolan,
sydväst om Gråbo. Detaljplaneförslaget ger möjlighet att uppföra sammanlagt
cirka 210 lägenheter i form av flerbostadshus, par- och radhus. En förskola
föreslås i den östra delen av planområdet. Ljungviksskolan får i förslaget en
möjlighet att utöka österut.
Handlingar i ärendet









KS § 313/2020-10-07 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 5:6, Bäckamaden
KSSU § 71/2020-08-20 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 5:6, Bäckamaden
Tjänsteskrivelse om detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 5:6, Bäckamaden
Antagande handl - granskningsutlåtande
Antagande handl - planbeskrivning
Antagande handling - Illustrationskarta
Antagande handling - Plankarta
Samrådsredogörelse - granskningshandling

Expedieras till

Anna Samuelsson, enhetschef planenheten
Anna Poulsen t.f. sektorschef samhällsbyggnad

17

Redovisning av kommunalt partistöd år 2019

KS20.193

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar notera redovisningen.
Sammanfattning

Syftet med det kommunala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning
i den kommunala demokratin.
En mottagare av partistöd ska årligen lämna in en skriftlig redovisning som visar
att partistödet använts för sitt ändamål. Redovisningen ska avse perioden 1 januari
till 31 december 2019 och lämnas in till fullmäktige senast den 30 juni 2020. Till
redovisningen ska även ett granskningsintyg bifogas.
Samtliga partier i Lerums kommun har lämnat in en redovisning av partistödets
användning för år 2019 samt granskningsintyg.
Det är inte förvaltningens uppgift att kontrollera om partistödet har använts på rätt
sätt. Förvaltningen kontrollerar endast att redovisningen kommit in i tid och är
fullständig.
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Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Handlingar i ärendet












KS § 323/2020-10-07 Redovisning av kommunalt partistöd 2019
Tjänsteskrivelse om redovisning av kommunalt partistöd 2019
Vänsterpartiets redovisning av kommunalt partistöd
Sverigedemokraternas redovisning av kommunalt partistöd
Liberalernas redovisning av kommunalt partistöd
Socialdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd
Miljöpartiets redovisning av kommunalt partistöd
Kristdemokraternas redovisning av kommunalt partistöd
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd
Centerpartiets redovisning av kommunalt partistöd (rev. 2020-10-07)
Moderaternas redovisning av kommunalt partistöd

Expedieras till

Thea Välipakka, registrator
Marcus Larsson, administrativ chef

18

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år
2021

KS20.634

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande sammanträdesdagar för
kommunfullmäktige år 2021:
21 januari, 25 februari, 18 mars, 15 april, 20 maj, 17 juni, 26 augusti,
23 september, 21 oktober, 18 november och 16 december
Sammanfattning

Kommunfullmäktige fastställer årligen vilka dagar sammanträdena nästa år ska
äga rum.
Kommunfullmäktige föreslås sammanträda på torsdagar.
Handlingar i ärendet



KS § 320/2020-10-07 Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021
Tjänsteskrivelse om sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2021

Expedieras till

Marcus Larsson, administrativ chef
Gunilla Nilsdorff, administrativ chef

Sida 14 av 16

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA

15
(16)

Datum

2020-11-05
Kommunfullmäktige

Malin Wendeblad, enhetschef
Carolina Eriksson, enhetschef
Eva Glädt, kommunledningssekreterare
Lena Wennberg, förvaltningsledningssekreterare
Kim Erefalk, utveckling- och hållbarhetschef

19

Svar på motion om våtmark i Hunsered - ställd
av Erik Larsson (S) och Renée Bengtsson (S)

KS19.935

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar bifalla motionen.
Sammanfattning

Erik Larsson (S) och Renée Bengtsson (S) har lämnat motion om våtmark i
Hunsered. Förvaltningen har gjort ett yttrande om motionen på uppdrag av
kommunstyrelsen. Svaret har beretts politiskt i kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott inför slutlig beredning av kommunstyrelsen, inför beslut
i kommunfullmäktige.
Handlingar i ärendet






KS § 314/2020-10-07 Svar på motion om våtmark i Hunsered - ställd av Erik
Larsson (S) och Renée Bengtsson (S)
KSSU § 76/2020-09-09 Motion om våtmark i Hunsered ställd av Erik
Larsson (S) och Renee Bengtsson (S)
KS § 454/2019-12-18 Svar på motion om våtmark i Hunsered ställd av Erik
Larsson (S) och Renée Bengtsson (S)
Yttrande kring motion om våtmark i Hunsered ställd av Erik Larsson (S) oh
Renée Bengtsson (S)
Motion om att starta utredning om en ny våtmark i Hunsered ställd av Erik
Larsson (S) och Renée Bengtsson (S)

Expedieras till

Förvaltningsledningen

20

Anmälan av nya motioner
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Kommunfullmäktige

21

Anmälan av nya interpellationer

22

Anmälan av nya frågor

KS20.851

Handlingar i ärendet


Enkel fråga ställd till kommunfullmäktiges presidium om Agenda2030 - ställd
av Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)
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