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Datum

2021-09-09
Kommunfullmäktige

Tid

2021-09-23, kl 18:00-22:00

Plats

Dergårdsteatern, Lerum
Allmänheten uppmanas följa sammanträdet via direktsändning, eller i efterhand,
på webbplatsen: https://lerum.se/kfdirekt. Detta för att minska risken för
smittspridning. Kommunfullmäktiges presidium ber allmänheten följa
uppmaningen.
Kommunfullmäktiges presidium uppmanar ledamöter och tjänstgörande ersättare
att delta i sammanträdet på distans, via Teams. Inloggning i mötet är möjlig från
klockan 17.
Sammanträdet genomförs med upp till 48 ledamöter deltagande på distans.
Ledamöter som ska tjänstgöra har också möjlighet att närvara på plats i
Dergårdsteatern.
Ej tjänstgörande ersättare uppmanas följa sammanträdet via webbsändningen på
https://lerum.se/kfdirekt. Ersättare som ska börja tjänstgöra under sammanträdet
blir uppringda via Teams. Ersättare i beredskap ska vara inloggade i
närvarosystemet Quickchannel för att ha rätt till sammanträdesarvode.
Länk till sammanträdet skickas ut på sammanträdesdagen. Läs noggrant
anvisningarna för deltagande på distans som bifogas kallelsens mötesinbjudan i
Outlook.
Kom ihåg att Ipad eller dator krävs under hela sammanträdet.

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

2021-09-09
Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning
1

Upprop

2

Val av justerare

3

Avsägelser från förtroendeuppdrag

4

Fyllnadsval vid sammanträdet

5

Beredningsuppdrag - Framtagande av ny politisk vision eller
motsvarande politisk viljeyttring

6

Svar på motion om att Lerums kommun ska ansluta sig till ICAN
Cities Appeal – ställd av Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP),
Daniel Eriksson (MP) & Rutger Fridholm (MP)

7

Svar på motion om kolonilotter i Floda och Gråbo - ställd av
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)

8

Svar på motion om schyssta jobb - ställd av Paul Weis (S)

9

Svar på interpellation om laddplatser för el-/elhybridbilar - ställd
av Ulf Larsson (S)

10

Svar på interpellation om när Lerums kommun ska bli fossilfritt ställd av Renée Bengtsson (S)

11

Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande om jippon
på Bagges torg – ställd av Ingrid Swenson (SD)

12

Anmälan av nya motioner

13

Anmälan av nya interpellationer

14

Anmälan av nya enkla frågor
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Datum

2021-09-09
Kommunfullmäktige

1

Upprop

2

Val av justerare

3

Avsägelser från förtroendeuppdrag

4

Fyllnadsval vid sammanträdet

5

Beredningsuppdrag - Framtagande av ny
politisk vision eller motsvarande politisk
viljeyttring

KS20.870

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ge beredningen för klimat, miljö och naturvård i
uppdrag att ta fram ett ställningstagande om vision för Lerums kommun, utifrån
de alternativ som anges i uppdragsbeskrivningen.
Sammanfattning

Visionen, Sveriges ledande miljökommun 2025, beskriver var Lerums kommun
ska vara år 2025 och är framtagen i dialog mellan politiker och ett stort antal
invånare i Lerum. Visionen är utformad för att kunna tolkas ur olika perspektiv
och användas brett av kommunen, invånare och andra som verkar i Lerums
kommun.
Sedan visionen beslutades har samhället förändrats i snabb takt, där klimat- och
hållbarhet har en
självklar plats på global, nationell och lokal nivå. Visionen i sin nuvarande form
upplevs inte längre lika relevant och enande som riktning som när den beslutades
2009. Kommunen arbetar bredare med hållbarhet där ekonomiska, miljömässiga
och sociala perspektiv behöver beaktas med fokus på att möta framtidens
utmaningar.
Kommunfullmäktige beslutar om uppdrag till fullmäktigeberedningar.
Handlingar i ärendet



KS §301/2021-08-25 Beredning om ny vision för Lerums kommun
KSAU §63 2021-08-23 Framtagande av ny politisk vision eller motsvarande
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Datum

2021-09-09
Kommunfullmäktige




KFP § 74 2021-08-12 Beredningsuppdrag - Framtagande av ny politisk vision
eller motsvarande politisk viljeyttring
Förslagsskrivelse om beredningsuppdrag till beredningen för klimat, miljö och
naturvård, gällande ställningstagande om vision för Lerums kommun

Expedieras till

Viktoria Esko, beredningsstöd

6

Svar på motion om att Lerums kommun ska
ansluta sig till ICAN Cities Appeal – ställd av
Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP), Daniel
Eriksson (MP) & Rutger Fridholm (MP)

KS20.903

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering:
Frågan om Sverige som kärnvapenfri zon är en utrikespolitisk fråga och därmed
en nationell fråga som skall hanteras av riksdagen. Mot bakgrund av det yrkar
Alliansen avslag på Miljöpartiets motion.
Sammanfattning

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP), Daniel Eriksson (MP) och Rutger Fridholm
(MP) har lämnat en motion till fullmäktige. Kommunstyrelsen har berett ärendet
inför beslut om motionen och föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med
kommunstyrelsens motivering.
Handlingar i ärendet




7

KS §328/2021-08-25 Svar på motion om att Lerums kommun ska ansluta sig
till ICAN Cities Appeal - ställd av Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP),
Daniel Eriksson (MP) & Rutger Fridholm (MP)
Motion om att Lerums kommun ska ansluta sig till ICAN Cities Appeal ställd av Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP), Daniel Eriksson (MP) &
Rutger Fridholm (MP)

Svar på motion om kolonilotter i Floda och
Gråbo - ställd av Katarina Kuzmanovic-Krasniqi
(MP)

KS20.904

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering:
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Datum

2021-09-09
Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige har att ta ställning till en motions att-sats. Motionen är
formulerad på ett sådant sätt att motionens att-sats ej beskriver vad
kommunstyrelsen får i uppdrag. Alliansen ställer sig dock bakom intentionen i
motionen då den ligger i linje med Alliansens politik. Alliansen anser dock att
kolonilotter bör utredas i hela kommunen och därför planerar Alliansen att
uppdra åt förvaltningen att utreda förutsättningarna för att tillskapa kolonilotter i
samtliga kommundelar inklusive ytterområden.
Sammanfattning

Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP) har lämnat en motion till
kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen har berett ärendet inför beslut om
motionen och föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med
kommunstyrelsens motivering.
Handlingar i ärendet
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KS §329/2021-08-25 Svar på motion om kolonilotter i Floda och Gråbo ställd av Katarina Kuzmanovic-Krasniqi (MP)
Motion om kolonilotter i Floda och Gråbo - ställd av Katarina KuzmanovicKrasniqi (MP)

Svar på motion om schyssta jobb - ställd av
Paul Weis (S)

KS20.905

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen med följande motivering:
Alliansen har gett i uppdrag till förvaltningen att ta fram en personalpolicy; där
hanteras den typen av frågor som ställs i motionen.
Sammanfattning

Paul Weis (S) har lämnat en motion till kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen
har berett ärendet inför beslut om motionen och föreslår kommunfullmäktige
avslå motionen med kommunstyrelsens motivering.
Handlingar i ärendet



KS §330/2021-08-25 Svar på motion om schyssta jobb - ställd av Paul Weis
(S)
Motion om schyssta jobb - ställd av Paul Weis (S)
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2021-09-09
Kommunfullmäktige

9

Svar på interpellation om laddplatser för el/elhybridbilar - ställd av Ulf Larsson (S)

KS21.723

Sammanfattning

Ulf Larsson (S) lämnade en interpellation vid sammanträdet 2021-08-26.
Handlingar i ärendet


10

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående laddplatser för el/elhybridbilar - ställd av Ulf Larsson (S)

Svar på interpellation om när Lerums kommun
ska bli fossilfritt - ställd av Renée Bengtsson
(S)

KS21.721

Sammanfattning

Renée Bengtsson (S) lämnade en interpellation vid sammanträdet 2021-08-26.
Handlingar i ärendet


11

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande angående när Lerums
kommun ska bli fossilfritt - ställd av Renée Bengtsson (S)

Svar på enkel fråga till kommunstyrelsens
ordförande om jippon på Bagges torg – ställd
av Ingrid Swenson (SD)

KS20.969

Sammanfattning

Ingrid Swenson (SD) ställde en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Alexander Abenius (M) vid sammanträdet 2020-12-17. Då Alexander Abenius
(M) inte närvarade vid det sammanträdet bordlades ärendet till nästkommande
sammanträde. Vid sammanträdet 2021-02-25 beslutade fullmäktige att frågan
skulle tas upp nästa gång frågeställaren och kommunstyrelsens ordförande var
närvarande vid sammanträde.
Frågan lyder: Har Lerums kommun godkänt alla jippon på Bagges Torg?
Handlingar i ärendet



Enkel fråga ställd till Alexander Abenius (M) - ställd av Ingrid Swenson (SD)
KF § 25/2021-02-25 Svar på en enkel fråga till kommunstyrelsens ordförande
Alexander Abenius (M) - ställd av Ingrid Swenson (SD)
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Datum

2021-09-09
Kommunfullmäktige

12

Anmälan av nya motioner

KS21.145

Handlingar i ärendet


Motion om att starta en återbruksgalleria - ställd av Olle Adolfsson (S)

13

Anmälan av nya interpellationer

14

Anmälan av nya enkla frågor
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