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Datum

2019-09-05
Kommunfullmäktige

Tid

2019-09-19, kl. 17:30-22:00

Plats

Dergårdsteatern, Lerums kommun

Smörgåsar, kaffe och te serveras klockan 17.30 till 18.00. Sammanträdet börjar klockan
18.00. 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
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Datum

2019-09-05
Kommunfullmäktige

Ärendeförteckning

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

1

Upprop

2

Val av justerare

3

Avsägelser av förtroendeuppdrag

4

Fyllnadsval

5

Val av nämndemän för Alingsås tingsrätt

6

Visionsrapport 2018

7

Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorers grundläggande
granskning 2018

8

Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund

9

Svar på motion om att införa tiggeriförbud i Lerum ställd av Mikael Johansson och
Per Hassel (SD)

Besöksadress
Bagges torg

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

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

2019-09-05
Kommunfullmäktige

Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

10

Svar på motion om Sveriges ledande miljökommun? Förslag om införande av
förbud mot fyrverkerier ställd av Sara Jäderklint (S)

11

Svar på motion om möjlighet till läxhjälp i hemmet för grundskole- och
gymnasieelever ställd av Paul Weis (S)

12

Anmälan av nya motioner

13

Anmälan av nya interpellationer

14

Anmälan av nya frågor

Besöksadress
Bagges torg

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

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

2019-09-05
Kommunfullmäktige

1

Upprop

2

Val av justerare

3

Avsägelser av förtroendeuppdrag

4

Fyllnadsval

5

Val av nämndemän för Alingsås tingsrätt

KS18.1301

Handlingar i ärendet



6

Fastställande av antal antal nämndemän för 2020-2023

KS19.317

Visionsrapport 2018

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.
Sammanfattning

Visionsrapporten har sedan 2011 redovisat statistik som visar om Lerums kommun har
utvecklats i riktning mot ökad hållbarhet. Rapporten syftar till att ge en nulägesbild och
fungera som underlag för politiska beslut och prioriteringar. Rapporten innehåller
samtliga dimensioner för hållbarhet utifrån Brundtland-kommissionens rapport och
Agenda 2030 för en hållbar utveckling. På det stora hela har Lerums kommun en god
situation för att lokalt skapa social hållbarhet. Det finns geografiska skillnader mellan
kommundelarna, där Gråbo genomgående har lägre resultat. Det går även att utläsa
skillnader mellan könen och olika åldersgrupper inom flera delområden av den sociala
dimensionen.
Kommunen utmärker sig positivt genom energismart byggande och energisnåla lokaler.
Det finns även förhållandevis många elbilar och en väl utbyggd infra-struktur för
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Datum

2019-09-05
Kommunfullmäktige

laddning. Klimatpåverkan minskar likväl för långsamt i relation till lokala och
nationella mål. Lerums kommun har en stor nettoutpendling och man färdas
huvudsakligen med bil. Förvaltningens upphandling och inköp av varor med miljökrav
och/eller etiska varierar mellan åren och det går inte att avläsa någon tydlig utveckling.
Hushållens avfall går huvudsakligen till energiutvinning tätt följt av återvinning.
Sysselsättningsgrad och utbildningsnivå ligger på en hög nivå i Lerums kommun, vilket
är gynnsamt för både social och ekonomisk hållbarhet.
Handlingar i ärendet






§ 290 KS Visionsrapport 2018
Tjänsteskrivelse om visionsrapport
Visionsrapport 2018 - rev
Visionsrapport 2018 - Tabell- och referensbilaga

Expedieras till

Jenny Lopes, utvecklings- och hållbarhetsenheten
Theresia Diago Bengtsson, utvecklings- och hållbarhetsenheten

7

Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda
revisorers grundläggande granskning 2018

KS19.315

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att notera informationen.
Sammanfattning

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en grundläggande
granskning avseende verksamhetsår 2018. Syftet med granskningen är att ge revisorerna
underlag inför ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i
enlighet med kommunallagen och
god revisionssed.
Revisorernas sammantagna bedömning är att kommunfullmäktiges beredningar utifrån
aktuella förutsättningar i allt väsentligt under året utfört sina uppdrag i enlighet med
kommunfullmäktiges beslut. Kommunstyrelsen har i stort säkerställt att verksamheten
styrs utifrån de mål som kommunfullmäktige beslutat men den samlade måluppfyllelsen
är svag, det är svårt att följa vilken sektor som ska arbeta med och bidra till att
inriktningsmålen, målen och/eller
uppdragen uppfylls samt att det för vissa inriktningsmål, mål och uppdrag inte tydligt
hur aktuell måluppfyllelse bedömts. Granskningen identifierar ett par
Postadress
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utvecklingsområden där revisionen önskar förtydliganden kring åtgärder från
kommunstyrelsen avseende de inriktningsmål, mål och uppdrag som delvis eller inte
uppnåtts samt påbörjats, samt hur kommunens myndighetsnämnder involveras i arbetet
med risk- och väsentlighetsanalys och intern kontroll.
Handlingar i ärendet






§ 293 KS Kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorernas
grundläggande granskning 2018
Tjänsteskrivelse om kommunstyrelsens svar på de förtroendevalda revisorers
grundläggande granskning 2018
Följebrev till kommunstyrelsen angående grundläggande granskning 2018
Revisionsrapport - Grundläggande granskning 2018

Expedieras till

Katarina Gustafsson, verksamhetsutvecklare
Johanna Estving, nämndsekreterare Miljö- och byggnadsnämnden
Carl Odhnoff, nämndsekreterare Individnämnden

8

Förslag till reviderad förbundsordning för
Göteborgsregionens kommunalförbund

KS19.646

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att för sin del besluta godkänna förslag
till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund enligt bilaga.
Sammanfattning

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund
har tagits fram. Revideringarna avser i första hand den förändrade rollen för
kommunalförbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även
uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre revidering rörande
hantering av medelshanteringspolicy. Förbundsfullmäktige har godkänt förändringarna
som nu är föremål för beslut i medlemskommunernas kommunfullmäktigen.
Handlingar i ärendet




Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

§ 297 KS Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund

Besöksadress
Bagges torg
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Datum

2019-09-05
Kommunfullmäktige





Göteborgsregionens kommunalförbunds tjänsteskrivelse Förslag till reviderad
förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund, med förslaget till
förbundsordning
Göteborgsregionens kommunalförbunds förbundsfullmäktiges beslut om
reviderad förbundsordning (protokollsutdrag)

Expedieras till

Maria Egerlund Fletcher, kommunjurist
Elisabeth Westin, tf. kommundirektör

9

Svar på motion om att införa tiggeriförbud i
Lerum ställd av Mikael Johansson och Per
Hassel (SD)

KS19.421

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Handlingar i ärendet
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§ 300 KS Motion om att införa tiggeriförbud i Lerum ställd av Mikael Johansson
och Per Hassel (SD)
Motion om att införa tiggeriförbud i Lerum ställd av Mikael Johansson och Per
Hassel (SD)

Svar på motion om Sveriges ledande
miljökommun? Förslag om införande av förbud
mot fyrverkerier ställd av Sara Jäderklint (S)

KS19.418

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad, med
Alliansens, (M), (C), (L) och (KD), motivering.
Handlingar i ärendet



Postadress
Lerums kommun
443 80 Lerum

§ 301 KS Motion om Sveriges ledande miljökommun? Förslag om införande av
förbud på fyrverkerier ställd av Sara Jäderklint (S)
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Kommunfullmäktige
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Motion om Sveriges ledande miljökommun? Förslag om införande av förbud
mot fyrverkerier ställd av Sara Jäderklint (S)

Svar på motion om möjlighet till läxhjälp i
hemmet för grundskole- och gymnasieelever
ställd av Paul Weis (S)

KS19.357

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.
Handlingar i ärendet
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§ 265 KS Motion om möjlighet till läxhjälp i hemmet för grundskole- och
gymnasielever - ställd av Paul Weis (S)
Motion om möjlighet till läxhjälp i hemmet för grundskole- och gymnasieelever
ställd av Paul Weis (S)

KS19.19

Anmälan av nya motioner

Handlingar i ärendet




Motion om riktlinjer för hur bostad ska erbjudas nyanlända enligt
bosättningslagen ställd av Per Hassel (SD) och Ralf Dahlgren (SD)
Motion om utökad kameraövervakning på offentliga platser - ställd av Ingrid
Svensson (SD) och Christopher Saart (SD)

13

Anmälan av nya interpellationer

KS19.18

14

Anmälan av nya frågor

KS19.14
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