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§ 75 Ny vision för Lerums kommun - väg framåt
Beslut

Kommunfullmäktiges presidium beslutar att arbetet för att ta fram en ny vision för
Lerums kommun ska initieras genom att presidiet väcker ett ärende om det i
kommunfullmäktige, som ska innebära att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i
uppdrag att ta fram en arbets- och implementeringsprocess för framtagande av en ny
vision.
Kommunfullmäktiges presidium ger förvaltningen i uppdrag att ta fram underlag till
ärendet om ny vision för Lerums kommun som ska väckas av presidiet i
kommunfullmäktige.
Sammanfattning

Förvaltningen har en dialog med presidiet om utformningen av arbetet med en ny vision
för Lerums kommun. Förvaltningen redogör för upplevda problem och målkonflikter
som uppstår i genomförandet av Vision 2025. Vision 2025 har inneburit och har
möjliggjort flera framsteg i hållbarhetsarbetet i kommunen och det är viktigt att den nya
visionen som ska efterträda den blir blocköverskridande politiskt och håller i längden.
Presidiet ser fram emot arbetet med den nya visionen men vill också att dokumentet ska
hållas levande. En möjlig väg är att den nya visionen kan ses över var femte år, ett år in
i en ny mandatperiod och sedan fastställas på nytt av kommunfullmäktige.
Förvaltningen presenterar två alternativ till hur arbetet med att ta fram en ny vision kan
initieras.
Alternativ 1 innebär att presidiet väcker ett ärende i kommunfullmäktige, i egenskap av
fullmäktigeberedning med ansvar för demokrati och utvecklingsfrågor. Ärendet innebär
att kommunfullmäktige ska uppdra kommunstyrelsen att inleda arbetet att ta fram en ny
vision, vilket i sin tur ger förvaltningen uppdraget.
Alternativ 2 är att kommunstyrelsen väcker ärendet till kommunfullmäktige, som ger
kommunstyrelsen uppdraget att ta fram en ny vision.
Förslag under sammanträdet

Ordförande Ingela Gyllesten (C) föreslår fullmäktigepresidiet besluta enligt alternativ 1.
Ordföranden föreslår fullmäktigepresidiet ge förvaltningen i uppdrag att ta fram
underlag till ärendet om ny vision för Lerums kommun som ska väckas av presidiet i
kommunfullmäktige.
Beslutsgång

Presidiet bifaller ordförandens förslag.
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§ 76 Genomgång av dagordning till kommunfullmäktiges
sammanträde 2020-10-22
Sammanfattning

Markus Franklin, kommunsekreterare, går igenom förslaget till dagordning för det
kommande fullmäktigesammanträdet med presidiet.
Presidiet har en dialog med förvaltningen om möjliga åtgärder och plan för minskad risk
för smittspridning vid en eventuell återgång till full besättning delegater i
kommunfullmäktige.
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§ 77 Annonsering inför kommande fullmäktigesammanträde
Sammanfattning

Stefan Larsson, kommunikatör, har en dialog med presidiet om annonsering i trycktoch i sociala medier inför fullmäktigesammanträdet 2020-10-22.
Presidiet vill att budgetdebatten och redovisningen av delårsrapporten ska lyftas i
annonsen och i sociala medier.
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§ 78 Budgetuppföljning för den politiska organisationen, tertial 2 år
2020
Sammanfattning

Marcus Larsson, administrativ chef, presenterar budgetuppföljning för den politiska
organisationen, tertial 2. Kommunalrådsberedningen har fått samma information
tidigare. Den politiska organisationen har för tertial 2 ett överskott på cirka 1,3 miljoner
kronor. Helårsprognosen anger ett liknande överskott. Överskottet kan härledas till
förändrad mötesstruktur och minskat antal möten, med anledning av pandemin. Mötena
har blivit kortare och färre.
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§ 79 De förtroendevalda revisorernas budget 2021

KS20.291

Beslut

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige besluta fastställa budget
för de förtroendevalda revisorerna för år 2021 till 1 900 000 kronor.
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 föreslår
revisorerna samma budgetanslag.
Beslutsunderlag

•

De förtroendevalda revisorernas budgetförslag 2021

Förslag under sammanträdet

Ordförande Ingela Gyllesten (C) föreslår fullmäktigepresidiet föreslå
kommunfullmäktige besluta fastställa revisorernas budget enligt förslag.
Beslutsgång

Presidiet bifaller ordförandens förslag.
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§ 80 Planering inför budgetdebatt i kommunfullmäktige
Sammanfattning

Presidiet har en dialog med förvaltningen och planerar budgetdebatten som ska hållas i
kommunfullmäktige 2020-10-22. Ordföranden och vice ordföranden kommer att dela
ordförandeskapet på sammanträdet mellan sig. Sammanträdet ska börja klockan 13 och
kommer troligtvis att pågå fram till kvällen. Extra fika och extra pauser behövs.
Presidiet vill att så många delegater som möjligt ska vara på plats, men avvaktar besked
från regeringen och Folkhälsomyndigheten angående rekommendationer för minskad
risk för smittspridning för evenemang med sittande publik. Presidiet vill att
förvaltningen tar fram en plan för sittning, placeringsordning och annat som behövs för
att minska risken för köbildning före, under och efter sammanträdet, men att det också
finns beredskap att hålla sammanträdet med minsta möjliga antal delegater som tidigare,
om det krävs.
Alliansens budgetförslag är fastställt som kommunstyrelsens budgetförslag till
fullmäktige. Socialdemokraternas budgetförslag lämnades också i tid till det beredande
kommunstyrelsesammanträdet och kan därmed ses som berett av styrelsen inför beslut i
fullmäktige. Fullmäktigepresidiet ska diskutera och komma överens sinsemellan om hur
eventuella tillkommande budgetförslag inför fullmäktigesammanträdet ska hanteras.
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§ 81 Översyn av den politiska organisationen
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Sammanfattning

Kim Erefalk, utvecklings- och hållbarhetschef och Lennart Karlsson,
verksamhetsutvecklare. Har dialog med presidiet.
Det senaste mötet med dialoggruppen blev inställt 2020-09-23. Moderaterna har lämnat
ett brev till dialoggruppen där de skrivit att de behöver längre betänketid angående
presidiets förslag till ny politisk organisation. Moderaterna har bjudit in de partier som
vill samarbeta med dem till dialog.
Presidiet kan lämna mer betänketid till partierna och en så bred majoritet som möjligt är
önskvärd i frågan. Presidiet återkommer till förvaltningen i frågan efter ytterligare
dialog med partierna om när ett nytt möte med dialoggruppen kan bokas.
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§ 82 Rapportering om beredningarnas arbete
Sammanfattning

Viktoria Esko, verksamhetsutvecklare, rapporterar via epost att beredningen för välfärd
för unga, vuxna och äldre kommer att föra vidare dialog med målgruppen äldre för
funktionshindersstrategin. Slutrapporten blir därför fördröjd.
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. Det statistiska materialet ska delas med
förvaltningen. Beredningspresidiet ska preliminärt besöka fullmäktigepresidiets
sammanträde 2020-10-29.
Lennart Karlsson, verksamhetsutvecklare, rapporterar om beredningen för infrastruktur
och boendes arbete. Beredningen arbetar vidare med enkäter och dialoger, med de tre
ortscentrumen samtidigt. Avstämningar görs med förvaltningen.
Lennart Karlsson, verksamhetsutvecklare, rapporterar om beredningen för bildning,
sysselsättning och näringslivs arbete. Beredningens presidium ska komma till
fullmäktigepresidiets sammanträde 2020-10-08 och presentera sitt arbete. Beredningen
har haft möte med kommundirektören, näringslivsenheten och Business Region
Göteborg. Beredningens slutrapport är nästan färdigställd och beredningen arbetar med
förankring av resultatet och förslagen innan den lämnas in.
Lisa Bomble, verksamhetsutvecklare, rapporterar om beredningen för klimat, miljö och
naturvårds arbete. Beredningen har diskussioner om förslagsskrivelserna i rapporten. De
har också kompletterande dialog om hur rapporten kan sammankopplas till Agenda
2030 och om det finns målkonflikter med hur förvaltningen arbetar. Förvaltningen har
många styrdokument som har med klimatarbete att göra. Beredningen drar slutsatser av
sin omvärldsbevakning och arbetar med språket som används i rapporten och hur den
ska framställas.
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§ 83 Rutin för framtagande av beredningsrapporter - väg framåt
Sammanfattning

Marcus Larsson, administrativ chef och Lisa Bomble, verksamhetsutvecklare, har en
dialog med presidiet om rutinen och hur tidigare beredningsrapporter har hanterats av
den politiska organisationen.
En workshop med kommunalrådsberedningen planeras till december där den nya
rutinen ska gås igenom. Preliminärt datum är 2020-12-02.
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§ 84 Övriga frågor
Sammanfattning

Markus Franklin, kommunsekreterare och Lisa Bomble, verksamhetsutvecklare,
informerar presidiet att piloten för e-förslagen har pausats tillfälligt på grund av
tekniska problem.
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