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KS § 1

Dnr KS 178/18

Förordnande av vigselförrättare
Ärende
Inför ny mandatperiod har länsstyrelsen anhållit om uppgift på vilka personer
som kommunen vill ska förordnas under mandatperioden den 1 januari 2019
till och med den 31 december 2022.
Kommunstyrelsen beslöt 2018-10-30, § 260, föreslå länsstyrelsen att förlänga
förordnandet för Dag Edvardsson som vigselförrättare. Vidare avsåg kommunstyrelsen att återkomma med förslag på ytterligare personer lämpliga att förordnas som vigselförrättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 28 december 2018.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Ewa Linderholm Widell föreslås från Öckerö kommun att förordnas som borgerlig vigselförrättare för perioden till och med den 31 december 2022.
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Dnr KS 4/19

Ungdomsinflytande 2019
Ärende
Regeringens mål för ungdomspolitiken är att ”alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”.
I kommunens vision 2025 under demokrati och inflytande står att kommuninvånarna, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i samhället.
För 2019 föreslås tre politikerluncher på Öckerö fritidsgård enligt nedan. Politikerlunch innebär att ca:5st politiker samt ca: 30st högstadie- och gymnasieelever pratar politik över en lunch.
Inför EU-valet föreslås ett ”Valstugetorg”. Valstugetorg innebär att högstadieoch gymnasieelever under en dag får tillfälle att besöka de olika partiernas
montrar och prata partipolitik.
Förslag på datum för 2019:
21/2 Politikerlunch
26/4 Valstugetorg
25/9 Politikerlunch
5/12 Politikerlunch
När 2019 års aktiviteter är genomförda kommer återkoppling att ske till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 4 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
1. Tre politikerluncher ska genomföras för högstadie- och gymnasieelever där
politiker från alla nämnder bjuds in att delta.
2. Valstugetorg ska genomföras inför högstadie- och gymnasieelever inför EUvalet den 26 maj, där politiker från samtliga partier i kommunstyrelsen bjuds
in att delta.
3. 10 tkr avsätts i kommunstyrelsens budget för aktiviteter inom ungdomsinflytande årligen.
4. Arvode utgår för deltagande politiker under politikerlunch och bekostas ur
respektive nämnds budget. För deltagare i Valstugetorget utgår inte ersättning.
Justerandes sign
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Dnr KS 388/15

Lokalutveckling Bergagårdsskolan
Ärende
Barn- och utbildningsnämnden fattar i november 2014 beslut om att förvaltningen ska göra en utredning och behovsbeskrivning avseende Bergagårdsskolan med målet inställt på ändamålsenliga och välhållna lokaler anpassade till
dagens läroplan och modern pedagogik. Behovsbeskrivningen utarbetas under
våren 2015 av en programgrupp med representanter från skolledning, personal, elever, föräldrar, fastighetsägare och andra nyckelpersoner.
2015-12-01 fattar Kommunstyrelsen beslut om att en förstudie ska genomföras
där fastighetsägaren ÖFAB tar fram fysiska lösningar som svarar mot verksamhetens behovsbeskrivning.
2018-12-20 presenterar ÖFAB en förstudie upprättad i samverkan med Sweco
Architects samt en kalkyl upprättad av Akuro Konsulter. Förstudien innebär en
om- och tillbyggnad av skolans huvudentré, tillbyggnad av två våningsplan på
stenhusets nordsida och ett trapphus med hiss på trähuset. Förstudien innebär
också att trähusets entréplan återställs och att moduler avvecklas på sikt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören får i uppdrag att beställa lokalutvecklingsinsatser på Bergagårdsskolan enligt förstudie med kalkyl daterad 2018-12-20.
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Dnr SB 0192/17

Trafiksäkerhetsplan Öckerö kommun
Ärende
Trafiksäkerhetsplanen har sin utgångspunkt i Öckerö kommuns trafikstrategi.
Trafiksäkerhetsplanen är en av 10 planer som utvecklats i ett trafikprogram
som håller på att färdigställas. De övriga är Gång- och cykelplan, Hastighetsplan, Trafikmiljöplan, Parkeringsplan, Vägvisningsplan, Kollektivtrafikplan,
Beläggningsplan, Vinter- och sommarväghållningsplan samt Plan för Mobility
management.
Ett remissförfarande i tidigt skede har genomförts där synpunkter från kommunens olika förvaltningar har inhämtats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar trafiksäkerhetsplan för Öckerö kommun
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Val av ledamöter och ersättare till Kommunstyrelsens individutskott mandatperioden 2019-2022
Ärende
Kommunfullmäktige fattade i maj 2016 beslut (KF § 33/16) att revidera reglementen för socialnämnden och kommunstyrelsen. Förändringen innebar att
ansvar för myndighetsutövning, utredning och beslut om insats för ensamkommande barn flyttades från socialnämnd till kommunstyrelsen. Revideringen innebär också att ett individutskott under Kommunstyrelsen (KSIU) inrättades för att fatta beslut om insats enligt Socialtjänstlagen för målgruppen ensamkommande barn.
I enlighet med Kommunstyrelsens reglemente ska Kommunstyrelsens individutskott (KSIU) bestå av tre ledamöter. Dessa ska ha varsin personlig ersättare
som har rätt att delta då ordinarie ledamot har förhinder.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Till ledamöter i Kommunstyrelsens individutskott för mandatperioden 20192022 utses Jan Utbult (KD), Jennie Wernäng (M) och Maria Brauer (S).
Till personliga ersättare utses Kent Lagrell (M), Martina Kjellkvist (KD) och
Ronnie Bryngelsson (S).
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Dnr KS 6/19

Val av kommunens representant i Fiskekommunerna
Ärende
Fiskekommunerna organiserar nio kommuner i Bohuslän, vilka tillsammans
med Västra Götalandsregionen samverkar med berörda intressenter för att
skapa en bärkraftig utveckling av maritima, fiskerelaterade verksamheter utmed
hela Bohuskusten. Fiskekommunerna har funnits i 20 år då nätverket startade
sitt samarbete. Nätverket har under åren genomfört aktiviteter och påverkat
myndigheter till nytta för maritima, fiskerelaterade verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jan Utbult (KD) som representant i Fiskekommunerna.
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Dnr KS 7/19

Val av kommunens representant i Leader södra Bohuslän
Ärende
Arne Lernhag (M) har hitintills varit kommunens representant i Leader södra
Bohuslän. Nu skall väljas en ny representant efter Arne Lernhag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer Jennie Wernäng (M) till ny representant i Leader
södra Bohuslän efter Arne Lernhag.
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Val av ombud att företräda Öckerö kommun vid föreningsstämma
med Kommuninvest
Ärende
Den 11 april 2019 har Kommuninvest bjudit in till föreningsstämma i Stockholm. Under 2018 har representanter från medlemskommuner träffats för att
diskutera viktiga frågor om Kommuninvest framtid. På mötet i april ska framtida beslut fattas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jan Utbult (KD) som ombud och Ronnie
Bryngelsson (S) som ersättare att företräda Öckerö kommun vid Kommuninvests föreningsstämma den 11 april 2019.
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Dnr KS 9/19

Val av ledamot och ersättare i Förvaltningshögskolans råd för
forskning och utbildning KOLV
Ärende
Förvaltningshögskolan har sedan 1995 ett samarbetsavtal med kommuner i
Göteborgsregionen samt Västra Götalandsregionen. Avtalet ger institutionen
möjligheter till utveckling av forsknings- och utbildningsverksamheten och har
varit av stor betydelse för den expansion och kvalitetsutveckling som skett
inom Förvaltningshögskolan.
Förvaltningshögskolan, Göteborgs Universitet, har hemställt om namn på ledamot ersättare att representera kommunen i Förvaltningshögskolans råd för
forskning och utbildning för avtalsperioden 2019-2024.
Till ledamot i rådet för avtalsperioden 2012-2018 utsågs för Öckerö kommun,
kommunalrådet Arne Lernhag med Maria Bruer som ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Jan Utbult (KD) som ledamot samt Maria Brauer (S)
som ersättare i Förvaltningshögskolans råd för forskning och utveckling för
avtalsperioden 2019-2024.
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Dnr KS 10/19

Val av representanter till Renova AB:s ägarråd 2019-2022
Ärende
Enligt aktieägaravtalet ska varje delägare utse två representanter till Renova
AB:s ägarråd. Ägarrådet ska vara ett forum för samråd mellan ägarna till Bolaget. Ägarrådet ska sammanträda minst en gång om året.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Följande personer utses till ombud vid Renova AB:s ägarråd 2019-2022.
Ordinarie: Jan Utbult (KD) och Maria Brauer (S)
Ersättare för ombud: Jennie Wernäng (M)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-01-15

KS § 11

Sida

12

Dnr KS 11/19

Val av ordförande Rådet för Hälsa och Trygghet
Ärende
I Öckerö kommun finns ett tvärsektoriellt samverkansforum som samlat tre
"goda" råd under en och samma hatt — Rådet för Hälsa och Trygghet. Till
vardags kallas rådet för RHT. Rådet fungerar som ett folkhälsoråd, brottsförebyggande råd och krishanteringsråd. Ledamöterna består av politiker och
tjänstemän i ledande position med mandat att ställa sig bakom de förslag och
satsningar som rådet diskuterar. Rådet i sig är inte ett beslutande organ.
Jan Utbult (KD) har hitintills varit ordförande I Rådet för Hälsa och Trygghet.
Nu skall det väljas en ny ordförande efter Jan Utbult (KD).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen väljer Jennie Wernäng (M) till ordförande i Rådet för Hälsa
och Trygghet.
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Dnr KS 012/19

Bemyndigande att teckna kommunens bankgiro, plusgiro och bankkonto m.m
Ärende
Personalförändringar sedan kommunstyrelsens senaste beslut i rubricerat
ärende gör det nödvändigt att se över namnlistan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser till tecknare för kommunens bankgiro, plusgiro och
bankkonto samt till kommunens ställda postväxlar och bankgiroinbetalningar
tills annat beslutas:
Kommunstyrelsens ordförande: Jan Utbult, kommundirektör Gull-Britt Eide,
ekonomichef Oskar Nilsson, Genja Thesslund, Irene Berg, Anette Oleniusson,
Liselotte Oldén, Linda Velander, Therese Johansson.
Tecknande avser två personer i förening.
Kommunstyrelsen upphäver sitt tidigare beslut i rubricerat ärende.
Alla övriga avvikande transaktioner, t.ex. utbetalningskort, får inte uttas kontant eller användas som betalningsmedel, utan skall sättas in på kommunens
bankkonto.
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Dnr KS KS 13/19

Bemyndigande att teckna kommunens firma
Ärende
Kommunstyrelsen har att fatta beslut om nya bemyndiganden att teckna
kommunens firma för mandatperioden 2019-2022
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
1.Kommunstyrelsen beslutar upphäva beslutet enligt § 146, 2017-05-30.
2.Till firmatecknare för Öckerö kommun var för sig bemyndigas kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult och kommundirektör Gull-Britt Eide.
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Dnr KS 0020/19

Val av politisk representant till KIMO
Ärende

Kommunstyrelsen ska utse en politisk representant att representera Öckerö
kommun i KIMOs arbete under kommande mandatperiod. Enligt KIMO Sveriges stadgar ska varje kommun efter val till kommunfullmäktige utse en politiker
att vara kommunens politiska representant.
KIMO är en organisation där kommuner runt Nordostatlanten samverkar för en
renare havsmiljö. KIMO Sverige är det svenska nätverket inom KIMO International. KIMO är främst en lobbyorganisation som för in kommunernas perspektiv på internationell nivå
Beslutsunderlag
Bilaga – val av politisk representant KIMO.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen utser Göran Ohlsson (L) att vara politisk representant i
KIMO under kommande mandatperiod.

Justerandes sign
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Dnr KS 0019/19

Inbjudningar/kurser/möten/konferenser

Ärende
Deltagande i följande konferenser, möten och resor godkänns som förrättning.
Förrättningsunderlag efter deltagande lämnas till kommunsekreterare.
•

Ordinarie ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige och nämnder inbjudes härmed till utbildning den 4 februari, 25 februari, 18 mars, 29 april
samt 16 maj. Arvode utgår till ordinarie ledamöter och ersättare. Fördelning av kostnader blir enligt följande;
-Den förtroendevalda sitter i kommunfullmäktige men inte i någon
nämnd; Kommunfullmäktige betalar arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst
-Den förtroendevalda sitter i en nämnd men inte i kommunfullmäktige;
Nämnden betalar arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst.
-Den förtroendevalda sitter både i kommunfullmäktige samt en nämnd;
kommunfullmäktige betalar 50% och nämnden 50% för arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst.
- Den förtroendevalda sitter både i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen
samt en nämnd; kommunfullmäktige betalar 50% och kommunstyrelsen
50% för arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst.
- Den förtroendevalda sitter i arvodesberedningen, valnämnden och kommunrevisionen; Kommunfullmäktige betalar arvode och eventuell förlorad
arbetsförtjänst.
- Den förtroendevalda sitter i ÖFAB och ÖRAB styrelse; respektive styrelse
får själva besluta om arvode och eventuell förlorad arbetsförtjänst.
- Ledamöter med mer än 40% uppdrag är inte berättigade till arvode.
-Arvode utbetalas med 500 kr per utbildningstillfälle.
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KS §16
Kommunchefen informerar
Gull-Britt Eide, kommunchef, informerar om kommunensstyrelsens verksamheter.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.
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