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Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8.30-12:00
Jan Utbult (KD)
Johanna Bagleborn (KD)
Kent Lagrell (M)
Göran Ohlsson (L)
Ronnie Bryngelsson (S)
Jan Ek (SD)

Henrik Karlsson (KD)
Jennie Wernäng (M)
Anders Kjellgren (M)
Maria Brauer (S)
Boel Lanne (MP)

Evelina Wallin (KD), Isak Strömblad (KD), Mathias Johannesson (M), Helene Berntsson
(M), Sandra Svensson (M), Vera Molin (L), Ronald Caous (S), Annika Andersson (V),
Göran Billvall (V), Mats Plahn (SD)
Gull-Britt Eide, Kommunchef
Nils Hjort, Nämndsekreterare
Linnea Rösiö, Miljöinspektör, §17
Jarl Gustavsson, ekonomichef, §18-19
Malin Tisell, Socialchef, §19
Katarina Lindgren, Skolchef, §19
Anna Dannje-Brocker, Verksamhetschef, §19
Urban Olsson, Verksamhetschef, §19
Karin Zachau, Verksamhetschef, §19
Petter Leyman, planarkitekt §21
Andreas Beutler, Plan- bygg och miljöchef, §22
Jan-Eric Bäck, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, §22
Annie Bedö, gatuchef, §30

Maria Brauer (S)
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KS §17
Information om enkät från Vattennmyndigheten om genomförda
åtgärder enligt myndighetens åtgärdsprogram
Linnea Rösiö informerar om en enkät från Vattenmydigheten rörande genomförda åtgärder enligt myndighetens åtgärdsprogram.
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras i protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS §18

Dnr 0018/18

Uppföljning KS verksamhet
Ärende
Uppföljning av kommunstyrelsens olika verksamheter – mått, mål och
ekonomi.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari.
Bilaga – uppföljning efter december
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
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KS §19
Bokslutsberedning 2018 totalt kommunen
Jarl Gustavsson, Malin Tisell, Katarina Lindgren, Anna Dannje-Brocker, Karin
Zachau, Urban Olsson informerar kring sina områden gällande ledning och styrning.
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras i protokollet.
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Dnr KS 0016/19

Upphävande av tidigare beslut för posthantering
Ärende
Med anledning av den kritik som JO riktade mot Skatteverkets posthantering
(ärende 4397-2017) behöver Öckerö kommun se över sin egen posthantering.
Det har då uppmärksammats att vår rutin – att registrator eller motsvarande
öppnar i princip all post - inte är lagenlig, då den riskerar att strida mot den
enskildes rätt till sitt privatliv. Detta beror på att personadresserad post har
hanterats likadant som post ställd till kommunen.
Denna rutin beslutades om av kommunstyrelsen i KS § 143 2016, Dnr 19/16.
Beslutet borde upphävas, eftersom att det riskerar att strida mot den enskildes
rätt till sitt privatliv.
Beslutet börjar gälla från och med den 19 mars så samtliga anställda hinner
skriva under en fullmakt om öppning av personadresserad post.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
-Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut, KS § 143/16, om tillåtelse för registrator att öppna personadresserad post.
-Beslutet gäller från och med 19 mars 2019.
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Dnr SB 0063/17

Beslut om granskning av detaljplan för Sjöbodar i Öckerö hamn, del
av Öckerö 17:1
Ärende
Syftet är genomföra granskning av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig
med översiktsplan ”Utblick Öckerö – En inblick i framtiden” och bedöms inte
vara av allmänt intresse. Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande över planens
behovsbedömning att det inte kan uteslutas att planens genomförande innebär
betydande miljöpåverkan, vilket innebär att planarbetet ändå bedrivs med ett
utökat förfarande.
Granskningen planeras pågå 22 februari – 15 mars 2019, förutsatt att kommunstyrelsen beslutar enligt verksamhetens förslag och att sammanträdesprotokollet kan justeras omedelbart.
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse, 2019-01-21
Bilaga 2: Planbeskrivning, 2019-01-21
Bilaga 3: Plankarta, 2019-01-21
Bilaga 4: Samrådsredogörelse, 2019-01-21
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Boel Lanne (MP) yrkar avslag, med anledning av skäl anförda i samrådsredogörelsen, bilaga 4.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut skall godkännas eller avslås. Ordföranden finner att förslaget godkänns.
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet, med anledning av skäl anförda i samrådsredogörelsen, bilaga 4.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra granskning rörande detaljplan
för Sjöbodar i Öckerö hamn Dnr 0063/17. Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i granskningshandlingar daterade 2019-01-21 och delegerar till
plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre redaktionella justeringar innan
granskning genomförs.
Paragrafen justeras omedelbart.
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Dnr SB 00011/19

Förebyggande arbete kopplat till öarnas påsktradition
Ärende
Det saknas ett formellt beslut för hur kommunen ska agera i händelser som
relaterar till påsk och som bryter mot lagar och lokala regler. Det är främst
problematiken med påskfyrar som kan innehålla däck och spillolja som här
avses men även att eldning sker på ett säkert sätt. Inblandade aktörer är skola,
räddningstjänst och miljöenheten. För att säkerställa att samtliga berörda årligen avsätter tid att planera och genomföra det arbete som krävs finns ett behov
av att fastställt beslut som samtliga involverade kan förhålla sig till.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
-Att Kommundirektören får uppdraget att samordna det årliga förbyggande arbetet förknippat med Öckerööarnas Påsktradition.
-Att Kommundirektören får uppdraget att samordna och genomföra åtgärder i
händelse av att eldning sker på så vis att det riskerar att skada mänskors hälsa och
miljö.
-Att kommunstyrelsen beviljar medel enligt redovisad ekonomi ur kommunens
strategiska reserv för täckandet utav kostnader.

Justerandes sign
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Dnr KS 0032/19

Val av ledamöter till Besöks- och näringslivsrådet
Ärende
Besöks- och näringslivsrådet är ett råd under kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. Besöks- och näringslivsrådet består av åtta ordinarie ledamöter,
varav en ordförande. Kommunstyrelsen utser tre ordinarie ledamöter i besöksoch näringslivsrådet. Öckerö företag nominerar fyra ledamöter, varav en skall
representera någon av kommunens tre största företag. Föreningslivet nominerar en ledamot i samråd med Öckerö företag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar att välja Isabel Bjurmalm, Lars-Gösta Alsterberg
och Stein-Ove Paulsen som ledamöter i Besök- och näringslivsrådet. Ledamöterna väljs på 2 kalenderår.
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Dnr KS 0022/19

Utbetalning av partistöd 2019
Ärende
Enligt 4 kap 29-32 § Kommunallagen kan fullmäktige besluta om att lämna
partistöd till sådana partier som är representerade i fullmäktige. Ett sådant
stöd ska syfta till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
Omfattningen och formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv
om. Enligt 4 kap 31 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att
parti som mottagit partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende
perioden 1 januari – 31 december varje år. Kommunfullmäktige ska besluta om
att det parti som inte inlämnar en sådan redovisning inte ska erhålla partistöd
därefter. Årligen fattas det beslut om utbetalning av partistöd till de partier
som är representerade i fullmäktige. Stödet består av ett grundstöd samt ett
mandatstöd.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
1. Partistöd för 2019 betalas ut till samtliga partier som är representerade i
fullmäktige enligt följande:
Miljöpartiet – 54 013 kr
Sverigedemokraterna– 66 268 kr
Kristdemokraterna – 152 053 kr
Socialdemokraterna – 115 299 kr
Nya Moderaterna – 127 543 kr
Vänsterpartiet – 41 758 kr
Liberalerna – 66 268 kr
2. Partier som under 2018 erhållit partistöd ska senast 30 juni redovisa
hur partistödet har använts.
3. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.
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Dnr KS 0029/19

Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB styrelse
Ärende
Öckerö kommun ska att utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och
Renova Miljö AB. GR:s valberedning har föreslagit Mats Plahn (SD) till suppleant i styrelser för både Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som utses till suppleant ska också utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö
AB för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 utse Mats
Plahn (SD).
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Dnr KS 0030/19

Val av ombud i vid Renova AB och Renova Miljö AB bolagsstämma
2019
Ärende
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova
AB och Renova Miljö AB bolagsstämma 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB
för bolagsstämma 2019 utse Thomas Wijk (S).
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Dnr KS 0031/19

Val av Öckerö kommuns representant i Eko-kommunerna
Ärende
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för
kommuner, landsting och regioner i form av en ideell förening för hantering av
gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling. Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle
utifrån en ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och
sociala perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället och föreningens verksamhet. Sveriges Ekokommuner ska vara
en förebild och föregångare för landets övriga kommuner i arbetet fören hållbar utveckling på lokal nivå. Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare,
pådrivare, det vill säga en tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda lokala exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan
lokala aktörer nationellt och internationellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen utser Jennie Wernäng (M) och Thomas Wijk (S) som representanter i Eko-kommunerna.
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Dnr KS 220/18

Verksamhet i fastigheten på Sockenvägen 4 namnges Navet
Ärende
I december 2018 (KS § 328) beslutade kommunstyrelsen om att namnge nya
familjecentralen Navet. I tjänsteskrivelsen, daterad 2018-11-29, föreslogs även
att hela husets verksamhet (däribland Öckerö bibliotek) skulle få samma
namn, vilket kommunstyrelsen beslutade om att återremittera efter förankring
bland personalen på fritid och kultur. Förankring av nya namnet anses nu ha
skett i personalgruppen genom verksamhetschefen på APT.
Syftet med att namnge all verksamhet i fastigheten till ett och samma namn är
för att skapa en helhet för såväl besökare som personal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner att all verksamhet som bedrivs i fastigheten på
Sockenvägen 4, namnges Navet.
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Dnr KS 0036/19

Trygghetsboende på
Ärende
Behovet av trygghetsboenden bedöms som stort inom kommunen. Detaljplanen för
och där del av
medger byggnation av ett trygghetsboende. Det första steget i processen är att ta fram ett förslag avseende gestaltning samt en kalkyl avseende ett trygghetsboende på
gemensamt med ÖFAB. För att skapa ett optimalt utnyttjande av planområdet behöver även en långsiktig disposition tas fram parallellt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Göran Ohlsson (L), Jan Utbult (KD), Henrik Karlsson (KD), Johanna Bagleborn
(KD), Jennie Wernäng (M), Kent Lagrell (M) och Anders Kjellgren (M) föreslår
följande tilläggsförslag;
Att utreda förutsättningar och möjligheter för integration av förskolan i byggnaden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Därefter frågar ordförande om Göran Ohlssons (L) med fleras tilläggsförslag kan
antas eller avslås och finner att kommunstyrelsen antar förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören ges i uppdrag
-att ta fram beslutsunderlag för ett trygghetsboende på
.
-att ta fram förslag på långsiktig disposition av planområdet.
- att utreda förutsättningar och möjligheter för integration av förskolan
i byggnaden.
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Dnr SB 0014/19

Omfördelning av investeringsbudget
Ärende
Gatuenheten har i sin investeringsbudget 2019 totalt 14 950 t.kr. I budgeten
ingår 3 950 t kr som flyttats över från 2018 då projekten inte hunnits genomföras under föregående år.
Gatuenheten har identifierat behov av akut art och som behöver genomföras
under 2019. För detta behöver totalt 2 200 t kr omfördelas i årets investeringsbudget för samförläggning av fiber/belysning på Hälsö (1 000 t kr), lagning av skadad mur på Kalvsund (400 t kr), nya brandposter (450 t kr) samt
nya vägmärken och vägmarkeringar (350 t kr).
Detta innebär att starten för projektet ”Utbyte belysning (Burö-Klåva)” (850 t
kr) skjuts upp till år 2020 samt att projektet ”Intagsvägen GC-väg” (2 500 t kr)
delas upp i två etapper. Etapp 1 (1 150 t kr) år 2019 och etapp 2 (1 350 t kr) år
2020.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 28 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen antar förslag om omfördelning av totalt 2 200 tkr i gatuenhetens investeringsbudget 2019
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Dnr KS 0037/19

Svar på remiss angående förslag till föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 155 i Västra Götalands län
Ärende
Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 155 i Västra Götalands
län och befintlig föreskrift VVFS 2009:869 kommer då att upphävas. Väg 155
sträcker sig från väg 575 Hönö Rödsund i Öckerö kommun till väg E6.20
Vädermotet i Göteborgs kommun. Mellan Lilla Varholmen och Hönö är vägen
färjeled Hönöleden. Vägens totala längd är 15 kilometer och sträckan som
föreslås få ny hastighet är 4 kilometer. Anledningen till förslaget om nya
hastighetsföreskrifter är att väg 155 byggs om till en bättre standard. Sträckan
har byggts om i olika etapper och nu färdigställs den sista etappen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 februari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Trafikverkets förslag till föreskrifter
om hastighetsbegränsning på väg 155 i Västra Götalands län.
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Dnr KS 224/18

Motion om byggnad av flera och billigare hyresrätter
Ärende
Annika Andersson (V) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:
att kommunfullmäktige ger uppdrag åt fastighetsbolaget ÖFAB att projektera
fler hyresbostäder och därvid söka investeringsstöd hos Boverket i syfte att
kunna erbjuda lägre hyreskostnader.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-11-22.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §120.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunchefen och Öckerö fastigheter AB.
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Dnr KS 223/18

Motion om uppföljning av bifallna motioner och medborgarförslag
Ärende
Jan-Åke Simonsson (S) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:
Att införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner och
medborgarförslag rapporteras till kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske
minst en gång om året.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-11-2
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §119.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunchefen.
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Motion färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik
Ärende
Annika Andersson (V) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:
Att färdtjänsten likställs med övrig kollektivtrafik,
Att kostnaderna för resorna är lika
Att månadskort införs
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-11-22
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §121.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunchefen.
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Dnr KS 222/18

Motion Boendegaranti för äldre i Öckerö kommun
Ärende
Jan-Åke Simonsson (S) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:

Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att från och med 1 januari 2020 införa en boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö kommun.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-11-22
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §118.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Socialnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-02-19

Sammanträdesdatum

KS §36

Sida
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Dnr KS 239/18

Motion om trafikundervisning
Ärende
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit:
- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag
att utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet , inom
förvaltningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.

Beslutsunderlag

Motion daterad 2018-12-11
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §129.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-02-19

Sammanträdesdatum

KS §37

Dnr KS 235/18

Medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö
Ärende
-

har i ett medborgarförslag daterat november 2018 föreslagit:

Anläggning av en jordvall, ca 100 meter, från dagiset till trä/buskvegetationen på väg till Pinans färja på Hönö

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat november 2018
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §130.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen remitteras till kommunchefen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2018-02-19

Sammanträdesdatum

KS §38
Kommunchefen informerar
Anna Dannje-Brocker, Tf. kommundirektör, informerar om bl.a.:
-informerar om att Katarina Lindgren är ny skolchef.

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

23

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-02-19

Sammanträdesdatum

Sida
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KS §39
Rapporter från nämnderna
Ärende
Kent Lagrell (M), ordförande i Socialnämnden, informerar om behovet av att
rekrytera ny vård- och omsorgspersonal. Kent informerar om nämndens bokslut.
Vera Molin (L) informerar att Barn- och utbildningsförvaltningen planerar
att start ett nytt gymnasieprogram med inriktning mot idrott.
Göran Ohlsson (L), ordförande i Bygg- och miljönämnden, informerar om att
en ny tillsynsplan är fastställd för Plan- bygg- och miljöenheten. Göran
informerar om Chalmers forskningsvindkraftverk, som handlar om ett
vindkraftverk med stomme i trä.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-02-19

Sammanträdesdatum

KS §40
Rapporter
Ärende
Göran Ohlsson (L) informerar om GR:s politiska styrgrupp, Miljö och samhällsbyggnad (MOS), senaste möte.
Kent Lagrell (M) informerar från beredning social välfärd.
Maria Brauer (S) informerar från beredning arbetsmarknad.
Jan Utbult (KD) informerar från Förbundsstyrelsen.

Kommunstyrelsens besluts
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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