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Öckerö seglande gymnasieskola  - Strategiskt 
viktig ur ett regionalt perspektiv 

 
Öckerö seglande gymnasieskola är en viktig aktör för att på lång sikt försörja regionen 

med kompetens inom maritima verksamheter. Skolan har ett högt meritvärde inom 

samtliga utbildningar och samlar elever från hela regionen som har havet som intresse. 

Skolans möjligheter att förena de teoretiska ämnena med verklighetsförankrad praktisk 

tillämpning ute på havet med skolskeppet T/S Gunilla gör skolan unik. Ute på haven står 

T/S Gunilla för en progressiv och spännande bild av regionen där jämställdhet och 

hållbarhet skapar tillväxt. T/S Gunilla är även det som gör skolan unik. Det är inte fartyget 

i sig, utan allt hon står för. Möjligheterna och framtiden inom vår regions maritima 

näringar. 

 

DEN SEGLANDE GYMNASIESKOLAN 

Öckerö seglande gymnasieskola är en skola som bedriver utbildning på, i och vid havet sedan 

1999. De program som finns på skolan är samhällsvetenskapliga programmet, 

naturvetenskapliga programmet samt sjöfartsprogrammet, med två inriktningar; maskin och 

däck. Öckerö seglande gymnasieskola är en skola som bedriver utbildning på, i och vid havet 

då eleverna delvis har utbildning ombord på skolskeppet Gunilla. Havet är skolans klassrum.  

 

STRATEGISKT VIKTIG FÖR NÄRINGSLIVET 
 

Enligt Näringslivsstrategiska programmet för regionen (Business region Göteborg) är 

kompetensförsörjning och attraktionskraft ett prioriterat mål. Syftet med programmet är att 

lyfta fram de lokala förutsättningarna för att stärka regionen konkurrenskraft som helhet. De 

lokala förutsättningarna för Öckerö kommun har identifierats som besöksnäring och maritim 

verksamhet.  

För att Öckerö ska kunna bidra till regionens attraktionskraft bör Öckerö därför satsa på att 

utveckla maritim verksamhet och besöksnäring där det finns möjlighet. Enligt programmet 

är en förutsättning för kompetensförsörjningen ett nära samarbete mellan näringsliv, skola, 
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akademin och föreningsliv. Kommunen arbetar för att det inom regionen ska finnas ett 

maritimt nav, där skola, akademin och näringsliv har ett nära samarbete. Öckerö seglande 

gymnasieskola är en viktig del i det maritima navet i regionen. 

 

 
HÅLLBART LÄRANDE  
 
Hållbart lärande är ledstjärnan i all undervisning. Skolan utgår från kunskaper om rättvis 

och hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv både lokalt och 

globalt. Eleverna lär sig att förstå, förklara, finna verktyg för att kunna påverka hur världen, 

och framför allt den marina och maritima världen, kan förändras och förbättras.  

Att ha världen som klassrum ger eleverna en förståelse för människors möjligheter att 

tillgodogöra sig utbildning, jämställdhet, klimatfrågor och individens plats i globaliseringen. 

När utbildningen flyttas från klassrummet till ett aktuellt område, land eller stad blir 

förståelsen större. Människor blir inte bara något eleverna läser om i klassrummet eller ser 

på film. De möter människor i en verklig miljö och låter deras historier bli en del av 

inläsningsmaterialet tillsammans med teoretiska källor. Elevernas engagemang för 

omvärlden ökar för globala frågor och skapar en vilja att påverka och förbättra. De ser att 

lokal politik och miljöfrågor ingår i ett större sammanhang när möten under våra resor 

skapar förståelse för att både enskilda människor, samhällen och länder påverkas av de 

beslut som tas lokalt och globalt. 

Då den svenska näringen inom hav och marint liv behöver agera utifrån de globala målen, 

blir elever som har gått på skolan föregångare i detta arbete. 

 

FN:s globala mål för hållbar utveckling är en utgångspunkt och lägger grunden till 

gymnasieskolans pedagogik och inriktning. För att ge eleverna så stor kunskap som möjligt 

om vad vi kan göra för att hjälpa våra hav så riktas en stor del av undervisningen mot havet 

och forskning. De mål som skolan främst fokuserar på är: Mål 13 – ”Bekämpa 

Klimatförändringarna” och Mål 14 - Hav och marina resurser ”Bevara och nyttja haven och 

de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar utveckling”.  

 

Elever som går på skolan lär sig argumentera och samarbeta för att kunna driva och påverka 

samhällsutvecklingen i enlighet med Agenda 2030. Eleverna får möjlighet att uppleva andra 
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kulturer och samhällen som bidrar till en kulturell nyfikenhet och förståelse genom sina resor 

med Gunilla.  

 

Öckerö seglande gymnasieskola medverkade 2019 vid invigningen av UNEA 4 (United 

Nations Environment Assembly), en global miljökonferens, på FN- kontoret i Nairobi, där 

lärare presenterade barns tankar om havet och vår miljö för världens miljöministrar. Lärare 

från skolan utbytte tankar och idéer med kollegor från hela världen och fokus låg på hav, 

miljö och barnens rättigheter. 

   

VARUMÄRKET – SKOLFARTYGET T/S GUNILLA  
 
Skolfartyget Gunilla är det som gör skolan unik. Öckerö seglande gymnasieskola med 

skolfartyget Gunilla marknadsför Västsverige i världen på ett unikt sätt. Sett ur ett globalt 

perspektiv finns det få skolor med samma upplägg. Fartyget Gunilla blir väl mottaget i 

hamnarna och verksamheten blir ofta representerad i lokala medier. Speciellt 

uppmärksammas det faktum att de mönstrade eleverna till största delen är tjejer. Öckerö 

seglande gymnasieskola sätter på så sätt Göteborg och regionen på kartan och visar upp en 

progressiv och spännande bild av utbildningsmöjligheterna i regionen.  

  

PEDAGOGISKA UTVECKLINGSMÖJLIGHETER I ETT MARINT NAV  
 
Öckerö seglande gymnasieskola är en del i ett större sammanhang. Skolan gagnar regionen i 

form av en unik möjlighet att erbjuda en skola på, i och vid havet som gynnar näringslivet i 

form av kompetensförsörjning. För att utveckla skolan i linje med de lokala förutsättningarna 

vill skolan se över möjligheterna att utveckla:  

 

SJÖFART 

För att regionen ska kunna möta den framtida arbetsmarknaden inom sjöfartsnäringen är 

Öckerö seglande gymnasieskola en viktig aktör. De utbildningsplatser som idag finns inom 

GR räcker inte för att möta arbetsmarknadens behov.  

 

MARINBIOLOGI 

I Lysekil finns utbildningen Marinbiologi som spetsutbildning med riksintag på 

Gullmarsgymnasiet. Öckerö seglande gymnasium erbjuder marinbiologi inom 
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Naturvetenskaplig specialisering. Genom att utveckla Naturprogrammet och erbjuda en 

tydligare Marinbiologisk inriktning  kan elever erbjudas utbildningen på närmre håll vilket 

stärker attraktionskraften i regionen.   

 

MARINTEKNIK 

För att ytterligare kunna möta den arbetsmarknaden planerar skolan att starta ett 

maskintekniskt program. Det är i dagsläget svårt att finna praktik och lärlingsplatser för 

skolor, men då Öckerö seglande gymnasieskola har ett gott samarbete med näringslivet i och 

runt om Öckerö kommun kommer det att finnas ett behov och en möjlighet att bedriva 

utbildningen.  

 

NATURTURISM 

Inriktningen Naturturism på Naturbruksprogrammet är ytterligare en utbildning som skulle 

kunna passa in i det maritima navet på Öckerö. Utbildningen ger kunskaper om naturen som 

en förnybar resurs och om hur hållbara naturupplevelser kan utvecklas och nyttjas inom 

naturturismen. Utbildningen lägger stort fokus vid att utveckla ledarskap samt praktiska och 

teoretiska kunskaper om teknik, biologi, ekonomi och om branschen ur ett 

företagsperspektiv. Möjligheterna att starta programmet på Öckerö ses över. 

  

FORSKNING OCH UTVECKLING 

På Öckerö seglande gymnasieskola pågår ett antal forsknings och utvecklingsprojekt bland 

annat i marinbiologi och engelska. Skolan samverkar med forskningsprojekt och forskare 

runt om i världen.  

 

Naturvetenskapliga programmet bidrar till regionens kompetensförsörjning och 

attraktionskraft inom marina och maritima verksamheter. Eleverna får en ökad förståelse för 

vikten av våra hav, internationella kontakter samt erfarenhet av att studera marina miljöer 

världen över. Flera elever väljer, oavsett vilket program de gått, att gå vidare med universitets 

och forskning inom marinbiologi, kemi och medicin och bidrar därmed skolan med studenter 

som vill satsa på dessa för regionen så viktiga områden. 

 

På seglingarna uppsöker skolan havsforskningsinstitut och universitet världen över, 

exempelvis Bermuda Institute of Ocean Sciences (BIOS) med fokus på lokala och globala 
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havsmiljöfrågor. Där får eleverna en föreläsning om försurning, besöker korallrev och letar 

mikroplast. De besöker även Badalona i Katalonien och får där föreläsningar om 

havsströmmar och temperatur. På Sardinien har skolan kontakter med delfinforskare som 

undervisar om delfinbeståndet.  

 

Naturvetenskapliga programmet och Sjöfartutbildningen har under flera år varit med i ett 

internationellt Erasmus+ projekt: VIRTUE-s, som handlar ocean literacy dvs att vara 

havsmedveten. Projektet har innefattat fyra universitet och högskolor, tre i Europa och ett 

universitet i USA och lika många gymnasieskolor. Projektet har varit framgångsrikt och 

kategoriserades som "GOOD PRACTISE” med 91 av 100 poäng.  
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Översikt över verksamhetens utveckling
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Årets resultat uppgår till 37 mkr, vilket innebär en positiv 
avvikelse mot budget med cirka 29 mkr. Räknas reavin-
sterna bort så är motsvarande siffror 28 mkr och avvikelsen 
mot budget 19 mkr.
 2020 har präglats av den pågående covid-19 pandemin 
både verksamhetsmässigt och finansiellt. I början av året 
fanns stora osäkerheter avseende såväl skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kostnadsersättningar. Detta har 
inneburit stora svårigheter både avseende verksamhetsstyr-
ning och ekonomistyrning. I skrivande stund fortgår pan-
demin vilket också innebär att 2021 inleds med fortsatta 
utmaningar.
 Kommunen har drabbats av kostnadsökningar men 
också vissa ekonomiska lättnader på grund av pandemin. 
Avseende kostnadsökningar inom vård och omsorgstjänster 
så har kommunen kunnat söka ersättning för detta från So-
cialstyrelsen. I resultatet ingår både erhållna statsbidrag för 
mars till och med juli men också ansökta statsbidrag för juli 
tom november med sammantaget cirka 5 mkr. En väldigt 
stor del av dessa är fördelade till Socialnämnden som drab-
bats mest av kostnadsökningarna.
 I resultatet ingår också kompensation för sjuklönekost-
nader från försäkringskassan med knappt 9 mkr. Resultat-
effekten för detta blir olika för olika verksamheter. Enheter 
som minskat i omfattning och inte har behövt tillsätta vika-
rier på grund sjukdom har fått en positiv ekonomisk effekt.
Samtliga förvaltningar förutom Barn och utbildningsför-
valtningen redovisar positiva resultat. Inom respektive 
förvaltning varierar dock resultatet mellan olika verksam-
heter.

 På en övergripande nivå utgörs budgetavvikelsen främst av:
Ett positivt skattenetto med anledning av att de generella 
statsbidragen ökat mer än vad kommunalskatten minskat 
(Skattenettot överstiger budget med knappt 11 mkr). Sta-
ten beslutade att kompensera kommunerna med generella 
statsbidrag då det ordinarie skatteunderlaget minskade 
med anledning av covid-19.
 Reavinster om drygt 9 mkr med anledning av försälj-
ningar av mark.
 Sammantaget överskott avseende kommunens personal-
omkostnader beror framförallt på pensionsskuld och pen-
sionsavsättningar på cirka 5 mkr.
 Årets positiva resultat överstiger 1,5 procent av skattenet-
tot för året men då kommunens finansiella mål utgår ifrån 
de fem senaste årens resultat så uppnås inte detta mål. Då 
årets resultat till stor del beror på tillfälliga beslut så kvar-
står utmaningar i att skapa ett strukturellt positivt resultat 
utifrån de förändringar som förutspås avseende demografi 
och skatteintäkter.
 2020 ökade befolkningen till 12 934 personer (ökningen 
uppgår till 18 stycken) till skillnad mot 2019. Befolknings-
utvecklingen är en väsentlig fråga för kommunen då det har 
en direkt påverkan på de framtida skatteintäkterna.
Avseende antalet årsarbetare så har en liten ökning till 972 
skett i jämförelse med 2019 (961). Det går också att se att 
nettokostnadsutvecklingen bromsats in i jämförelse med 
tidigare år.
 Kommunens soliditet har stärkts under året till 52 pro-
cent med anledning av det positiva resultatet, vilket är 
positivt (2019 var soliditeten 49 procent). Höga framtida 
investeringsbehov kräver fortsatt stort fokus på frågan.
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Händelser av väsentlig betydelse
2020 till stor del präglats av covid-19. Pandemin har krävt 
anpassningar och omställningar av verksamheter för att 
genomföra det kommunala uppdraget. Ur ett finansiellt 
perspektiv har det varit stora osäkerheter under årets första 
hälft tills dess att beslut tagits på statlig nivå avseende ex-
empelvis ansvar, kostnadsersättningar och kompensation 
för minskade skatteintäkter. Utifrån dessa förutsättningar 
har verksamheterna bedrivits på ett väldigt bra sätt med 
efter omständigheterna goda resultat.
 I ett finansiellt perspektiv så har Öckerö kommun gyn-
nats positivt i likhet med övriga kommunsverige. Detta då 
kommunen till stora delar fått ersättning för de merkostna-
derna som varit samtidigt som en viss överkompensation 
skett genom generella statsbidrag och ersättning för sjuklö-
nekostnader. Det är också så att viss verksamhet bedrivits 
i mindre omfattning och/eller med vissa begränsningar 
än i normala fall. I vissa fall kan även efterfrågan av kom-
munens tjänster ha minskat, vilket sammantaget påverkat 
kommunens ekonomiska resultat positivt.
 Utifrån att året varit präglat av både kostnader och in-
täkter relaterade till covid-19 så är det svårt att göra en 
helt tillförlitlig bedömning av kommunens strukturella 
ekonomiska läge och vad som beror på vad. Under våren 
fick kommunen ersättning för hela sjuklönekostnaden som 
kommunen haft. Från och med augusti ändrades detta till 
att ersättning enbart erhölls för kostnader utöver vad som 
ansågs normalt. Detta innebär att kommunen under våren 
fick ersättning för sådan sjukfrånvaro som ej var covidrela-
terad under våren. Ytterligare en indikation på detta är att 
total ersättning för sjuklöner uppgår cirka 9 mkr samtidigt 
som ökningen av sjuklönekostnaderna mellan 2019 och 
2020 uppgår till cirka 5 mkr.
 Kassalikviditeten har ökat och kommunens kassa upp-
gick vid årsskiftet 2020 till cirka 109 mkr, en ökning med 
38 mkr i jämförelse med året innan. Ökningen beror främst 
på ett högt ekonomiskt resultat.
Kulturen att följa budgeten ser ut att ha stärkts men arbetet 
behöver fortgå framöver. Även långsiktigheten behöver 
fortsätta att stärkas, dels inom olika verksamheter men 
också i ett helhetsperspektiv, där ekonomi och verksamhet 
tydligare knyts samman.
 Årets nettokostnadsutveckling uppgick -1,1 procent (in-
klusive finansiella kostnader) samtidigt som skattenettot 
utvecklades med 3,1 procent, vilket betyder att intäkterna 
ökade mer än kostnaderna för 2020. Detta är positivt men 
utifrån att både skattenetto samt nettokostnader påverkas 
av beslut tagna med hänsyn till pandemin så är det svårt att 
dra några större generella slutsatser utifrån detta.

KONJUNKTURLÄGET

2020 har i hög grad påverkats av covid-19 pandemin. Kon-
junkturläget både i världen och i Sverige har hastigt bromsat 
in. Den lågkonjunktur som tidigare förutspåtts har kommit 
både snabbare och hårdare än vad som prognostiserats innan 
pandemin. Osäkerheten inför framtiden är hög och de eko-
nomiska effekterna är väldigt svåra att förutse. SKR kallar i 
nuläget deras bedömningar scenarier istället för prognoser 
som tidigare. Det är också förhållandevis stora svängningar 
avseende exempelvis kommunens skatteintäkter mellan prog-
nostillfällena. 
 SKR:s bedömning är att det rådande svaga konjunkturläget 
i Sverige kommer att stärkas under 2021. Den fortsatta åter-
hämtningen kommer dock dämpas av att smittspridningen 
under de senaste månaderna snabbt har eskalerat; likaså 
av de åtföljande restriktionerna. Detta medför ett tillfälligt 
bakslag i återhämtningen, och en svag inledning av 2021. Att 
vaccinering mot covid-19 är på väg att inledas i Sverige, lik-
som globalt, stärker samtidigt konjunkturutsikterna för den 
andra halvan av året, och än mer utsikterna för 2022. Skat-
teunderlagsprognosen vilar på ett scenario med en utdragen 
återhämtning av den svenska samhällsekonomin; ett normalt 
konjunkturläge nås inte förrän 2024. 
 Antalet arbetslösa förväntas öka och man tror att andelen 
kommer att ligga över 9 procent under en längre tid. Hur 
antalet personer i arbetskraften kommer att utvecklas är dock 
väldigt osäkert, varför olika bedömningar kommer att variera 
mer än vanligt. Såväl för den svenska konjunkturen, som det 
kommunala skatteunderlaget, är det inkomsterna som är den 
viktigaste bedömningspunkten.

Källa: SKR
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ÅRETS RESULTAT KOMMUNKONCERNEN 
Årets resultat för kommunkoncernen som inbegriper kom-
munen och dess bolag Öckerö fastighets AB samt Öckerö 
rederi AB uppgår till 38 mkr (2019 uppgick resultatet till 12 
mkr). Kommunkoncernens sammantagna positiva resultat 
utgörs huvudsakligen av kommunens positiva resultat i för-
hållande till budget. Öckerö Fastighets AB redovisar ett re-
sultat på knappt 2 mkr efter skatt trots att en nedskrivning 
av ett vindkraftverk genomförts. Räknas realisationsvinster 
bort så redovisas ett positivt ökat driftnetto mot föregående 
år. Öckerö Rederi AB redovisar ett nollresultat trots en 
minskad omsättning 2020. Den minskade omsättningen 
beror huvudsakligen på covid-19 pandemin.
 Soliditeten för kommunkoncernen har stärkts till 20 pro-
cent (2019: 19 procent) främst beroende på utvecklingen i 
kommunen. Räknas samtliga pensionsåtagande för kom-
munen uppgår soliditeten till 7 procent (2019: 5 procent). 
Soliditeten visar hur tillgångsmassa är fördelad mellan 
skulder och eget kapital mäts av soliditeten. Soliditeten är 
ett mått på långsiktig ekonomisk styrka. Då många kredit-
givare tittar på hela koncernen när de gör bedömningar är 
detta ett viktigt begrepp att följa.

EKONOMISK STÄLLNING 
Årets relativt höga positiva resultat stärker kommunens fi-
nansiella ställning. Utifrån att både kostnader och intäkter 
i hög utsträckning påverkats av pandemin går det dock inte 
att dra några större generella slutsatser kring det långsik-
tiga strukturella läget. Vi vet nu att pandemin fortgår in i 
2021 men vet ännu inte hur länge. Vi vet också att vi står 
inför både demografiska såväl som ekonomiska utmaningar 
framöver.
 I bedömningen av kommunens finansiella situation är 
det viktigt att notera och analysera graden av nämndernas 
budgetföljsamhet/ekonomisk styrning.
 Nämnderna redovisar ett samlat överskott på 2 mkr (-6 
mkr 2019), Detta är en positiv utveckling mot tidigare år. 
Samtliga nämnder förutom Barn och utbildningsnämnder 
redovisar resultat i paritet med budget eller överskott. 
Inom Barn och utbildningsnämnden finns främst utma-
ningar inom f-6 skolorna som sammantaget redovisar un-
derskott. Inom respektive nämnd finns verksamheter med 
både överskott och underskott.

God ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2020 
beslutat om såväl definition av ”god ekonomisk hushåll-
ning” samt fastställt finansiella och verksamhetsmässiga 
mål. Kommunallagen åligger fullmäktige att besluta om s.k. 
verksamhetsmässiga mål. Kommunen uppvisar ”god eko-
nomisk hushållning” när kommunfullmäktiges finansiella- 
och verksamhetsmässiga mål visar god måluppfyllelse.

God ekonomisk hushållning och 
ekonomisk ställning
Årets resultat: 37 mkr 
Kommunens resultat, skillnaden mellan intäkter och kost-
nader, uppgår för år 2020 till 37 mkr (2019 uppgick resul-
tatet till 5 mkr). Jämfört med budget så innebär resultatet 
en positiv avvikelse med 28 mkr.
 2020 har varit ett händelserikt år främst med avseende 
på covid-19. Pandemin har präglat verksamheternas arbete 
och stort fokus har varit på omställning och anpassning för 
att kunna verka under de omständigheter som varit. Även 
finansiellt så har året präglats av pandemin. I början av året 
fanns stora osäkerheter kring hur ersättningssystem och 
skattebortfallskompensationer skulle fungera. Dessutom 
fanns svårigheter kring hur prognostiseringen skulle ske 
utifrån bland annat pandemins varaktighet.
 Utifrån pandemin har kommunen erhållit knappt 9 mkr i 
ersättning från försäkringskassan i kompensation för ökade 
sjuklönekostnader. Ytterligare 5 mkr har erhållits i ersätt-
ning från Socialstyrelsen för merkostnader inom vård och 
omsorg. Dessutom ökades de generella statsbidragen med 
26 mkr för minskade skatteintäkter. Skattenettot slutade 
på 11 mkr vid årets slut och bidrar väsentligt till kommu-
nens positiva resultat. Kostnadssidan är svårare att mäta. 
Vad pandemin inneburit i minskade kostnader i form av 
minskad efterfrågan på kommunens tjänster eller minskad 
omfattning av vissa verksamheter är svårt att säga. Sam-
mantaget kan dock konstateras att kommunens ekono-
miska resultat påverkats positivt av pandemin.
 Årets skatteintäkter, 697 mkr (2019, 685 mkr), nådde 
inte upp till budgeterad nivå på 713 mkr. Summan av de-
finitiv slutavräkning av 2019 års skatteintäkter och preli-
minär slutavräkning av 2020 års skatteintäkter påverkar 
resultatet negativt med -12 mkr. Kommunalekonomisk 
utjämning/statsbidrag redovisas till 101 mkr, vilket var 27 
mkr mer än budget och 13 mkr mer än utfall 2019.
 Intäkterna exklusive skatter överstiger budget med 25 
mkr och 12 mkr jämfört med föregående år. Budgetavvikel-
sen utgörs främst av: ersättning för sjuklönekostnader (9 
mkr), ersättning för merkostnader för vård och omsorgs-
tjänster (5 mkr) samt realisationsvinster (9 mkr).
 Personalkostnaderna inklusive personalomkostnader 
och pensioner uppgår till 581 mkr, vilket innebär en ökning 
med 7 mkr i jämförelse med föregående år. Räknas pen-
sionskostnaderna bort så är kostnaderna i princip oföränd-
rade i jämförelse med föregående år. På en övergripande 
nivå ligger personalkostnaderna i paritet med budget. Detta 
beror på en nettoeffekt av lägre pensionskostnader och 
ökade lönekostnader.
 Verksamhetens kostnader exklusive personalkostnader 
har minskat med ca 2 mkr i jämförelse med föregående år. 
I jämförelse med budget är kostnaderna högre med knappt 
7 mkr.
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Förväntad utveckling

Utvecklingen av pandemin covid-19 gör de närmsta åren 
väldigt oförutsägbara. SKR:s bedömningar varierar förhål-
landevis mycket mellan olika bedömningstillfällen beroende 
på pandemiutvecklingen och när och hur samhällets ekono-
miska återhämtning kommer att ske.
 Historiskt kan vi se att kommunen trots en förhållandevis 
positiv utveckling av skatteintäkterna haft svårt att klara av 
en ekonomi i balans. Undantaget är 2020 då bland annat 
relativt höga reavinster, generella statsbidragsökningar 
samt till viss del ersättningar för sjuklönekostnader drivit 
upp årets resultat. Många av de strukturella utmaningarna 
kvarstår med att hålla kostnadsnivåerna inom budgeterade 
ramar.
 Kommunen står också inför demografiska utmaningar där 
befolkningen blir äldre samtidigt som barnen i skolåldern 
minskar, vilket kan komma att kräva omställningar och flytt 
av resurser mellan kommunens verksamheter. I den fem-
årsplan som kommunfullmäktige beslutat om kommer det 
att krävas årliga effektiviseringar för kommunen som helhet 
samtidigt som det demografiska trycket kommer att variera 
mellan förvaltningarna med färre barn i skolåldern och fler 
äldre. Högst troligt krävs prioriteringar i den politiska agen-
dan för att motsvara kraven på en god ekonomisk utveckling 
över tid. Att aktivt arbeta med boende och byggande är 
därför en väsentlig fråga för att stärka kommunens framtida 
verksamhet och ekonomiska ställning.

 Likviditeten har stärkts under året vilket är positivt. Detta 
är en följd av det positiva resultatet men också av att kom-
munen inte når upp till budgeterade investeringsnivåer. 
Verksamheterna påtalar ett högt investeringsbehov sam-
tidigt som organisationen inte kan genomföra det som är 
planerat. Denna fråga kommer att behöva belysas ytterligare 
framöver.
 VA-verksamheten har troligtvis ett antal år framför sig 
avseende uppgradering av Pinans reningsverk. Projektet är 
så stort för kommunen att nyupplåning blir ett måste. Belå-
ningen måste ses i ett koncernperspektiv utifrån att många 
kreditgivare ser på helheten vid finansiella bedömningar. 
Detta innebär att prioriteringar ur ett låneperspektiv kom-
mer att behöva göras mellan kommunen och dess dotterbo-
lag i syfte att fortsätta skapa en god utveckling för Öckerö 
kommun som helhet.
 Kopplingen mellan det ekonomiska resultat och investe-
ringsnivåerna behöver stärkas och sambanden måste för-
tydligas och förklaras. Vi behöver också fortsätta att stärka 
budgetföljsamheten så budget blir styrande och används för 
att prioritera vilka frågor vi ska arbeta med.
 Inför budgetarbetet 2021 togs en ny styrmodell inklusive 
budgetprocess fram och implementerades. Detta medförde 
att hösten 2020 präglats av ekonomiska ställningstaganden 
och tuffa beslut vilket förhoppningsvis rustat kommunen väl 
inför 2021.

Bild: Julia Olsson



Räkenskaper kommun och koncern

Bild: Annelie Pompe
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Redovisningsprinciper

Kommunen har i samband med nya LKBR anpassat årsre-
dovisningen efter denna.
 Kommunen avviker delvis från RKRs rekommenda-
tion R4 Anläggningstillgångar och R5 Leasing. Kom-
ponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya 
objekt. Anläggningar anskaffade 2013 och bakåt beaktas ej. 
Alla kommunens leasingavtal har av väsentlighetsskäl klas-
sificerats som operationell leasing.
 2020 bokades gamla gatukostnadsersättningar, totalt 
4813 tkr, om från långfristig skuld till eget kapital till följd 
av nya rekommendationer från RKR.

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde. Årets anskaffning avser ledningsrätter och fibe-
ranslutning. Dessa kommer skrivas av på 70 år.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Defi-
nitionen för investering i Öckerö kommun är att det ska 
överstiga ett basbelopp samt ha en ekonomisk livslängd på 
minst 3 år. Aktivering sker när investeringen ianspråktas 
och aktivering påbörjas månaden efter ianspråktagandet. 
Kommunen har RKR:s skrift om avskrivningstider som 
utgångspunkt vid varje bedömning. Vi tar även hänsyn till 
erfarenhet och kunskap för att bedöma nyttjandeperioden.
 From 2019 redovisas pågående investeringsprojekt på 
aktuellt balanskonto som de ska aktiveras på, tom 20181231 
särredovisades dessa på ett eget konto.

EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Exploateringsfastigheter redovisas under omsättnings-
tillgångar och avser bl.a. Varvet/Knippla, projekt Öckerö 
centrum, Tärnvägen Heden och Södra Långesand.

PENSIONSSKULD
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommu-
nen är beräknade enligt RIPS* 07. 
 Kommunens samlade pensionsskuld (exklusive löne-
skatt) uppgick 2020-12-31 till 297 mkr. Under avsättningar 
finns 86 mkr och under kortfristiga skulder finns de pen-
sioner, 17 mkr, som tjänats in av de anställda under 2020. 
Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförplik-
telser som har tjänats in av anställda, pensionstagare och 
förtroendevalda före 1998. Åtagandet för anställda och 
pensionärer uppgick till 193 mkr och förtroendevalda med 
1 mkr. Särskild löneskatt på kommunens pensionsskulder 
uppgick till totalt 72 mkr. Total pensionsskuld inklusive 
löneskatt per 2020-12-31 är 369 mkr. Se tabell sidan 8.

*Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Intjänade tjänstepensioner före 1998 finns inte re-
dovisade på skuldsidan i den kommunala balansräkningen, 
enligt den Kommunala redovisningslagens regler. Dessa 
förpliktelser betraktas som en s.k. ansvarsförbindelse, att 
jämföra med ett borgensåtagande. Ansvarsförbindelsen 
räknas årligen upp med bl.a. ränta och inflation. Föränd-
ringen under året är en minskning med 4 mkr. Från och 
med 2011 redovisas även pensionsförpliktelser för förtro-
endevalda.

Nyintjänade pensioner fr.o.m. 1998 redovisas som 
en s.k. avsättning (=skuldföring) i balansräkningen och 
som kostnad i resultaträkningen i takt med intjänandet. 
Den del som avser den s.k. individuella delen av pensions-
avsättningen redovisas som en kortfristig skuld eftersom 
den kommer att betalas ut i mars månad året efter det s.k. 
intjänandeåret.
 Pensionsförmåner som intjänats fr.o.m. 1998 och som 
inte kan betalas ut som individuell del, kompletterande 
ålderspension och efterlevandepension, redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Räntan redovisas som en 
finansiell kostnad. From 2015 redovisas även avsättning till 
förtroendevalda.

VA- OCH RENHÅLLNINGSAVGIFTER
Om avgiftsuttaget överskrider självkostnaden så bokförs 
överuttaget som en förutbetald intäkt både gällande VA- 
och renhållningsavgifter.

REDOVISNINGSPRINCIPER KONCERNEN
Koncernredovisningen har upprättats enligt förvärvsmeto-
den vilket innebär att kommunens bokförda värde på ak-
tierna i dotterbolagen elimineras mot dotterbolagens egna 
kapital vid förvärvstillfället. Koncernredovisningen är från 
och med 2004 upprättad enligt Redovisningsrådets rekom-
mendation nr 1 varmed de obeskattade reserverna elimine-
ras, 78,6% till eget kapital och 21,4% till uppskjuten skatt. 
Interna transaktioner har eliminerats mellan kommunen 
och koncernbolagen och mellan dotterbolagen.

Bild: Albin Andersson 
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Öckerö Fastighets AB

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING 
Fastighetsförvaltning 
Vid verksamhetsårets slut förvaltade Öckerö Fastighets AB 
utgång ca 29 600 kvm bostadsyta, ca 55 000 kvm lokalyta 
och ca 16 000 kvm yta för idrottsanläggningen Prästängen. 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade utan angivet belopp. 
Fordon, maskiner, redskap, inventarier och lager är försäk-
rade till betryggande belopp.

Marknad - uthyrningsläget 
Företagets uthyrningssituation är god och inkomstbortfallen 
relativt låga. Dock har hyresförlusterna ökat jämfört med 
tidigare år. Den enskilt största förlusten står en tomställd 
lokal i Börshuset för där Swedbank tidigare var hyresgäst. 
Till följd av det pågående detaljplanearbetet med Öckerö 
nya centrum råder osäkerhet kring lokalens framtid varför 
en ny hyresgäst inte aktivt eftersökts. Fortsatt är det relativt 
sett svårare att hyra ut lägenheter på Rörö liksom på de mer 
nyproducerade bostäderna på Breviksängar och Heinövallen.

Hyresjusteringar 
Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskom-
melse med Hyresgästföreningen om att hyrorna för bostads-
hyresgäster för 2020 höjs med 2,15 % i snitt gällande från 1 
januari. För de med kallhyra blev hyresökningen 1,94 % och 
för de med varmhyra 2,32 %. För lokaler har intäkterna ökat 
med indexreglering enligt respektive avtal.

VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH 
EKONOMISK STÄLLNING  
Resultat och finansiell ställning 
För 2020 uppgår resultatet i koncernen före skatt till ett 
överskott om 1,7 mkr. Under året har en nedskrivning gjorts 
på vindkraftverket med 10 mkr till följd av de förväntade 
låga energipriserna de kommande åren som innebär sänkta 
prognostiserade kassaflöden vilket gör att det bokförda vär-
det inte kan försvaras i bokslutet.
 Exklusive nedskrivningen på vindkraftverket uppgår 
resultatet till 11, 7 mkr före skatt. Av dessa utgör 5,1 mkr 
realisationsresultat för försäljningarna av kontorshotellet 
Ekelunden och mark på Prästängen. Driftnettot har ökat 
med 2,8 mkr och har på de två senaste åren ökat med 5,0 
mkr. Samtidigt ökar av- och nedskrivningar med 2,6 mkr be-
roende på aktiverade projekt och bokförda utrangeringar vid 
komponentbyten i samband med underhållsprojekt.
 Föregående års införda regler om ränteavdragsbegräns-
ningar får mindre påverkan i årets bokslut men innebär ändå 
en ökad skattekostnad. Den sänkta bolagsskatten som gäller 
från 2021 får dock en positiv påverkan på den uppskjutna 
skatten vilket innebär en minskad skattekostnad i resultat-
räkningen.

 Central administration ökar jämfört med föregående år, 
då de minskade. Detta beror dels på ökade lönekostnader 
som en följd av ökad semesterlöneskuld och löneökningar, 
och dels på ökade konsultkostnader för bland annat genom-
förda utredningar.
 Under 2019 genomfördes en översyn av bolagets derivat 
med dels omstrukturering av befintliga derivat samt inför-
skaffande av totalt 200 mkr nya. Under 2020 omtecknades 
derivat om totalt 110 mkr. Detta, tillsammans med fortsatt 
låga räntor och pressade marginaler, gör att de finansiella 
kostnaderna är 2,4 mkr lägre än 2019.

Finansiering 
Bolagets övergripande målsättning med företagets finan-
siella strategi är att säkerställa en långsiktig och stabil kapi-
talförsörjning, samt att uppnå bästa möjliga finansnetto.
För att säkerställa kapitalförsörjningen eftersträvas långa 
kreditavtal med bolagets kreditgivare. Rådande skillnader i 
kreditmarginaler mellan korta och långa kapitalbindnings-
tider har dock föranlett bolaget att teckna korta kreditav-
tal. Med rådande osäkerhet på räntemarknaden behöver 
räntebindningstiden förlängas vilket uppnåtts via köp av 
ränteswappar. En väl avvägd ränterisk (genomsnittlig ränte-
bindningstid) i skuldportföljen uppnås genom användandet 
av ränteswappar.
 Utestående ränteswappar uppgick vid bokslutet till 765 
mkr (765 mkr). Genomsnittlig räntebindningstid uppgick då 
till 4,47 (4,07) år och genomsnittsränta inklusive effekter av 
ränteswapparna men exklusive borgensavgift uppgick då till 
1,36 % (1,65 %). Undervärdet på ränteswapparna uppgår vid 
bokslutet till 33,1 mkr (37,0 mkr). Undervärdet represente-
rar den kostnad som skulle uppstå om man avslutar avtalen 
i förtid. Analogt skulle motsvarande undervärde (s.k. ränte-
skillnadsersättning) uppstå om långa räntebindningstider 
valts istället. Undervärdet elimineras löpande om respektive 
ränteswapavtal kvarstår till respektive slutförfallodatum.

Bild: Albin Andersson

Räkenskaper koncernbolagen
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Värdering av fastighetsbeståndet 
Under 2020/2021 värderades delar av fastighetsbeståndet 
av extern värderingsman vilken är av ASPECT auktoriserad 
fastighetsvärderare. Under 2020 har också samtliga uthyrda 
fastigheter värderats i ett internt marknadsvärderingsverk-
tyg. Denna värdering används dels för fastigheter som inte 
värderats av extern värderare, och dels används den för att 
stämma av eventuella förändring avseende de externt värde-
rade fastigheterna.
 Direktavkastningskrav som använts av extern värderare 
har använts för likvärdiga fastigheter för de internt värde-
rade objekten. Marknadsläget är fortsatt gott och betydande 
övervärde redovisas även i årets bokslut.

Vindkraftverket i Fåleberg 
Koncernen äger ett vindkraftverk i Fåleberg i Mariestads 
kommun. Bolagets styrelse gör bedömningen att baserat 
på marknadspriser på framtida terminer så kan inte det 
bokförda värdet på vindkraftverket försvaras. Som en följd 
av detta har en nedskrivning om 10 mkr genomförts i årets 
bokslut.
  Förvaltning och service sker genom avtal med extern part 
liksom löpande övervakning. Vindkraftverket är försäkrad 
via separat försäkring.
 Vindkraftverket redovisar sitt näst bästa produktionsår 
sedan det togs i bruk 2012. Totalt producerades 5 241 MWh 
el i verket vilket motsvarar nästan 90 % av koncernens totala 
konsumtion. Med de historiskt mycket låga energipriserna är 
dock driftavkastningen fortsatt låg. Under 2021 påbörjas en 
översyn för att potentiellt kunna avyttra verket.

Stadsnät 
Bolaget äger och förvaltar stadsnätet Öckerö Nät inom 
ramen för detta affärsområde. Fullmäktiges mål som be-
slutades 2011 anger att av hushållen och företagen i Öckerö 

kommun skall 50 % ha möjlighet att ansluta bredband om 
minst 100 Mbit/s senast 2015 och 100 % ha möjlighet att an-
sluta bredband om minst 100 Mbit/s senast 2020. I slutet av 
2020 var samtliga öar utbyggda vilket innebär att fullmäkti-
ges mål bedöms vara uppfyllt.
 Den bakomliggande orsaken att bilda affärsområde 
stadsnät i kommunens fastighetsbolag har varit att säkra 
utbyggnaden av samhällsviktig infrastruktur. Bolaget har 
marknadsvärderat stadsnätet och denna indikerar att det 
bokförda nettovärdet (investeringar - anslutningsavgifter) 
kan försvaras.

HÄNDELSER AV VÄSENTLIG BETYDELSE 
Väsentliga händelser under året 
Coronapandemin har präglat året med ändrade rutiner för 
hantering av felanmälningar och andra ärenden inom kon-
cernens verksamhet. Vissa lägenhetsrenoveringar har fått 
skjutas på framtiden och arbetas in i underhållsplaneringen 
för kommande år. Under våren avsade sig dåvarande ordfö-
randen sitt uppdrag varefter kommunfullmäktige och däref-
ter bolagsstämma utsett Tommy Wallhult till ordförande.
 Arbetet med strategisk fastighetsöversyn har fortsatt där 
ett slutligt PM arbetats fram som bland annat kommer fung-
era som ingångsvärde inför arbetet med att ta fram ny af-
färsplan. Kommunen har under året arbetet med att ta fram 
förslag på nya ägardirektiv och bolagsordningar där bolaget 
varit remissinstans. Planen är att dessa antas under 2021.

Underhållsprojekt och investeringar 
Under 2020 har underhållsarbeten genomförts på Svan-
vägen avseende tvätt av tak och fasad samt målning av tak. 
På Valenvägen 5 har bland annat takbyte och fasadmålning 
genomförts. På Kommunhuset har delar av fasaden bytts 
liksom uppförande av väderskydd över utrymningstrappa. 
På biblioteket har underhållsarbeten genomförts avseende 
tak och fasad.
 Avseende fibernätet har den sista återstående ön Grötö 
byggts ut. En ansökan om bidrag till Post- och telestyrelsen 
innebar ett stöd om ca 1 mkr för detta projekt. Under 2020 
påbörjades projekten med ny förskola på Heden och grupp-
bostäder på Hässlavägen. Bägge dessa två projekt bedöms 
vara färdiga sommaren 2021.

EKONOMISK OCH VERKSAMHETSMÄSSIG 
STÄLLNING  
Uppfyllelse av ägardirektiv 
Varje bolag har egna ägardirektiv vilka är antagna av full-
mäktige och bolagsstämman. Avkastningskraven är inte spe-
cificerade i siffror utan ska jämföras med andra likvärdiga 
bolag. Då avkastningskrav på den privata fastighetsmarkna-
den normalt avser totalavkastning där värdeutveckling ingår 
i resultatet är jämförelser svåra att göra.

Bild: Albin Andersson
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 Direktavkastningen totalt har minskat under 2020 och 
uppgår till 4,1 % på bedömt marknadsvärde. Detta trots att 
driftnettot har ökat vilket fungerar som underlag för beräk-
ning av marknadsvärdena. Förklaringen till detta är att 
marknadsvärdena ökat med 178 mkr jämfört med föregå-
ende år trots att inga fastigheter tillkommit och att två fastig-
heter avyttras.
 Då ungefär 75 % av fastighetsbeståndet består av lokaler 
och en absolut övervägande andel av dessa är kommunala 
lokaler kan man anse att direktavkastningen borde vara 
något högre än i många andra allmännyttiga fastighetsbolag. 
Vi kan dock konstatera att direktavkastningen ökat under ett 
flertal år.
 Bolaget öronmärker i sin underhållsplan medel för att 
genomföra energiåtgärder för att minska bolagets klimatpå-
verkan i enlighet med ägardirektivet. Bolagets bedömning är 
därför att man levt upp till de mål som stipuleras i respektive 
ägardirektiv.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 
Företaget hade vid årets utgång 20 tillsvidareanställda 
varav 3 kvinnor och 17 män. Av de tillsvidareanställda är 12 
tjänstemän och 8 kollektivanställda. Genomsnittligt antal 
anställda under året var med säsongsanställda 21,1 st att 
jämföra med 20,1 2019. Sjukfrånvaron var under året 3,7 % 
vilket var något högre än 2019.
 Under 2019 arbetades en värdegrund fram bland persona-
len vilken fastslogs av styrelsen. Värdegrunden sammanfat-
tas i ledorden Trygghet och service.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING 
Utsikter inför framtiden 
Den pågående pandemin innebär en stor osäkerhetsfaktor 
för bolaget under främst 2021. Under 2020 har pandemin 
haft en begränsad påverkan över den ekonomiska situatio-
nen. Den relativt höga arbetslösheten i pandemins fotspår 
tillsammans med värdslig inbromsning har dock inneburit 
en låg inflationstakt vilket i sin tur innebär låga hyresök-
ningar på de lokalkontrakt som regleras med KPI som bas. 
Hyresgästföreningen indikerar också krav på låga hyresök-
ningar för 2021. Av styrelsen beslutad budget för 2021 inne-
bär ett överskott om 2,8 mkr och ett positivt kassaflöde från 
den löpande verksamheten om ca 38 mkr.
 Samtidigt tror marknaden att ränteläget fortsatt kommer 
vara pressat med både låga korta- som långa räntor och 
pressade marginaler. Minskade finansiella kostnader beräk-
nas därför i beslutad budget. Under 2020 var energipriserna 
fortsatt mycket låga vilket gett ett gott utfall under 2020. I 
budgeten beräknas dock energipriserna öka något.
 Styrelsen har beslutat om att påbörja en process att avyttra 
vindkraftverket i Fåleberg utanför Mariestad. Den förlust av 
egenproducerad el som detta skulle innebära kommer inte 
att kunna kompenseras i närtid med t.ex. ytterligare solcel-
ler.

Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer 
Den låga inflationen innebär en risk över tid att hyresut-
vecklingen på lokalkontrakt inte följer den utveckling som 
behövs för att hålla driftnettot i en nivå där en tillräckligt 
god underhållsplanering är möjlig. Samtidigt kompenseras 
verksamheten starkt av de prognostiserade låga räntorna de 
kommande åren.
 Belåningen i koncernen är, relativt många andra bolag, 
hög och indikationer finns att koncernen kommer ha svårt 
att låna ytterligare medel till framtida projekt. Ett bra lö-
pande kassaflöde kommer därför vara viktigt för att åstad-
komma reserverade egna medel för finansiering av projekt. 
Dock kan detta innebära att nybyggnadsprojekt genomförs 
då egenfinansiering kan uppnås istället utifrån en strategisk 
bedömning av behov och efterfrågan.
 Tillåtna säkringsinstrument regleras av Finanspolicyn 
antagen av styrelsen vilken i sin tur genom ägardirektiv styrs 
av Finanspolicy antagen av Öckerö kommuns fullmäktige. 
Historiskt har bolaget valt att i arbeta med säkringsinstru-
ment av externa lån, så kallade ränteswappar. Ambitionen 
är att bolagen avseende säkring av externa lån skall arbeta 
med mindre komplexa derivat. Man ska därmed undvika 
derivat med t.ex. möjlighet till förtida lösen, caps eller floors. 
Använda swappar används inte nödvändigtvis för att säkra 
enskilda underliggande lån utan för att hela låneportföljen 
ska uppfylla beslutad finanspolicy.
 Målet med säkringarna är inte att vid varje givet tillfälle 
minimera nivån av räntekostnader. Säkringarna, t.ex. i form 
av ränteswappar, är en del i bolagens riskhantering för att 
säkra räntekostnader över tiden. Målet är inte heller att 
generera realisationsvinster, även om bolaget då tillfälle ges 
kan besluta om avyttring av instrument, t.ex. med avsikt att 
förbättra bolagens kassaflöden.
 Bolaget bedömer att det, utifrån den givna strategin, finns 
ett effekt säkringsförhållande som innebär att säkrings-
redovisning kan genomföras. Ett avsteg från detta skulle 
vid bokslutet innebära en kostnadseffekt om motsvarande 
redovisade undervärden för derivaten (33 mkr). Ca 78 % av 
de externa lånen är säkrade med derivat vilket innebär att 
kostnadseffekten vid ränteförändringar är delvis begränsade. 
Under 2021 förfaller totalt 90 mkr i derivat vilka kan komma 
att upphandlas på nytt. Snitträntan bedöms då sjunka jäm-
fört med snittränta i bokslutet.
 Bolagets soliditet har visserligen haft en positiv utveckling 
men den höga belåningen innebär att ränteavdragsbegräns-
ningsreglerna har en ekonomisk effekt på bolaget. En kom-
bination av svag hyresutveckling och ränteökningar kommer 
innebära att en större andel av bolagets räntekostnader inte 
kommer vara avdragsgill i framtiden. Detta kommer då att 
belasta bolagets skattekostnader.

Räkenskaper koncernbolagen







Verksamhetsberättelser

Bild: Annelie Pompe
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KVALITETSREDOVISNING
Verksamhetsområde Styr och stöd
År 2020 blev ett mycket annorlunda år som till stora delar 
präglades av pandemin och dess följder. Pandemin har för 
samtliga verksamheter i kommunen påverkat det löpande 
arbetet i flera avseenden bl.a. såsom ökade sjukskrivningar 
och en högre grad av distansarbete där det varit möjligt. 
Detta har inneburit att ett flertal av 2020 års planerade ak-
tiviteter har ställts om. Mot bakgrund av detta bedöms för-
ändringstakten ha varit mycket positiv. Verksamheternas 
ökade behov av distansarbete har inneburit att nya digitala 
rutiner och arbetssätt har tagit form. Ett flertal av verk-
samhetsområdets planerade aktiviteter kunde, efter viss 
omställning, genomföras på distans. Strävan är att ständigt 
utveckla arbetssätt och verktyg för att ge en så smart och 
effektiv service som möjligt till samtliga brukare och intres-
senter.
 Under året formulerades och antogs en IT- och digitali-
seringspolicy. I grova drag innebär policyn att enheten tar 
ägandeskap i alla IT-frågor. 2020 startade arbetet med den 
nya e-tjänstportalen. E-tjänster finns nu för både personal 
och invånare. Det innebär en påtagligt förbättrad service 
för alla och går i linje med digitaliseringens idé om service 
365 dagar om året 24-7.
 Kommunservice arbetar numera enligt ”en väg in”-
modellen. Målsättningen är att det ska upplevas enkelt att 
komma i kontakt med kommunen, och att man får sina 
ärenden hanterade. Sett till nyckeltal lyckas vi väl.
Verksamhetsdelen Kommunikation har på grund av pan-
demin också tvingats ställa om då det ställts höga krav på 
korrekt och snabb information i fler och nya kanaler. Även 
Kommunservice har haft ett högre tryck i år då de i hög 
grad ingår i kommunikationsarbetet genom en väg in, men 
även genom aktiviteter på sociala medier.
 I februari månad inleddes arbetet med införandet av en 
ny budgetprocess i Öckerö kommun. Den nya budgetpro-
cessen tar avstamp från ett mer övergripande perspektiv 
där såväl hållbarhet som långsiktighet skall utgöra grund 
för den kommunala verksamhetsutövningen. 
 Under året har ett gediget arbete genomförts avseende re-
videring av viktiga styrdokument – t.ex. ägardirektiven, bo-
lagsordningarna och kommunfullmäktiges arbetsordning. 
Genom införandet av mötesapplikationen ”Netpublicator” 
har också de förtroendevaldas arbete förenklats betydligt. 
Den pågående pandemin har inneburit att enheterna har 
ställt om de fysiska mötesplatserna/sammanträdena till 
digitaliserade sammanträden för samtliga nämnder.

Kommunstyrelsen

Verksamhetsområde fritid och kultur  
2020 har präglats av anpassningar utifrån Covid-19. Vissa 
publika evenemang har ställts in, ex. Konstvågen och En 
kväll att minnas – niornas avslutningsfest.
 Biblioteket som fysisk plats har anpassats till att inte vara 
en mötesplats eller studieplats just nu. Målet har varit att 
ställa om och tänka nytt. Ex. har författarbesök genomförts 
delvis digitalt, film har skapats för utställning, take away 
utanför biblioteket och utökad boken kommer-verksamhet. 
En hel del av fritidsgårdens verksamhet har genomförts 
utomhus samt på digitala forum.
 En styrka är flexibiliteten och kreativiteten hos personal 
att ställa om och göra anpassningar av både lokaler och 
verksamhet. 2020 har varit ett år med snabba beslut, om-
ställningar och frustration. Men också på många sätt ett 
lärorikt och utvecklande år.
 Bibliotekets grunduppdrag, med mediebestånd och kul-
turevenemang, levereras med god kvalitet. Biblioteket har 
ett aktuellt bestånd och möter behovet av litteratur samt 
erbjuder tjänster som tillgängliggör utbudet för olika grup-
per. Barn och unga ges möjlighet att uppleva och ta del av 
olika kulturella yttringar.
 Bedömningen är att fritidsgården har levererat på grund-
uppdraget, om än under vissa perioder på ett anpassat sätt. 
Under sommaren erbjöds sommaraktiviteter i samarbete 
med föreningssamordnare. Dessa aktiviteter var både upp-
skattade och välbesökta.
 Trots förutsättningarna med Corona är det glädjande 
att fritidsgården under 2020 har haft fler besökare än fö-
regående år och att tryggheten hos besökare ökat. Under 
året har det högsta antalet ansökningar sen ungdomspeng 
startade inkommit, men tyvärr har dock många beviljade 
projekt och verksamheter inte kunnat genomföras p.g.a. 
pandemin.
 Det drogförebyggande arbetet, med en arbetsmodell som 
bygger på genomförande av  drogvaneundersökning, analys 
av material och sedan kommunikation och dialog på för-
äldramöten utifrån resultatet, har påverkats av pandemin i 
hög grad. Föräldramöten har inte kunnat hållas men istäl-
let har filmer spelats in som kommunicerats med föräldrar. 
Detta har inneburit en hel del förberedelsearbete, men 
resultatet har blivit bra och spridningen god. Öckerös drog-
förebyggande arbete köps in av andra kommuner. Senast 
har Mölndal valt att köpa tjänsten av Öckerö kommun.
 Folkhälsoarbetet har också i hög grad påverkats av pan-
demin. Steg framåt har tagits i kommunens jämställdhets-
arbete, genom styrdokument och utbildning. Puls, som är 
en satsning för att både minska övervikt hos unga, men 
också minska psykisk ohälsa, har genomförts med gott re-
sultat. Utifrån rådande förutsättningar har folkhälsoarbetet 
levererats utifrån satt planering.
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Verksamhetsområde samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadsverksamheten har under 2020 haft en 
väldigt god driftsäkerhet, trots pandemin, och levererat på 
uppdraget och växlat upp på flera fronter samtidigt som 
verksamheten genomgått ett flertal förändringar.
 Heltidsresan har haft en stor påverkan på Kost- och lokal-
vårdsenheten, främst på bemanning. Investeringar i både 
köksutrustning och maskinell städutrustning har haft goda 
effekter på både arbetsmiljö och kvalitet på leveransen.  
 En av de större förändringarna som genomfördes under 
2020 var sammanslagningen av Gatuenheten och Natur, 
Anläggning och Park (NAP), vilket fått det nya namnet Tra-
fik- och fritidsenheten. Syftet med sammanslagningen var 
att möjliggöra en mer hållbar drift- och underhållsentre-
prenad där resurseffektiviteten ökar genom synergieffekter. 
Från och med 2021 kommer Trafik- och fritidsenheten 
även inneha ansvaret för Kollektivtrafiksfrågorna, hand-
läggningen av Färdtjänst/Riksfärdtjänst, handläggningen 
av parkeringstillstånd för rörelsehindrade och handlägg-
ningen för hyrda parkeringsplatser på kommunal kvarter-
smark. Förväntningen är att förändringen på sikt kommer 
att leda till betydlig effektivare organisation vad gäller drift 
och underhållsfrågorna men också vad gäller utvecklingen 
av infrastrukturen och föreningslivet i kommunen.
 En av de större frågorna för kommunen är bostadsför-
sörjningen. Under 2020 togs ett nytt bostadsförsörjnings-
program fram och satsningarna på frågan har varit tydliga. 
Planenheten har växlat upp resurserna både inom plan och 

GIS, vilket kommer att leda till högre aktivitet i kommu-
nens utveckling av bostäder. Det strategiska miljöarbetet 
hade god fart under första halvåret där Agenda 2030 hade 
god framdrift, Grönstrukturplanen togs fram och flera res-
taureringar av våtmarker genomfördes. Tyvärr blev det ett 
avbrott i detta goda arbete då det uppstod en vakans på den 
miljöstrategiska tjänsten så resterande del av 2020 sakna-
des det möjligheter att driva projekt och strategiskt arbete 
inom området.
 Utsorteringen av hushållsavfall är fortsatt hög (44%) och 
bland de bästa inom regionen, vilket är glädjande och re-
sultatet av ett strategiskt arbete. 
 VA-enheten har arbetat med att säkra infrastrukturen 
genom goda underhålls- och investeringsåtgärder. En av 
kommunens största projekt, utbyggnaden av Pinans re-
ningsverk, har varit ett fokusområde där förstudien färdig-
ställdes under året. Utbyggnaden är en förutsättning för att 
kommunen ska nå målen i bostadsförsörjningsprogrammet 
och kunna säkra välfärden på lång sikt.
 En stor fråga som påverkat medborgarna har varit inom 
kollektivtrafikområdet, där har både nya regler kring färd-
tjänst, nya förbindelsepunkter och en pålitlig färja varit 
grunden till ett fungerande transportnät. Inte minst när det 
kommer till pandemin och initiativ till säkra transportvägar 
för barn och äldre. Ett lysande exempel är utökning av mor-
gonturen som Båttrafiken initierade.
 På det stora hela har mycket fokus legat kring krisplane-
ring och hantering av frågor som genererats av pandemin. 

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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• Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att 
organiskt växa

• Kommunal närvaro och synlighet hos företagen

Under 2020 har kommunens näringslivsstrategiska program 
antagits och det bedöms stärka kommunens strategiska 
arbete med näringslivsfrågor. De två tillväxtområdena be-
söksindustrin och maritim- och marin näring är viktiga för 
utveckling.  
 Genom kompetensförsörjningen bidrar kommunen och fö-
retagsföreningen till att stärka den plattform som är grunden 
för tillväxt hos små och medelstora företag. Trots utmaning-
arna som kom med Covid-19 har kommunens arbete med 
stöd till företagen fortsatt men till viss del med annan inrikt-
ning. 
 Det finns även skillnader i omfattning av hur företagen 
drabbats av Covid-19. Kommunens stöd omfattar naturligt 
mycket kommunikation och information kring de stödåt-
gärder som tagits fram nationellt och i förekommande fall 
regionalt. Även ett kommunalt 12 punkts program togs fram 
skyndsamt av kommunen och politiken. 
 Utfallet av Insiktsmätningen var positiv med ett högt 
betyg för företagsklimatet, Öckerö bibehåller sin position i 
jämförelse med övriga kommuner i Göteborgsregionen och 
nationellt. I jämförelse med föregående års utfall noterades 
en relativt liten minskning (0,03). Även i Svensk Näringslivs 
mätning av företagsklimatet bibehåller Öckerö en hög posi-
tion men även här en mindre reducering.

Kommunstyrelsen

EKONOMISK KOMMENTAR
Kommunstyrelsen totalt 

Utfall efter december visar ett resultat på 3 460 tkr jämfört 
med budget.
Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt 
på nedanstående avvikelser:

• Central buffert som inte nyttjats.
• Vakanta tjänster under stor del av året.

Kommunstyrelsens enheter

(kommundirektör, politisk organisation samt besöks- och 
näringsliv)

Utfall efter december visar ett resultat på 3 368 tkr jämfört 
med budget.

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt 
på nedanstående avvikelser:

• Central buffert som inte nyttjats.
• Politikens budget för oförutsedda händelser har ej nyttjats 

fullt ut.
• Inom kommunstyrelsens enheter finns budget för medfi-

nansiering till EU-projekt, till Samsyn barn- och ungdom 
samt Samordningsförbundet som inte har nyttjats fullt ut 
under året och ger överskott på ca 500 tkr.

• Tillfälliga vakanta tjänster på 50% inom fritid och kultur 
samt kvalitetsutveckling under större delen av 2020.

Styr o stöd 

(ekonomienheten, personalenheten, kansli och juridik, di-
gitalisering och kommunikation)

Utfall efter december visar ett resultat på 617 tkr jämfört 
med budget.

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt 
på nedanstående avvikelser:

• Tillfälligt vakanta tjänster under delar av året.
• Personalärende har genererat utköp.

Fritid och kultur 

Utfall efter december visar ett resultat på 908 tkr jämfört 
med budget. Det positiva resultatet jämfört mot budget 
beror framförallt på nedanstående avvikelser:

• Lägre personalkostnader pga. tjänstledig verksamhetschef. 
• Högre överskott avseende personal på fritidsgården pga. 

att vikarie inte satts in för långtidsfrånvaro. Behovet har 
inte varit så stort pga. pandemin.

• Extra kostnader Navet i form av teknik för digitala möten 
och sändningar.

• Högre kostnader för e-böcker och licenser.
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Verksamheten har ett planerat underskott enligt budget på 
-1 893 tkr. Avvikelsen jämfört med budget, -818 tkr, beror 
framförallt på nedanstående:

• Lägre personalkostnader.
• Högre anslutningsavgifter.
• Ökade kostnader för kemikalier.
• Osäkra fordringar/kundförluster.

Kretsloppsenheten
Utfall efter december månad visar ett resultat på 0 tkr 
jämfört med budget för ”den kommunala renhållnings-
skyldigheten”. Inom uppdragsverksamheten visar utfallet 
efter december månad ett resultat på -2 442 tkr jämfört med 
budget.

Utfallet för Kretsloppsenheten ”Den kommunala renhåll-
ningsskyldigheten” följer ”självkostnadsbegreppet”. Det 
innebär att denna verksamhet lämnar ett utfall som är noll. 
Eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt i sam-
band med bokslut och underskott redovisas mot föregående 
års överskott om sådant finns.

• Kretsloppsenheten redovisar ett underskott på - 65 tkr för 
”Den kommunala renhållningsskyldigheten” Underskottet 
förklaras med högre kostnader för personal, högre kost-
nader för träavfall samt lägre intäkter än beräknat på bl. a 
skrot.

 
Det negativa resultatet jämfört mot budget för uppdrag-
sverksamheten beror framförallt på nedanstående:

• Total kostnad för saneringen av Kärrsvik - 2 730 tkr. Dessa 
kostnader justeras i årsbokslut mot tidigare års överuttag 
(eget kapital).

• Exkluderat kostnader för saneringen gör verksamheten ett 
överskott på 266 tkr. Detta beroende på lägre personal-
kostnader än budgeterat.

 
Båttrafiken
Utfall efter december månad visar ett resultat på 1 165 tkr 
jämfört med budget

Det positiva resultatet jämfört med budget beror framförallt 
på nedanstående:

• Högre ersättning från Västtrafik än budgeterat 400 tkr.
• Ograverad ofördelad budget 300 tkr.
• Betydligt lägre bränsleförbrukning än budgeterat 400 tkr.

Samhällsbyggnadsverksamhet
Samhällsbyggnadsverksamheten består både av skattefinan-
sierad verksamhet och taxefinansierad verksamhet. Utfall för 
Samhällsbyggnadsverksamheten totalt sett efter december 
visar ett resultat på -1 437 tkr jämfört med budget.

Skattefinansierad:
Utfall efter december visar ett resultat på -2 599 tkr jämfört 
med budget.

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror framförallt 
på nedanstående avvikelser:

• SB centralt går med överskott 453 tkr jämfört med budget, 
vilket främst beror på att färdtjänsten har färre resande 
pga Covid-19.

• Plan-, bygg- och miljöenheten går med överskott  539 tkr 
jämfört med budget, vilket främst beror på att bygglovs-
verksamheten haft ett kraftigt ökat antal bygglovsärenden 
2020 jämfört med 2019 samt att det inom det miljöstrate-
giska arbetet funnits en vakant tjänst under 6 månader.

• Gatuenheten (inkl anläggning) går med underskott -1 414 
tkr jämfört med budget, vilket främst beror på att enheten 
under året belastas med en del oförutsedda obudgeterade 
kostnader, sammanslagning av två budgetar (Gatuenhe-
ten/Anläggning), ökade elkostnader och kraftigt minskade 
intäkter på anläggningssidan pga. Covid -19.

• Båttrafiken skatt går med överskott 327 tkr på grund av ett 
högre driftsbidrag än budgeterat.

• VA skatt går med underskott -170 tkr på grund av föreläg-
gande från Länsstyrelsen om utsläpp av processvatten som 
genererat utredningskostnader.

• Lokalvård- och kostenheten går med överskott 69 tkr på 
grund av att situationen med Covid -19 genererat mer 
minskade kostnader än det genererat ökade kostnader.

• Kretsloppsenhetens kostnader för sanering av Kärrsvik, 
ÅVC, -2 730 tkr.

 
Avgiftsfinansierad:
Utfall efter december visar ett resultat på 1 162 tkr jämfört 
med budget.

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt 
på nedanstående avvikelser:

• Båttrafiken har bland annat lägre kostnader för drivmedel 
och har fått högre ersättning från Västtrafik, tot 1 165 tkr.

VA-enheten
Utfall efter december visar på ett nollresultat. VA-enheten 
följer ”självkostnadsbegreppet” vilket innebär att årets un-
derskott på -818 tkr redovisas under övriga intäkter som ett 
underuttag. VA-enheten har, 2020-12-31, ett återstående 
överuttag på 2 038 tkr.
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KVALITETSREDOVISNING
Barn- och utbildningsförvaltningen övergripande
År 2020 har präglats av Covid 19 samt arbetet kring orga-
nisation. Pandemin har haft bäring på kvaliteten i det avse-
ende att stort fokus har lagts på att arbeta med att anpassa 
arbetssätt för att minska smittspridning. Det har även 
påverkat kontinuiteten i skolorna, på grund av ökning av 
sjukskrivningar samt karantän. En stor del av förvaltning-
ens arbete har också lagts på omorganisation. Omorgani-
sationen ska bidra till samordningsvinster med bibehållen 
samt ökad kvalitet. Kommunikation och samverkan kring 
omorganisation har varit viktigt för förvaltningen.
 Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete be-
drivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skol-
enhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet 
och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och 
andra skolförfattningar. Huvudmannen ska, som ytterst 
ansvarig för genomförandet av utbildningen, även se till att 
det finns förutsättningar att bedriva ett kvalitetsarbete på 
enhetsnivå.
 Barn- och utbildningsförvaltningens kvalitetsredovisning 
för 2019/2020 bygger på och omfattar kvalitetsredovis-
ningar från de verksamheter och skolformer som kom-
munen ansvarar för, det vill säga förskola, förskoleklass, 
grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasium, vux-
enutbildning, lärvux, den centrala elevhälsan, kulturskolan 
och familjecentralen.

Förskola
Värdegrundsarbetet i förskolorna genomsyrar hela verk-
samheten och resulterar i att barnen hjälper varandra och 
upplever sig trygga. Förskolorna har under året arbetat 
med att utveckla barns språkliga förmåga och med att för-
djupa barnens analyser vid läsning av sagor och berättelser. 
Under hösten har förskolan haft fokus på utvecklingspeda-
gogik samt specialpedagogiskt verktyg för pedagogerna, så 
kallad isbergsmodellen.
 Resultatet på 2020 års regiongemensamma enkät där 
alla GR kommuner deltagit visade på ett bra resultat för 
Öckerös kommunala förskolor. Det är läroplanen som lig-
ger till grund för enkäten, och av de som svarat svarar 97% 
av vårdnadshavarna att deras barn trivs och känner sig 
tryggt på förskolan. Även vårdnadshavarna är trygga i att 
barnen blir väl omhändertagna på förskolan, 96%. Försko-
lan kan utveckla utemiljön samt kommunikationen kring 
mål enligt analysen av enkäten. Förskolan kommer även att 
under 2021 arbeta med att få en ökad svarsfrekvens.
Kontinuitet och stabilitet är kända faktorer för framgångs-
rika förskolor. I analys beror det goda resultatet på hög 
andel legitimerad personal samt rektorer och personal med 
lång erfarenhet och som varit i verksamheten under lång 
tid.
 Under året har rektorerna arbetat för att öka likvärdig-
heten mellan kommunens förskolor, genom gemensamma 
planeringar och gemensam kompetensutveckling.

 
Förskoleklass, grundskola och fritidshem
I förskoleklassen, grundskola och på fritidshemmet har lä-
rarna arbetat på flera olika sätt med att utveckla eleverna så 
att de når en så hög måluppfyllelse som möjligt inom samt-
liga målområden. Ett av skolans fokusområden under året 
har varit betyg och bedömning. Det har bland annat resulte-
rat i ett nytt arbetssätt kring sambedömning av de nationella 
proven. Då de nationella proven har ställts in på grund av 
Covid 19, har detta arbete inte kunnat genomföras under 
2020, men förväntas genomföras under 2021.
 Under våren hade lärare kompetensutveckling tillsam-
mans med gymnasiet som handlade om ämnesfördjupning 
med fokus på innehåll, betyg och bedömning. Under hösten 
handlade ämnesfördjupningen om olika pedagogiska inrikt-
ningar; matematikutvecklande arbetssätt, språkutvecklande 
arbetssätt inom alla ämnen, inflytande och delaktighet samt 
tydliggörande pedagogik. Detta arbete leds av förvaltningens 
förstelärare.
 Alla skolor har en plan mot diskriminering och kränkande 
behandling där de presenterar skolans värdegrund, förebyg-
gande arbete för att motverka diskriminering och kränkande 
behandling samt följer upp och analyserar tidigare arbete. 
Eleverna har varit delaktiga i upprättandet av planen och i 
utvärderingen av tidigare läsårs plan.
 Flera skolor har arbetat med Specialpedagogiska lyftet.
Enligt undersökningar upplever sig eleverna förhållandevis 
trygga. 83% av eleverna i åk 2 upplever sig trygga, vilket har 
sjunkit från föregående år. Detta samt studiero, som hänger 
samman med trygghet, är områden som förvaltningen arbe-
tar med. 84% av eleverna i åk 5 upplever sig trygga och 85% 
av eleverna i åk 9 upplever sig trygga, vilket är en ökning 
från föregående år.

Barn- och utbildningsnämnden
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Etablering och arbetsmarknad
Etablering- och arbetsmarknadsenheten har under året 
samverkat med fyra andra kommuner och Arbetsförmed-
lingen, för att ta fram ett DUA-avtal (Delegationen för 
unga & nyanlända till arbete), som nu är färdigställt för 
underskrift av samtliga parter under januari 2021. Syftet 
med DUA-avtalet är att genom en lokal överenskommelse 
förbättra kompetensförsörjningen och påskynda perso-
ners etablering i arbetslivet. En lokal arbetsgrupp inom 
Öckerö kommun med representanter från berörda för-
valtningar har skapats och en kartläggning av vilka behov 
som finns inom kommunal verksamhet har gjorts, kopplat 
till DUA-avtalet. En viktig aspekt att ha med i det kom-
mande arbetet är att tydliggöra hur detta även kan gynna 
näringslivet. Överenskommelsen på lokal nivå är att utöver 
fokusgrupperna i DUA-avtalet även samverka kring övriga 
målgrupper i behov av stöd kring sysselsättning. Exempel 
på aktuella målgrupper är personer med psykisk ohälsa 
och/ eller missbruk. Inför 2021 ska en särskild kartlägg-
ning göras över personer med funktionsvariation och deras 
nuvarande situation på arbetsmarknaden och även inom 
samtliga enheter inom kommunen som arbetar med mål-
gruppen.
 Inom arbetsmarknadsenheten har under året ett utveck-
lingsarbete påbörjats i syfte att bättre kunna möta behoven 
hos de målgrupper som står allra längst ifrån arbetsmark-
naden. En ny verksamhet för arbetsträning har påbörjats 
i liten skala och planeras att utökas och utvecklas under 
nästa år. Verksamheten fokuserar på arbete inom trädgård 
och utför framför allt uppdrag hos kommunala verksam-
heter så som exempelvis trädgårdar kring våra särskilda 
boenden. Naturvårdslagets uppdrag har under året tydlig-
gjorts i syfte att skapa en trygg arbetsmiljö för anställda och 
personer som arbetstränar där.

Funktionsstöd övergripande
Covid-19 har oavsett uppdrag påverkat kvalitet på grund-
uppdraget och det har varit ett år som påverkat alla inom 
organisationen samt de vi är till för. Funktionsstöd har 
under året arbetat aktivt utifrån givna riktlinjer och rutiner. 
Stort fokus på att arbeta förebyggande med information 
och skyddsutrustning för att ge en god omvårdnad till dem 
vi är till för samt behålla en god arbetsmiljö och har under 
året lyckats med att hantera smittspridning. Med stort en-
gagemang och ansvarstagande har samtliga medarbetare 
hanterat och levererat rätt service med så god kvalitet som 
har varit möjlig utifrån förutsättningarna. Det har under 
året ställts höga krav på en välfungerande informations-
spridning med kort varsel vilket har varit svårt då alla inte 
har haft enkel tillgång till rätt teknik.
 Vi har under 2020 fortsatt med vår interna kompetens-
utvecklingsplan gällande personalen i våra enheter. Både 
individuella studier samt studiecirklar där det gått att 
genomföra. Samtliga personalgrupper har fått utbildning i 
IBIC och genomgång av LifeCare. Dokumentationsombud 
på varje verksamhet har utbildats under året och ska fort-

satt stötta övrig personal i våra verksamheter kring doku-
mentationen i LifeCare.
 På grund av Covid-19 har ett högre antal ansökningar 
inkommit vid rekrytering för tjänster inom funktionsstöd 
vilket har påverkat verksamheten positivt. Nyrekryteringar 
med rätt kompetens och utbildning både vid tv -och timan-
ställningar har höjt kvalitén för dem vi är till för samt möj-
liggjort verksamhetspass för att minska övertidskostnader.
Under hösten genomfördes en brukarundersökning, där 
arbete med åtgärder utifrån resultat, kommer pågå under 
2021.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet har under året planerat för och utfört 
daglig verksamhet som utgått ifrån bostaden för många 
av våra brukare. Personalen har arbetat utifrån ett mer 
individuellt sätt och mindre med gruppverksamhet. Flera 
av våra planerade större kulturarbeten som teater, karaoke 
och gymnastik i storgrupp har ersatts av mer individuella 
aktiviteter. Personalen från daglig verksamhet har fungerat 
som pedagogisk personal även om de utgått från hem-
met för kunna erbjuda den typen av stimulans när mycket 
andra sociala aktiviteter och sammanhang har försvunnit 
för brukaren på grund av Covid-19.

Gruppboende och serviceboende
Nya hjälpmedel med utbildning har införts som bidragit 
till ökad hälsa hos brukare, samt till ökad kompetens och 
trygghet för personalen. Regelbundet pedagogiskt stöd av 
metodhandledare kring brukare med utmanande beteende.
Uppdraget kring serviceboende för personer med LSS-
beslut har under hösten 2020 flyttats från Boendestöd över 
till enhet med gruppboende. Syftet med förändringen är att 
berörd målgrupp får tillhöra en enhet med personal med 
LSS-kompetens samt med bemanning dygnet runt. Byte 
av ansvarig enhet har skett i samverkan mellan enheterna 
och med stor hänsyn till berörda brukare. Förändringen 
har kunnat genomföras på ett lugnt och kontrollerat sätt för 
alla berörda parter och med pedagogiskt stöd av metodut-
vecklare.

Personlig assistans, kontaktperson, ledsagning, 
avlösning
Stort fokus på att arbeta förebyggande med information 
och skyddsutrustning för att ge en god omvårdnad till dem 
vi är till för samt behålla en god arbetsmiljö och har under 
året lyckats med att hantera smittspridning. Det har under 
året ställts höga krav på en välfungerande informations-
spridning med kort varsel vilket är problematiskt då alla 
inte har haft enkel tillgång till rätt teknik då samtliga upp-
drag sker i brukares hem. Samt att hantera skyddsutrust-
ning på bästa sätt då alla arbetar i brukares hem. Många 
aktiviteter och fokus på fritid har uteblivit under året vilket 
påverkat de vi är till för negativt.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER
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Personlig assistans har utvecklat stödpersonsuppdraget 
inom varje assistentgrupp. Nätverksträffar och Samordnad 
individuell plan (SIP)-möten har vid behov bokats in för att 
säkerställa att de vi är till för får förväntad kvalitet utifrån 
beslut. Nyrekryteringar med rätt kompetens och utbild-
ning både vid tv -och timanställningar har höjt kvalitén för 
dem vi är till för samt möjliggjort verksamhetspass för att 
minska övertidskostnader. Förändrat schema inför heltids-
resan med varannan helg har möjliggjort fler tv-anställ-
ningar vilket skapat tryggare och stabilare arbetsgrupper 
både för arbetsmiljö men även för våra brukare då färre as-
sistenter arbetar kontinuerligt i respektive brukargrupp.
Hög verkställighet inom arvoderade uppdrag som kon-
taktperson, ledsagare och avlösare då rekryteringsläget 
har varit gott. Flera uppdrag har dock under vissa perioder 
ställts in pga. Covid-19.

Räddningstjänst
Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) publicerar årligen 
indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets 
kommuner. Öckerö kommun hamnar på 4:e plats i rappor-
ten Öppna jämförelser om Trygghet och säkerhet 2020.
 Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är 
undertecknat mellan Alingsås och Vårgårda räddnings-
tjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddnings-
tjänstförbundet Storgöteborg, Öckerö Räddningstjänst 
samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. Avtalet 
löper på enligt plan, utbildningar som var planerade mellan 
räddningstjänsterna för Insatsledare och styrkeledare i det 
gemensamma systemet är pausat pga. Covid-19.

Förvaltningsstöd och utveckling övergripande
Ett stort fokus för 2020 har varit att sätta strukturer för 
enheten. Enheten har delats in i olika team, ett för admi-
nistration, ett för utveckling och ett för vaktmästeri. Varje 
team har teammöten där fokus läggs på just deras frågor 
och områden. Vi har under året kommit långt i att ständigt 
utvärdera och förbättra våra arbetssätt, inom hela enheten. 
Överlag har vi under året kunnat ta oss an en bredd av upp-
drag inom alla team och anpassat arbetsuppgifter utifrån 
verksamheternas behov. Nedan följer ett axplock av vad vi 
arbetat med under året.

Covid-19
Arbetet med Covid-19 har handlat om att vara kommunens 
kontaktperson i samverkan med vårdcentraler, vårdhygien 
och smittskyddet i Västra Götalandsregionen. Samverkan 
med övriga Medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS)-
funktioner inom Göteborgsregionen har varit en viktig del 
i arbetet. MAS har stöttat enhetscheferna i bedömningar 
kring Covid-19 och varit en del av förvaltningens stabsled-

ning. I övrigt har vi arbetat med samordning kring inköp av 
skyddsutrustning och rapporterat till Västkom/Länsstyrel-
sen samt Socialstyrelsen gällande tillgången på skyddsut-
rustning, nuläge, prognosbild och total bedömning av läget 
i kommunen.

Systematiskt kvalitetsarbete
Ett stort arbete under 2020 är implementeringen av ett sys-
tematiskt kvalitetsarbete tillsammans med enhetschef för 
förvaltningsstöd och utveckling och kartläggning av förvalt-
ningens huvudprocesser. Under året har en projektgrupp 
bestående av enhetschef för Solhöjden 3 och enhetschef för 
Etablering och arbetsmarknad arbetat med att ta fram en 
struktur för det systematiska kvalitetsarbetet. Strukturen 
har byggts i IT-stödet Stratsys och under hösten har den 
implementerats på pilotenheterna och på resterande enhe-
ter på Solhöjden med mycket goda resultat.

Avvikelser 
Ett stort arbete under 2020 för team utveckling gemensamt 
är översynen av förvaltningens avvikelsehantering, arbetet 
har till stor del skett på teammötena för utveckling. En e-
tjänst för avvikelser har arbetats fram som ska underlätta 
rapporteringen av en avvikelse och ett stöd för analys i 
excel har arbetats fram. Under 2021 kommer verksamhets-
utvecklare, utredare, metodutvecklare och MAS stötta en-
hetscheferna i analys av avvikelser 2 gånger per år.

Hemtjänstutredning 
Ett stort arbete som utredaren tillsammans med ekonom 
arbetat med under året är en utredning av hemtjänsten. 
Utredningen har beaktat såväl ekonomiska som organi-
satoriska aspekter av hemtjänsten och gjorts i samverkan 
med hemtjänstcheferna. Utredningen har resulterat i flera 
förslag på förändringar som kan effektivisera hemtjänsten. 
Förvaltningsledningen har fått utredningen presenterat för 
sig och nu väntar presentation för hemtjänstcheferna innan 
beslut om vilka förändringar som ska genomföras fattats.
 Utredaren har varit socialförvaltningens representant i 
GR:s E-hälsonätverk.

Taxor och avgifter
I budgetdirektivet som kom från politiken under våren 
2020 fick socialförvaltningen i uppdrag att se över alla 
taxor och avgifter inom verksamhetsområdet. Utredaren 
tillsattes som projektledare och har tillsammans med ad-
ministratörerna påbörjat ett gediget arbete med översyn av 
alla våra taxor och avgifter. Arbetet kommer att fortsätta 
även 2021.

Socialnämnden
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EKONOMISK KOMMENTAR
Utfall efter december visar ett positivt resultat på 4 tkr jäm-
fört med budget. 

Förvaltningsledning  
År 2020 har till största delen präglats av pandemin Covid-
19. Verksamheterna har fått ställa om och skyddsutrustning 
och bemanning har varit svåra frågor under året. Pandemin 
har kostat mycket pengar men på grund av statligt stöd 
i form av sjuklöneersättning från försäkringskassan och 
statsbidrag för merkostnader från Socialstyrelsen så slu-
tar året ändå med en budget i balans för verksamheterna 
inom vård och omsorg. Nämndsverksamheten går med ett 
överskott på +148 tkr vilket förklaras av lägre kostnader 
för arvoden än budgeterat. Resterande verksamheter visar 
överskott som härrörs till dels sjuklöneersättning från för-
säkringskassan samt intäkter från statsbidraget för Covid-
19. Detta är inget egentligt överskott då kostnaderna har 
redovisats på andra verksamheter inom Individ-och famil-
jeomsorg/funktionsstöd och äldreomsorgen som istället går 
med underskott.

Individ- och familjeomsorg/ Funktionsstöd 
Ett stort fokus har under året legat på att hålla nere och 
minska kostnaderna för köpta platser. Socialnämnden tog 
bland annat i mars nya riktlinjer inom LSS och vad som ska 
gälla för Öckerö kommun. En total kostnadsminskning för 
köpta platser har skett med - 5 466 tkr jämfört med 2019. 
En del av dessa pengar har istället gått till den egna verk-
samheten med till exempel interna familjehem och förebyg-
gande och behandlande verksamhet.
 Det största underskottet inom IFO/FS ligger på flykting-
mottagande, -3 828 tkr, vilket beror på tre saker. Den för-
sta anledningen är att migrationsverket inte betalat ut den 
schablonersättningen som kommunen räknade med. Den 
andra orsaken är intäktsbortfall på hyror till nyanlända. I 
och med pandemin så har Öckerö kommun inte kunnat ta 
emot de planerade kvotflyktingarna enligt den tidsplan som 
var satt i början på året. Detta har medfört att intäkterna 
för hyror har uteblivit och orsakar ett underskott mot bud-
get. Den tredje orsaken är att köpta platser för ensamkom-
mande barn kostat mer än vad budgeten var lagd på.
 Övriga insatser barn och unga redovisar ett underskott 
på -827 tkr. Detta avser extern öppenvård och handlar om 
problematisk skolfrånvaro.
 Underskotten tas dock ut till viss del av ett överskott på 
LSS-verksamheten i egen regi + 2 490 tkr. Detta överskott 
beror främst på ökade intäkter. Dels är det intäkterna för 
sjuklöner från försäkringskassan och dels är det intäkter 
från arbetsförmedlingen. Daglig verksamhet har varit 
stängt under en tid och detta har medfört dels minskade 
kostnader men även ökade intäkter på personlig assistans 
då bidrag från försäkringskassan (SFB) ökade. Ett aktivt 
arbete med att minska övertidskostnaderna har gjorts och 
med viss hjälp av omvärldens situation har verksamheterna 

haft lättare att rekrytera personal, vilket har bidragit till en 
minskning av övertidskostnaden.

Äldreomsorg 
Under året det varit fokus på hemtjänsten då de fick en 
minskning av planerade hemtjänsttimmar i budget. Årets 
första månader låg över budgeten i utförda hemtjänst-
timmar men sedan dess har de legat i nivå med budgeten. 
Utmaningen har varit att anpassa personalens arbetade 
timmar till de utförda timmarna samtidigt som det har varit 
ett extraordinärt arbetsförhållande, i och med den pågående 
covid-19 pandemin, och svår avvägning när det gäller perso-
nalbehovet. Totalt slutar hemtjänst och hemsjukvård inom 
äldreomsorgen med ett underskott på -860 tkr.
 Inom Särskilt boende (SÄBO) var förhållandet det om-
vända. I och med att det förbereddes för fler platser fick 
SÄBO en ökad budget för att klara bemanningen på de utö-
kade platserna. Dock har en avdelning hållits stängd, dels 
på grund av att behovet av platser inte varit så stort under 
året samt att den tomma avdelningen har funnits med i be-
redskapsplanen för att kunna starta en Covid-avdelning om 
det hade bedömts som nödvändigt. Detta medför ett över-
skott på sammanlagt 1 587 tkr. Den öppna verksamheten 
inom Äldreomsorgen avser Träffpunkten på Solhöjden som 
redovisar ett överskott mot budget med +346 tkr.  
Detta beror på att verksamheten inte har kunnat bedrivas 
i samma utsträckning som tidigare då den har varit stängd 
för allmänheten vilket har medfört en kostnadsminskning 
både på personal och material.

Räddningstjänst  
Räddningstjänsten har en budget i balans. Färre larm än 
tidigare år har medfört att satsningar istället kunnat göras 
på utbildningar.

Socialnämnden
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Miljöredovisning

ÖCKERÖ KOMMUNS MILJÖARBETE
Öckerö kommun arbetar i flera led aktivt och genom olika 
policydokument med att minska kommunens miljöbelast-
ning. Arbetet ska leda till att säkra framtida generationers 
möjlighet till en god livskvalitet.

Vision 365
I Öckerö kommuns långsiktiga vision finns ett eget miljö-
avsnitt Den hållbart växande kommunen:

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv 
och historiska miljöer för kommande generationer. På alla 
öar finns det åretruntboende i olika boende- och upplåtelse-
former och vi underlättar förtätning och byggande av 
högre bostadshus. Prioriterat är att nyttja kommunens 
begränsade yta till boende och rekreation.
 Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett håll-
bart samhälle för kommande generationer, vilket gör det 
självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tek-
niska lösningar. Kommunen är energieffektiv, fossilfri och 
använder enbart förnybar energi.

Även andra avsnitt inom trafikplanering m.fl. rör hållbarhets-
arbetet.

Miljöpolicy
Som grund för miljöarbetet finns kommunens miljöpolicy 
som poängterar vikten av en hållbar utveckling och ett 
aktivt miljöarbete med sikte på framtida generationers väl-

mående. Medvetenheten inom kommunens olika verksam-
heter ökar och där finns många engagerade medarbetare 
som bidrar. Fortfarande återstår en del arbete, inte minst 
gäller det att få med alla kommuninvånarna i omställnings-
arbetet.
Miljöpolicyns viljeyttring lyder enligt följande:

”Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön 
ökar vi förutsättningarna för att livsbetingelserna skall 
bli bättre för oss alla. Öckerö Kommun skall få en tydlig 
miljöprofil. Alla ska arbeta för en utveckling som är lång-
siktigt hållbar, vilket betyder att förutsättningarna för 
framtida generationers livskvalitet ska bevaras.”

Energiarbete
I visionen har all energianvändning sitt ursprung i förnybara 
källor. Redan idag är all inköpt el förnybar.
 Kommunen har haft två styrdokument inom energieffek-
tivisering som gällde fram till 2020 och som vägledde verk-
samheternas arbete med energieffektivisering, en energiplan 
och en energieffektiviseringsstrategi.

Miljömål och Agenda 2030
Ett av verktygen som ska vägleda och stödja implemente-
ringen av kommunens miljöarbete är de 16 nationella mil-
jökvalitetsmål som har antagits av Sveriges Riksdag. 2018 
startade arbetet med integration av FN:s hållbarhetsmål i 
kommunens mål- och styrarbetet där miljömålen kommer 
att representeras av den ekologiska dimensionen. Kommun-

Bild: Julia Olsson
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styrelsen beslutade i januari att integrera Agenda 2030 i or-
dinarie styrning. Det innebär att alla verksamheter ska utgå 
ifrån agendan i sitt verksamhetsutövande.
 
Naturvård
Under 2017 har Öckerö kommun tagit fram en åtgärdsplan 
för naturvårdsprogrammet som innehåller olika mål och 
aktiviteter för bevarande av kommunens naturvärden. 
Följande mål har genom denna antagits för kommunens 
naturvårdsarbete:

• Öckerö kommun ska ta en aktiv roll i bevarandet och
 utvecklandet av den biologiska mångfalden i kommunen,
 bl.a. genom att avsätta resurser för naturvårdsarbetet så
 att framtida generationer får uppleva en lika stor art-
 rikedom och spännande naturmiljö. 

• Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas 
 vid all fysisk planering, bygglovsprövning eller annan 
 exploatering.

Initiativ och ställningstaganden
Öckerö kommun har 2014 gått med i Sveriges Ekokom-
muner. Detta innebär att hållbarhetsprinciper ska beaktas i 
samtliga kommunala beslut och att kommunens arbete ska 
ske i enlighet med de styrdokument som finns inom miljö-
området. För att kunna följa miljöarbetet i kommunen samt 
för att kunna jämföra kommuner emellan, har Sveriges Eko-
kommuner tagit fram 12 gemensamma nyckeltal som ska 
följas upp årligen. Nyckeltalen redovisas i tabellen i slutet 
av miljöredovisningen.
 Öckerö kommun har även ställt sig bakom Västra Göta-
lands regionala miljömål och den regionala klimatstrategin 
Klimat 2030 samt arbetar med delar av miljömålens åtgärds-
program. Även regeringens initiativ Fossilfritt Sverige har 
kommunen anslutit sig till.

VERKSAMHETSBERÄTTELSER

Nyckeltal

 2019 2020

Totalt koldioxidutsläpp, ton 27280 ?
Koldioxidutsläpp industriprocesser, ton 443 ?
Koldioxidutsläpp transporter, ton 7141 ?
Antal resor med kollektivtrafik. 
per invånare/år 29 24,5
Andel förnyelsebara bränslen i 
kollektivtrafiken (busstrafik) (%) 96% 95%
Andel jordbruksmark med miljöstöd 
för ekologisk odling (%) 0 0
Andel miljöcertifierat skogsbruk (%) 0 0
Andel skyddade mark- och 
vattenområden (%) 4% 4%
Inköp av ekologiska livsmedel i 
kommunen, årets 6 första månader 34% ?
Avfall (total mängd inklusive 
producentansvar i ton) 10 297 10 268
Hushållsavfall, kg/invånare 531 540
Grovavfall, kg/invånare 161 141
Återvinning, kg/invånare (tidigare år enbart 
förpackningar, nu även större material 
såsom skrot, textil, gips mm.) 235 250
Tungmetaller i avloppsslam  
Bly, mg/kg TS 7,7 7,3
Kadmium, mg/kg TS 0,5 0,6
Kvicksilver, mg/kg TS 0,18 0,17
Andel förnybar och återvunnen inköpt 
energi i kommunala lokaler (%) 100% 100%
Produktion av vindkraftsel från eget vind-
kraftverk, Öckerö fastigheter AB, kWh 4 306 893 5 235 858
Transportenergi för tjänsteresor, 
kWh/årsarbetare 1347 ?
Koldioxidutsläpp för tjänsteresor, 
ton CO2/årsarbetare 0,3 ?
Andel fossila bränslen för uppvärmning 
i kommunens fastigheter (%) 2% 1%
Andel förnybar energi inom 
transportsektorn i kommunen( %) 5% ?
Energianvändning av kommunens 
fastigheter, kWh 4 937 941 4 636 130
Energianvändning av kommunens 
verksamheter, kWh 5 272 68 ?
Andel förnybar och återvunnen inköpt 
energi i kommunala verksamheter (%) 100% ?
Produktion av vindkraftsel av eget vind-
kraftverk Öckerö kommun (Pinan), kWh 1 519 793 2 013 835
Energianvändning av kommunens 
transporter (inklusive färjor), kWh 2 827 776 2 598 753
Energianvändning drivmedel Öckerö 
kommuns färjor, Liter 171 000 170 000
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Oskar Nilsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2020 
Diarienummer: KS 0053/20   

 

Nämndernas budgetavvikelse - årsbokslut 
2020 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att budgetavvikelser i 2020 års 
bokslut hanteras enligt följande: 
-avgiftsfinansierade verksamheters resultat hanteras separat i den ekonomiska 
redovisningen (enligt fullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper”) 
-nämndernas budgetavvikelser lämnas utan åtgärd 
 
 
Bakgrund 
I kommunfullmäktiges ”ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 
2020” står skrivet att ”fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse 
(över- och underskott) vid bokslut skall hanteras, efter förslag från 
kommundirektören”. 
 
Ärende 
Kommundirektören har under året följt upp nämndernas verksamhet och ekonomi 
genom månatliga (inte januari och juni) möten med förvaltningschefer. 
 
I bokslut för 2020 uppvisar nämnderna en sammanlagd positiv avvikelse mot 
budget med 2,2 mkr, fördelat enligt nedan: 
-kommunstyrelsen: överskott 3,5 mkr 
-barn- och utbildningsnämnden:  underskott –1,5 mkr 
-socialnämnden: i balans med budget 
-bygg- och miljönämnden: överskott 0,2 mkr 
 
 
I kommunstyrelsens fall återfinns överskott om totalt 3,5 mkr inom 
kommunstyrelsens enheter som beror på central buffert som ej nyttjats samt 
tillfälligt vakanta tjänster inom flera verksamheter. Samhällsbyggnadsverksamheten 
har ett underskott som genererats av saneringskostnader på Kärrsviks 



 
 

 

återvinningsstation samt kraftigt minskade intäkter inom uthyrningsverksamheten 
pga. pandemin. Verksamheterna är starkt påverkade av Covid -19 vilket inneburit ett 
antal inställda aktiviteter och satsningar vilket bidragit till överskottet. 
Kommunstyrelsens budgetavvikelse föreslås lämnas utan åtgärd. 
  
 
Barn- och utbildningsnämndens underskott uppgår till -1,5 mkr. Underskottet beror 
till stor del på grundskolorna där det varit svårt att följa upp kostnaderna pga. att 
organisationen ändrats under året samt att kostnaden för köpta platser går över 
budget. Detta vägs delvis upp av lägre kostnader inom gymnasieskolan samt av 
budgeterade aktiviteter som inte kunnat genomföras pga. pandemin.  Underskottet 
föreslås lämnas utan åtgärd. 
 
Socialnämndens utfall efter december visar ett resultat på 4 tkr jämfört med budget. 
Ett underskott belastade etableringsenheten pga uteblivna intäkter som har tagits av 
kommunstyrelsens centrala poster. Pandemin har varit kostsam för verksamheterna 
men på grund av statligt stöd i form av sjuklöneersättning från försäkringskassan 
och statsbidrag för merkostnader från Socialstyrelsen så slutar året ändå med en 
budget i balans för verksamheterna inom vård och omsorg. Avvikelsen föreslås 
lämnas utan åtgärd. 
 
Inom Bygg- och miljönämnden finns budget för arvoden. Under 2020 har det 
genomförts färre möten pga. pandemin vilket genererat ett överskott om 0,2 mkr. 
Avvikelsen föreslås lämnas utan åtgärd. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
Kommundirektör 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
2021-03-15 
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Ärende:  
Förstärkt uppsiktsplikt för 
kommunstyrelsen över de kommunala 
bolagen – verksamhetsåret 2020 

Diarienummer:  KS 40/21 

Förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över 
de kommunala bolagen – verksamhetsåret 2020 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen gör bedömningen att Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi 
AB under 2020 bedrivit sin verksamhet i enlighet med bolagsordningens fastställda 
ändamål och i övrigt agerat inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
 
Ärende 
Sedan 2013 gäller utökad uppsiktsplikt över kommunala bolag där kommunen äger 
samtliga aktier. Av lagtexten framgår inte hur uppsiktsplikten skall utföras. 
Kommunstyrelsen har själv att fatta beslut om formerna för uppsikten. 
 
Kommunstyrelsen ska årligen pröva om bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med 
bolagsordningens ändamål och angivna principer. Finner kommunstyrelsen att 
bolagen brustit i sin verksamhet skall förslag lämnas till fullmäktige om åtgärder. 
 
Bolagspolicy 
I kommunfullmäktiges styrdokument ”Bolagspolicy – för Öckerö helägda 
aktiebolag” finns specificerat hur kommunstyrelsen skall utöva sin uppsiktsplikt 
under verksamhetsåret: 
 
Kommunstyrelsen skall ges fortlöpande information på varje sammanträde under 
rubrik ”rapport från bolagen”. Ansvarig är kommundirektören. 
 
Kommunstyrelsen skall få information och de handlingar som anges i fullmäktiges 
ägardirektiv till bolagen, t ex. protokoll från styrelsemöten. 
 
En gång per år skall det hållas s.k. bolagskonferens där kommunstyrelsens politiker 
träffar bolagets politiker för diskussion och genomgång av aktuella bolagsfrågor. 
Kommundirektör och bolagets VD deltar. 
 



 
 

 

Kommundirektören avgör i vilken omfattning bolagens VD skall delta i möten med 
kommundirektörens ledningsgrupp. 
 
 
I samband med att kommunens delårsbokslut och årsbokslut behandlas i 
fullmäktige skall bolagens VD rapportera bolagets verksamhet och ekonomi. 
 
Kommunstyrelsen skall i samband med kommunfullmäktiges bokslutsmöte 
rapportera hur uppsiktsplikten har utövats och föreslå eventuella åtgärder. 
 
Uppsiktsplikt 2020 – underlag för kommunstyrelsens beslut 
På kommunstyrelsens dagordning finns ett återkommande ärende som avser 
information från bolagen. Under denna punkt har Kommunstyrelsens ordförande 
lämnat information då han ingått i bolagens styrelse. 
 
Protokoll från bolagens styrelse har tillsänts kommunstyrelsen. 
 
Under året har den så kallade ÖFAB-dagen genomförts. Ingen motsvarande 
konferens har hållits med Öckerö Rederi AB (ÖRAB). 
 
Kommundirektör och ÖFAB:s VD har haft regelbundna avstämningsmöten. Vid 
något enstaka tillfällen har också träffar skett med ÖRAB:s VD. 
 
Bolagens VD/representant har rapporterat om bolagens verksamhet/ekonomi på 
fullmäktiges möte där delårsbokslut och årsbokslut behandlats. 
 
Kommentar/Bedömning 
Kommunstyrelsen bör gå igenom och fastställa ordningen för de punkter som utgör 
grunden för verksamhetsårets uppsiktsplikt över de kommunala bolagen enligt 
fullmäktiges fastställda bolagspolicy. 
 
Bedömningen för verksamhetsåret 2020 är att Öckerö Fastighets AB och Öckerö 
Rederi AB bedrivit sin verksamhet i enlighet med ägarens/fullmäktiges fastställda 
bolagsordning. 
 
Beredning 
Tjänsteskrivelse har tagits fram i dialog med juridik och kanslichef samt 
verksamhetschef styr och stöd. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Jämställdhetsperspektivet 
Ärendet medför inga konsekvenser utifrån jämställdhetsperspektivet. 
 
Barnrättsperspektivet 
Ärendet medför inga konsekvenser utifrån barnrättsperspektivet. 
 



 
 

 

Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelse 
 
Expediering 
VD Öfab 
VD Örab 
Chef juridik kansli  
Kommunjurist 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
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Ekonomisk uppföljning per februari 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per februari 
samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. 
 
Drift 
Prognosen efter februari månad visar ett resultat på 6 tkr jämfört med budget.  
 
Investering 
Prognosen efter oktober månad visar ett resultat på 1 381 tkr jämfört med budget. 
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Kommundirektör 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
2021-03-12 
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1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Kommunstyrelsen totalt: 

Utfallet till och med februari månad jämfört med budget för samma period är -459 tkr. 

Prognosen efter februari månad visar ett årsresultat på 6 tkr. Avvikelserna förklaras nedan under varje 
område. 

KS enheter 

Utfallet till och med februari månad jämfört med budget för samma period är 794 tkr. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker: 

• Buffert inom politisk verksamhet och hos kommundirektör som inte behövt nyttjas ännu. 

Prognosen efter februari månad visar ett årsresultat på 399 tkr mot budget. 

Avvikelsen förklaras av: 

• Budget för Samsyn barn och ungdom samt samordningsförbundet kommer inte nyttjas fullt ut 
i år. 

 Styr och stöd 

Utfallet till och med februari månad jämfört med budget för samma period är -406 tkr. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker: 

• Högre personalkostnader än budgeterat under perioden. 

Prognosen efter februari månad visar ett årsresultat på -116 tkr mot budget. 

Avvikelsen förklaras av: 

• Högre personalkostnader för enheterna ekonomi, digitalisering och kommunikation samt 
juridik och kansli. 

• Ekonomiskt bidrag från AF har utgått i samband med ersättningsrekrytering. 
• Obudgeterad extrainsatt personal inom kommunikation inför påskfirandet. 
• Obudgeterade konsultkostnader till insats i serverhall. 
• 40% ökning av licenskostnad från och med november när Microsoftavtal ersätts. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in för att nå budget i balans: 

• Vakant tjänst inom it-enheten ersätts inte i år. 
• Samtliga enheter arbetar med mottot budget i balans och har en hög kostnadsmedvetenhet. 

 Samhällsbyggnadsverksamhet skatt: 

Utfallet till och med februari månad jämfört med budget för samma period är -67 tkr. 

Avvikelsen mot budget beror framförallt på nedanstående orsaker: 

• Kallare vinter än beräknat har orsakat ökat underhållsbehov. 

Prognosen efter februari månad visar ett årsresultat på -127 tkr mot budget. 

Avvikelsen förklaras av: 

• Kallare vinter än beräknat har orsakat ökat underhållsbehov. 
• Osäkerhet under året finns gällande intäkter för uthyrning under lägerveckorna i sommar. I 

dagsläget räknar vi med att de blir av men i lite lägre omfattning. 

I prognosen har följande åtgärder vägts in för att nå budget i balans: 

• Nogsam planering i inköp samt uppföljning och konstant arbete med bemanningen över året 
förväntas ge budget i balans över året. 

• Trafik och fritid satsar på lösning på hemmaplan istället för konsultköp och extern service. 
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Remiss - rambudget för Göteborgsregionen 
(GR) för 2022 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till samrådsunderlag för rambudget 2022 för 
Göteborgsregionen.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Medlemskommunerna ska yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 
Göteborgsregionen (GR) 2022. Under 2020 gav förbundsstyrelsen i uppdrag åt 
förbundsdirektören att redovisa vad årsavgiften används till, samt ta fram en 
konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för GR att sänka årsavgiften med 
10 %. Arbetet har resulterat i ett förslag på en minskning av årsavgiften från 75,52 
till 72,64 kr per invånare. Detta har arbetats in i rambudget inför 2022.  
 
I bifogat dokument finns en konsekvensbeskrivning av den minskade årsavgiften. 
Förslaget innebär minskade bidrag till vissa organisationer, samt effektivisering av 
GR:s verksamhet, vilket kan minska operativa insatser gentemot 
medlemskommunerna.  
 
Beredning 
Samrådsunderlaget har diskuterats på kommunledningsgruppen. De flesta sitter 
med i GR-nätverk och tar del av GR:s verksamhet. Kommunledningsgruppen har 
inga direkta synpunkter på samrådsunderlaget, men uttrycker en oro över att 
sänkningar på sikt kan innebära negativa konsekvenser för GR:s verksamhet och 
samarbete mellan kommuner.  
 
Ekonomi 
För Öckerö innebär det en viss minskning av medlemsavgiften.  
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen påverkan. 



 
 

 

 
Barnrättsperspektiv 
Ingen påverkan. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
 
Expediering av beslut 
Kvalitetsutvecklare, kommunstyrelsens förvaltning 
Kommundirektör 
 
Bilagor 
GR:s tjänsteskrivelse, Förslag till samrådsunderlag inför budget 
för GR 2022 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift:  
 
 
 
Namnförtydligande: Rickard Vidlund  
Titel: Kommundirektör  
Datum: 
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Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-01-11, diarienummer: 2021-00005.021 

Förslag till samrådsunderlag inför budget 
för GR 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att översända bifogade samrådsunderlag till 

medlemskommunerna med hemställan om synpunkter senast den 1 april 2021.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för nästkommande 

år. För 2022 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför rambudget tagits fram. 

Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR tillhanda senast 1 april 2021. 

Beslut fattas i förbundsstyrelsen 7 maj och förbundsfullmäktige 15 juni. 

Rambudgeten kompletteras under senare delen av 2021 med en detaljbudget som 

beslutas i förbundsstyrelsen 19 november och i förbundsfullmäktige 14 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2022 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2021 (länk) 

• Protokollsutdrag § 221 

• Styrelseärende 7 – 2020-11-27 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund  

 

Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med beredning av 

samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en 

konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för kommunalförbundet att 

sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-09-24 presenterades ett antal åtgärder 

att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift från 

medlemskommunerna på upp till tio procent. Som en konsekvens av att en 

eventuell reduktion av årsavgiften med tio procent skulle få allt för stora 

konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter togs därefter ett 

omarbetat och reducerat förslag fram, som låg till grund för förbundsstyrelsens 

beslut 2020-11-27.  

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund finansiellt inte 

fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt 

bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större 
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koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse 

som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets 

omsättning. Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och 

påverka utifrån storstadsregionens intressen. En minskning av årsavgiften får 

direkt negativa konsekvenser inom olika områden, vilket framgår av bifogat 

styrelseärende 7, från 2020-11-27.   

Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har förslaget om att reducera 

årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och med 

verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför 2022 för att 

beredas i medlemskommunernas samråd under våren 2021. Förbundsdirektören 

fick även i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till och med år 

2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta ställning till först inför rambudget 

2023  

Strategisk inriktning 

Till rambudget 2022 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som antogs av 

förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har gjort i detta dokument, 

utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en flerårig strategisk inriktning är 

att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, förtydliga förbundets målformuleringar 

samt bättre tillgodose kraven på uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att 

den strategiska inriktningen ligger till grund för den årliga planen, där 

utmaningarna konkretiseras i form av fokusområden för uppföljning. I sista steget i 

styrkedjan följs planen upp i delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt 

budgetår. Genom att den strategiska inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds 

till medlemskommunerna för synpunkter tillsammans med den årliga 

rambudgeten får kommunerna möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta 

arbete med att möta utmaningarna i strategin under 2022.    

Utredning om GR:s politiska organisation 

Nyckelordet i arbetet med den strategiska inriktningen har varit involvering. 

Politiska grupper och nätverk inom GR fick under 2019 ge inspel kring vilka 

utmaningar medlemskommunerna står inför under de närmaste åren.  

På styrelsekonferensen 2019 diskuterade förbundsstyrelsen nästa steg i arbetet 

med den strategiska inriktningen och landade i ett uppdrag till förbundsdirektören 

att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest relevant för att 

genomföra förbundets uppdrag. Utredningen är genomförd och 

förbundsfullmäktige gav 2020-12-15 i uppdrag åt förbundsstyrelsen att med 

utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram ett förslag på politisk 

organisation för GR inför mandatperioden 2023-2027.  

Förbundsstyrelsen har uppdragit åt sitt presidium att ta fram arbetsformer inför 

fortsatt process och i synnerhet inför diskussionen på strategidagen 19 mars. 

Presidiet har tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter från respektive 

parti av de nio som har en plats i förbundsstyrelsen. 

Tidplanen för uppdraget ser ut som följer:  
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• 19 mars 2021 – förbundsstyrelsen diskuterar utredningen vid en strategidag. 

• Mars-maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande 

mandatperiod arbetas fram  

• Maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod 

antas av förbundsstyrelsen 

• Maj-september 2021 – Under förutsättning att förbundsstyrelsen föreslår 

förändringar i den politiska organisationen för kommande mandatperiod går 

förslag till ny organisation på remiss till kommunerna 

• Hösten 2021 - kommunernas remissvar hanteras i förbundsstyrelsen 

• 19 november 2021 – förbundsstyrelsen beslutar om förslag till ny 

organisation inkl. ändrad förbundsordning 

• 15 december 2021 – förbundsfullmäktige beslutar om förslag till ny 

• organisation inkl. ändrad förbundsordning. 

• Januari - april 2022 – Ändrad förbundsordning antas i 

• kommunernas fullmäktigeförsamlingar 

• Juni 2022 - Fastställande av ny organisation inklusive förändrad 

förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2023. 

Kulturutredningen 

I samrådet med medlemskommunerna 2019 kommenterade Göteborgs stad att 

staden ser positivt på att GR valt att lyfta in kultur under området social 

sammanhållning och trygghet i den strategiska inriktningen. Som en följd av detta 

fick förbundsdirektören i uppdrag att utreda hur medlemskommunerna ser på 

möjlig samverkan inom kulturområdet i Göteborgsregionen, i likhet med övriga 

kommunalförbunds samverkan med Västra Götalandsregionen, samt om 

medlemskommunerna ställer sig positiva redovisa vad en sådan samverkan skulle 

innebära. Utredningen har genomförts och efter beslut i förbundsstyrelsen 

skickades i december ett förslag om samverkan inom kulturområdet på remiss till 

medlemskommunerna med svarsdatum 1 april 2021. En samverkan inom 

kulturområdet kan komma att påverka framtida årsavgifter till GR. 

 

Helena Söderbäck         Bo Andersson     Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör         Ekonomichef      Förbundssekreterare 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

Protokollsutdrag 

§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022  

Diarienummer: 2020-00230 

Beslut 

Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 

72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s 

rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna 

hanterar under våren 2021. 

 

Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till 

och med år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08 

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022 

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till 

tio procent. 

Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent 

skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter 

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta 

beslutsärende. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att 

förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning 

av årsavgiften till och med år 2023.  

Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens 

yrkande inklusive tilläggsyrkandet.  

Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt 

förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits. 

Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.  
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SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 

 























Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag                                                                                     Bilaga 1

Lämnade bidrag Belopp Konsekvens

ARC 32 500                 

Medlemskapet i Airport Region Conference (ARC) delas mellan Göteborgsregionen och Härryda kommun. ARC har 

under de senaste åren utvecklats mer mot att vara en organisation för flygplats-kommuner och har stort fokus på 

flygplatsen som organisation. ARC har successivt närmat sig organisationer som samordnar flygbolag snarare än 

att närma sig regionala planeringsfunktioner. År 2019 valde Region Stockholm att lämna ARC. För GR:s del kan 

flygplatsfrågorna, främst frågor rörande tillgänglighet till flygplatsen, hanteras inom det europeiska samarbetet 

The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samt inom Eurocities gruppering för 

storstadsregioner. GR deltar i METREX som självständig part och i Eurocities Metropolitan Group på Göteborgs 

stads mandat. Utträde ur ARC skulle minska nuvarande utgifter men motsvarande summa skulle belasta Härryda 

kommun om de fattar beslut att ha kvar sitt medlemskap i ARC.

Europa Direkt 200 000              

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) drivs under 2018–2020 i ett partnerskap mellan Göteborgs Stad, GR och 

Västra Götalandsregionen (VGR). EDGR:s uppdrag är att förmedla information och besvara frågor om EU på ett 

neutralt vis till den invånare som efterfrågar detta. Verksamheten är i första hand till för invånare i 

Göteborgsregionens 13 kommuner. Under perioden 2018-2020 har fåtal av EDGR:s evenemang genomförts i GR-

kommuner utanför Göteborg, och besökarna till arrangemangen på Stadsbiblioteket i Göteborg har i liten 

utsträckning kommit från kranskommunerna. GR gör därför bedömningen att nyttan och mervärdet för GR:s 

medlemskommuner inte motsvarar den kravbild som fanns i början av programperioden.

Reväst 60 000                 

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi 

kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt 

på samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige. 

GR är en starkt bidragande aktör i arbetet, och medlemskommunerna kan genom medlemskapet ta del av 

aktuella seminarier och föreläsningar kostnadsfritt. Konsekvensen blir att vi tappar kontakten med den arenan 

och omvärldsbevakning/samverkan.



ISGR 1 000 000           

Vår internationella skola, ISGR, har nu under ett antal år erhållit bidrag till sin lokalfond i syfte att klara framtida 

ökade lokalkostnader när skolan skulle komma in i nya och större lokaler. Detta arbete och den framtida 

målbilden har av olika anledningar nu reviderats till att omfatta tillbyggnad på Guldhedstomten. Fullständig kalkyl 

finns ännu inte framtagen men den framtida lokalkostnaden torde bli lägre än planerat då ju avsikten från början 

var "en skola under samma tak". Tankegången från början när beslut togs i förbundsstyrelsen var också att 

bidraget skulle löpa på fram till 2020/2021 för att därefter omprövas. Skolan erhåller dessutom idag en IKE som är  

4% högre än för andra skolor för delvis samma syfte.

Summa bidrag 1 292 500           

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb. 660 000              

GR har, tillsammans med Göteborgs stad, byggt upp en organisation för kommunernas lagstadgade mätningar av 

luftkvaliteten. I organisationen ingår även ett tiotal företag som omfattas av liknande lagkrav. Verksamheten 

bedrevs tidigare som en integrerad del av GR men omvandlades 2017 till ett förbund där GR:s 

medlemskommuner och företagsmedlemmarna har lika stort inflytande. Det är dock GR som organisation som är 

medlem i Luftvårdsförbundet. Kommunernas inflytande regleras via styrgruppen för Miljö och samhälls-byggnad. 

Göteborgs stad omfattas av andra lagkrav än övriga kommuner och bedriver en egen luftmätnings-verksamhet. 

Förbundet samordnar stadens och förbundets mätningsverksamhet. GR skulle med fördel kunna överlåta 

medlemskapet i Luftvårdsförbundet på respektive kommun. Det skulle skapa en närmare koppling mellan 

mätverksamheten och den kommunala planeringen. För GR:s del skulle det innebära en minskning av 

kostnaderna med 660 tkr. För kommunernas del skulle det innebära att 660 tkr fördelas ut på de tolv 

kranskommunerna. 

Effektivisering GR 1 047 500           

Översyn av GR-gemensamma funktioner och övriga stödfunktioner ute i verksamheten men kan även omfatta 

intern omställning av resurser. Reduktion medför att GR måste avstå vissa operativa insatser gentemot 

medlemskommunerna vilket kan skapa en negativ hävstångseffekt i det arbete som GR bedriver i syfte att söka 

och erhålla externa medel. Minskar möjligheterna till uppväxling av medel till gemensamma projekt. Risk att 

förlora spetskompetens. 

Summa GR 1 707 500           

Totalt 3 000 000      
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 237. Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022 

Diarienummer: 2021-00005.021 

Beslut 

Bilagda samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med hemställan 

om synpunkter senast den 1 april 2021.   

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt förbundsordningen ska förbundsstyrelsen bereda medlemskommunerna 

tillfälle att yttra sig över ett samrådsunderlag avseende budget för 

nästkommande år. För 2022 har bifogade förslag till samrådsunderlag inför 

rambudget tagits fram. Medlemskommunernas synpunkter ska vara GR 

tillhanda senast 1 april 2021. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 7 maj och 

förbundsfullmäktige 15 juni. Rambudgeten kompletteras under senare delen av 

2021 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 19 november och i 

förbundsfullmäktige 14 december.   

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2022 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2021 (länk) 

• Protokollsutdrag § 221 

• Styrelseärende 7 – 2020-11-27 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-02-12  

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 
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Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

 

Miguel Odhner 

Justerare 
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1 INLEDNING 

Planeringsförutsättningar 2022 beskriver 
budgetförutsättningar och särskilda 
fokusområden. Detta dokument syftar till att 
förtydliga de utmaningar Öckerö kommun står 
inför och underlätta planeringen inför 
kommande år. Inför budgetprocessen 2022 
genomförs ett flertal förändringar, som syftar 
till att arbeta för en hållbar verksamhet över 
tid där ekonomiska ramar och lagstiftning är 
prioriterat. Planeringsförutsättningarna 
beslutas av kommunstyrelsen och har ett 
femårsperspektiv mellan åren 2022 och 2026.  

Genom de nyligen antagna ägardirektiven till 
kommunens bolag finns bra förutsättningar för 
större enhetlighet i styrning och ledning av de 
kommunala verksamheterna inklusive de 
helägda bolagen. Kommunfullmäktiges 
budgetbeslut, inklusive beskrivna inriktningar 
och riktade uppdrag, gäller både nämnder och 
kommunens bolag. 

 

2 NULÄGE  

2.1 Verksamhetens nuläge  
Covid-19 - minska smittspridning, ställa 
om och dra lärdomar  

Covid-19 har överskuggat nuläget under 2020. 
Pandemin har påverkat verksamheterna i hög 
grad och många snabba beslut har tagits för att 
bidra till minskad smittspridning och hantera 
situationen på ett så bra sätt som möjligt. De 
verksamheter som drabbats hårdast av 
pandemin har fått arbeta mycket med 
förebyggande information, skapa nya rutiner 
och hantering av skyddsutrustning för att 
bibehålla en god arbetsmiljö och en god 
service.  

Men kommunen och dess verksamheter har 
också lärt sig mycket utifrån att nya arbetssätt 
har tvingats fram. Områden där stora 
utvecklingssteg har tagits är digitala lösningar 
såsom digitala möten, distansarbete och 
kommunikation. Men också nya arbetssätt. 

Pandemin har också tydligt visat på vikten av 
möten och mötesplatser i samhället, där 
digitala lösningar eller utomhusaktiviteter har 
kompletterat.  

En viktig fråga att ta med framåt är hur man 
kan ta lärdom av och utveckla utifrån 
omställningar som gjorts i samband med 
pandemin.  

   

Ett positivt ekonomiskt resultat på 
grund av pandemin samt ökande 
investeringsbehov  

Kommunens resultat för 2020 uppgår till 36,9 
mkr, vilket innebär en positiv avvikelse mot 
budget med cirka 28,5 mkr. Räknas 
reavinsterna bort så är motsvarande siffror 
27,7 mkr och avvikelsen 19,3 mkr.  

Samtliga förvaltningar förutom Barn- och 
utbildningsförvaltningen redovisar positiva 
resultat. Inom respektive förvaltning varierar 
dock resultatet mellan olika verksamheter.  

Kassalikviditeten har ökat och kommunens 
kassa uppgick vid årsskiftet 2020 till cirka 109 
mkr, en ökning med 41 mkr i jämförelse med 
året innan. Ökningen beror främst på ett högt 
ekonomiskt resultat. På sikt behöver 
kommunens resultat stärkas för att möjliggöra 
framtida behov av investeringar.  

Årets nettokostnadsutveckling uppgick till -1,1 
procent (inklusive finansiella kostnader) 
samtidigt som skattenettot utvecklades med 
3,1 procent, vilket betyder att intäkterna ökade 
mer än kostnaderna för 2020. Detta är positivt 
men utifrån att både skattenetto samt 
nettokostnader påverkas av beslut tagna med 
hänsyn till pandemin så går det inte att dra 
några större slutsatser utifrån detta.  

Årets totala resultat 2020 för kommunen och 
dess bolag Öckerö fastighets AB samt Öckerö 
rederi AB, uppgår till 38 mkr (2019 uppgick 
resultatet till 14 mkr). Det sammantagna 
positiva resultat utgörs huvudsakligen av 
kommunens positiva resultat i förhållande till 
budget. Öckerö Fastighets AB redovisar ett 
resultat på 1,9 mkr efter skatt trots att en 
nedskrivning av ett vindkraftverk genomförts. 
Räknas realisationsvinster bort så redovisas ett 
positivt ökat driftnetto mot föregående år. 
Öckerö rederi redovisar ett nollresultat trots en 
minskad omsättning 2020. Den minskade 
omsättningen beror huvudsakligen på Covid-
19 pandemin.  

Soliditeten för Öckerö kommun har stärkts till 
19 procent (2019: 18 procent) främst beroende 
på den ekonomiska utvecklingen i kommunen. 
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Räknas samtliga pensionsåtagande för 
kommunen uppgår soliditeten till 7 procent 
(2019 5 procent).  

   

Fler äldre, men färre yngre och färre i 
arbetsför ålder  

Utgår vi från den förväntade 
befolkningsutvecklingen för Öckerö kommun 
visar den att vi kommer att få än fler äldre men 
färre yngre och färre i arbetsför ålder. För vår 
kommun kommer detta att innebära ett ökat 
behov av omsorg, en minskad befolkning i 
arbetsför ålder och därmed även minskade 
skatteintäkter. Dessa utmaningar ställer krav 
på att vi ser över våra uppdrag för att möta 
invånarnas behov och visar på vikten av att vi 
utvecklar nya arbetsmetoder och arbetssätt för 
att kunna tillmötesgå kommande behov av 
välfärdstjänster. Färre barn och elever ställer 
krav på omställning av verksamheter.  

Inom näringslivet finns intresse för etablering i 
kommunen. Det näringslivsstrategiska 
programmet har ett långsiktigt mål om 900 
nya jobb i kommunen, vilket kommer att ställa 
krav på och påverka områden kopplat till 
befolkningsutveckling, till exempel bostäder, 
verksamhetsmark och infrastruktur.  

 

2.2 Omvärld  
Covid-19 och ökat fokus på beredskap i 
samhället  

Stora delar av 2020 har till största delen 
präglats av hanteringen av Covid-19. Ett 
mantra har varit att ställa om istället för att 
ställa in. Pandemin har påskyndat ett digitalt 
arbetssätt, där digitala möten är en vardag för 
många. Skolan har snabbt ställt om för att 
kunna bedriva distansundervisning. Även 
inom socialnämndens områden pågår en 
digital omställning som till viss del påskyndats 
av pandemin.  

   

Ekonomisk utveckling  

Debatten om kommunernas och samhällets 
ekonomi har under 2020 hamnat i skymundan 
av Covid-19. Under året har staten skjutit till 
stora tillfälliga pandemirelaterade statsbidrag 
till kommuner. Årets förväntade resultat för 
kommunsektorn är starkt, vilket är glädjande 
nyheter som kräver precision och 

eftertänksamhet. Men redan år 2023 är 
prognosen, enligt SKR, att det ekonomiska 
resultatet i kommunerna kommer att vara det 
lägsta på mycket länge. Då måste vi vara väl 
rustade.  

   

Stigande förväntningar på välfärden  

Den identifierade trenden ”Stigande 
förväntningar på välfärden”, är något som 
kommunens verksamheter redan i dagsläget 
märker av. Medborgarnas krav och 
förväntningarna på kvalitet, tillgänglighet och 
valfrihet ökar. Mot bakgrund av den 
demografiska utvecklingen som riskerar att 
öka kostnaderna, är ökade krav och 
förväntningar en fråga att hantera.   

 

3 GOD EKONOMISK 
HUSHÅLLNING 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en 
god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, 
på kort och lång sikt. God ekonomisk 
hushållning kan ses utifrån två dimensioner; 
en finansiell och en verksamhetsmässig. 
Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning 
att varje generation själv ska bära kostnaderna 
för den service som den konsumerar. 
Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk 
hushållning handlar om att bedriva sin 
verksamhet ändamålsenligt. Kommunallagen 
fastslår vidare att kommunerna i samband 
med budgeten ska ange mål för god ekonomisk 
hushållning. Målen ska ange förutsättningarna 
för den kommunala verksamheten utifrån 
respektive kommuns ekonomiska 
förutsättningar. 

Öckerö kommun har ”god ekonomisk 
hushållning” när de finansiella målen är 
uppfyllda och när de verksamhetsmässiga 
målen visar god måluppfyllelse. 

 

3.1 Finansiella mål 
• Den långfristiga betalningsberedskapen för 

såväl kommun som koncern (soliditeten 
inklusive pensionsåtaganden) ska öka på 
lång sikt. 
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• Den kortfristiga betalningsberedskapen 
mätt som kassalikviditet ska uppgå till ca 
100 mkr 

• Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av 
budgeterat skattenetto sett över en period 
av fem år 

• Nettoinvesteringar, exklusive investeringar 
som görs inom affärsdrivande verksamhet, 
skall över tid inte överstiga summan av 
årets resultat och årets avskrivningar 
 

3.2 Verksamhetsmässiga mål 
• Andelen arbetad tid som utförs av 

tillsvidareanställda ska öka 
• Frisknärvaron bland kommunens 

medarbetare skall öka 
• Andelen nyanlända som arbetar eller 

studerar efter etableringsperiodens slut 
skall uppgå till minst 60% 
 

4 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

Budgeten bygger på föregående års ram och en 
beräkning av målgruppsförändringar inom 
barn- och utbildningsnämnden samt 
socialnämnden. Beräkningen görs utifrån 
officiell statistik gällande 
befolkningsförändring (publicerad 2020-12-
31) och kostnader per verksamhetsområde 
(SCB:s räkenskapssammandrag 2019-12-31). 
De verksamheter som omfattas är förskola, 
grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt 
äldreomsorg. 

 

4.1 Skatteunderlagsprognos  
Jämfört med den prognos SKR presenterade i 
december räknar de nu med en starkare 
utveckling av skatteunderlaget 2020–2022 
men svagare 2023. Upprevideringen beror 
främst på att arbetade timmar utvecklades 
starkare i slutet av 2020 än de väntade sig och 
det finns också skäl att tro på starkare 
utveckling under andra halvåret i år. Det 
innebär svagare sysselsättningsutveckling 
2023 än i förra beräkningen, eftersom 
bedömningen av antalet arbetade timmar när 
arbetsmarknaden nått balans inte har ändrats 
nämnvärt.  

 

4.2 Befolkningsprognos  
Befolkningsprognosen från SCB som är 
underlag för skattenettot är förnärvarande 
baserad på invånarantalet per 2019-12-31, men 
kommer att uppdateras utifrån invånarantalet 
per 2020-12-31 i mitten av mars.   

SCB:s befolkningsprognos baseras på 
antaganden om fruktsamhet, dödlighet, 
inflyttning, utflyttning och immigration. 
Antaganden utgår från kommunens historik i 
kombination med SCB:s riksprognoser. Utöver 
grundbeställnigen har kommunens byggplaner 
även vägts in i prognosen. De påverkar 
befolkningsprognosen från 2023.  

 

4.3 Tilldelning 
Nämndernas ramar, inklusive kapitalkostnader 
och hyra för år 2022 är uppräknade med 1,2%. 
Denna kompensationsnivå avser prognos för 
kostnadsökningar mellan åren 2021 och 2022 
och innefattar ökade lönekostnader, 
hyresökningar och övriga ökningar. SKR:s 
rekommendation för kostnads- och 
löneökningar är 1,9% vilket innebär en 
effektivisering på 0,7%. 

Femårsplanen har effektiviseringsprocent år 
2023–2026 som gör att kommunen når god 
ekonomisk hushållning utifrån fullmäktiges 
beslut att vi varje år bör ha ett resultat på 1,5% 
av budgeterat skattenetto. 

 

4.4 Strategisk reserv 
Den strategiska reserven ska användas till 
digitaliseringsåtgärder samt oförutsedda 
kostnader. Som utgångspunkt ska den 
strategiska reserven vara oförändrad, 3,2 mkr.  

För att jämna ut nämndernas 
effektiviseringsprocent mellan 2021 - 2023 
ökas den strategiska reserven med ytterligare 
ca 6 mkr för år 2022 för att sedan återgå till 
det ursprungliga beloppet igen år 2023. 

 

4.5 Målgruppsförändringar 
De mått som är bas för kommunens 
resursfördelning behålls med undantag för 
måttet inom äldreomsorgen som byts ut till 
måttet Kostnad ordinärt boende äldreomsorg, 
kr/inv 80+, då detta bättre speglar den 
kostnadsutveckling kommunen står inför. Det 
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ska beaktas att tilldelning vid ett nytt särskilt 
boende i framtiden bör ges för både hyra och 
drift (reducerat med växling mellan hemtjänst 
och särskilt boende). Resursfördelningen 
bibehålls till 80% och inkluderar även 
volymminskningar.  

Modellen för målgruppsförändringar omfattar 
förskola, grundskola, fritidshem, 
gymnasieskola samt äldreomsorg. Officiell 
statistik används som beräkningsgrund. 
Kostnad per verksamhetsområde baseras på 
SCB:s räkenskapssammandrag (RS) för 2019 
minskad med lokalkostnader och central 
administration. 

Målgruppsförängarna kommer att ses över i 
samband med ny befolkningsprognos. 

 

4.6 Skattesats 
Skattesatsen är oförändrad från 2021 och 
fastställs till 21,56 kr. 

 

4.7 Statsbidrag 
Beslut om eventuellt tillkommande generella 
statsbidrag eller riktade statsbidrag görs i 
regeringens vårändringsbudget och kommer 
att tas in i budgetkalkylerna så snart dessa 
uppgifter kommer. 

 

4.8 Aktieutdelning från kommunala 
bolag 

Aktieutdelningen från ÖFAB minskas enligt 
plan till 1,0 mkr. 

 

4.9 Centrala poster 
Ekonomienheten ser varje år över de centrala 
posterna och dessa har justerats i 
budgetmatrisen. 

• Pensionsutbetalningar 
• Försäkringskostnader 
• Borgensavgifter 
• Medlemsavgifter 
• Övriga förändringar 

(personalomkostnader, semesterlöneskuld, 
osv)  

• Skattenetto 
• Finansnetto 
• Avskrivningar 

 

4.10 Investeringsbudget 
Investeringsbudgeten för 2022 samt planår 
2023–2026 är baserad på utrymmet som ges 
av ett finansiellt mål om 1,5 % av budgeterat 
skattenetto inom en femårsperiod. Budgeten 
tar även hänsyn till beslutade projekt enligt 
lokalresursplanen. 

Från och med 2023 finns utrymme att sätta av 
2 000 tkr årligen till framtida 
pensionsutbetalningar. Likviditetsplaneringen 
bygger på att det budgeterade resultatet minst 
uppnås. 

Eventuella ackumulerade reavinster riktas i 
första hand till särskilda investeringar inom 
infrastruktur och framtida pensioner för att 
utöka investeringsutrymmet. 

 

4.11 Utgångspunkter för femårsplan 
Ovanstående budgetförutsättningar är 
utgångspunkten för Kommunfullmäktiges 
resursfördelning och resulterar i nedanstående 
femårsplan. 

  





  2021-03-08 
  

 
Planeringsförutsättningar 2022  Sidan 8 

 
  

6 FOKUSOMRÅDEN 

 
 

Öckerö kommun har en väl genomarbetad 
styrmodell. Syftet med styrmodellen är dels att 
det finns ett sätt för kommunens politiska 
ledning att kunna styra kommunen och få en 
uppföljning på om det blir som planerat eller 
ej, dels en struktur för kommunens chefer att 
planera och följa upp verksamhet och 
ekonomi. 

Vision, mål för mandatperioden, budget och 
uppdragshandling, verksamhetsplaner, 
styrdokument, reglementen, 
delegationsordningar och grunduppdrag är 
basen i den kommunala styrningen. 
Nedanstående fyra fokusområden visar den 
politiska viljan för vilket håll kommunen ska 
utvecklas under 2022 och de nästkommande 
åren. 

 

6.1 Befolkningsutveckling och 
infrastruktur 

Kommunens befolkningsutveckling är en av 
våra viktigaste planeringsförutsättningar. Den 
är ett underlag för målgruppsförändringar för 
förskola, skola och äldreomsorg och påverkar 
skatteunderlaget. Befolkningsprognosen visar 
på fler äldre och inte lika stor andel i arbetsför 
ålder. Kommunen når inte planerad 
utbyggnadstakt enligt översiktsplanen, och 
därigenom inte förväntad 
befolkningsutveckling.  

Översiktsplanen har förutsättningar för tillväxt 
motsvarande 80–120 personer per år. För att 
detta ska möjliggöras krävs "god fart" i 
planarbete där höjd tas för att alla planer inte 
når verkställighet helt inom tidplan. Även 
bostadsförsörjningsprogrammet ger en bra 
grund för att öka takten på bostadsbyggandet. 
Vi behöver satsa än mer på ökat 
bostadsbyggande. Tidigare antagna 
detaljplaner ska kontinuerligt prövas för 
exploatering.  

Nuläget i infrastruktur innebär begränsningar i 
möjligheten i att nå planerad 
befolkningstillväxt. Frågan hanteras bland 
annat genom åtgärdsvalsstudien för väg 155 
och är en kritisk fråga för kommunens 
befolkningsutveckling.  

Det näringslivsstrategiska programmet har ett 
långsiktigt mål om 900 nya jobb i kommunen, 
vilket kommer att påverka 
befolkningsutvecklingen genom till exempel 
bostäder och infrastruktur. Kommunen 
behöver planera för att skapa förutsättningar 
för etablering och utveckling av verksamheter.  

Den ekonomiskt starka kommunen har helt 
andra möjligheter än den svaga då överskottet 
ger förutsättningar för att kunna göra 
satsningar. En förutsättning för detta är en 
tillväxt i befolkningsunderlaget. 

 

6.2 Verksamhetsstyrning och 
ekonomi 

 För att nå en hållbar verksamhet över tid är 
det viktigt att kommunens verksamheter har 
en budget som speglar uppdraget utifrån 
verksamhetens omfattning och politiska 
ambitionsnivåer samt att det finns en 
långsiktig riktning. 

Det framtida ekonomiska läget för hela 
kommunsektorn beräknas enligt SKR bli 
ansträngt. För att ha möjlighet att hantera 
detta krävs budgetföljsamhet, långsiktighet, 
nytänkande och helhetsperspektiv i 
verksamheterna. Organisationen behöver vara 
förberedd på att prioriteringar och 
omprioriteringar kommer behöva genomföras.  

För att hantera kommande behov av 
investeringar behövs finansiella mål som 
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skapar förutsättningar för detta. En långsiktig 
planering för investeringar och en organisation 
som klarar av att genomföra planerade 
investeringar och projekt är en viktig grund för 
kommunens utveckling. Ur ett 
likviditetsperspektiv behöver samarbete och 
prioriteringar av investeringar göras 
tillsammans med kommunens bolag för att 
fortsätta skapa en god utveckling för Öckerö 
kommun.  

Utmaningar med befolkningsutveckling, 
skatteintäkter och investeringsbehov ställer 
höga krav på kommunen. Ett aktivt arbete med 
prioriteringar och omfördelningar behövs 
parallellt med omställning av verksamheter. 

Kulturen att hålla budget behöver även 
fortsättningsvis vara i fokus, samt även att följa 
processer, anvisningar och styrprinciper. 
Långsiktigheten behöver stärkas, dels inom 
olika verksamheter, dels i ett 
helhetsperspektiv, där ekonomi och 
verksamhet tydligare knyts samman. 

 

6.3 Digitalisering och innovation 
För att kunna klara det kommunala uppdraget 
på längre sikt utifrån ekonomi och kompetens 
behöver vi hitta nya innovativa arbetssätt. Det 
vi kan lösa digitalt, ska vi lösa digitalt, är den 
målbild som behövs i digitaliseringsarbetet. 
Det som ofta hindrar digitaliseringsarbetet och 
innovationen i verksamheten är brist på 
utvecklingsmedel, kompetens och "det digitala 
arvet" - dvs. gamla system. Det finns behov av 
en IT-infrastruktur som grund för 
digitalisering. För att nå en grund och även 
kunna hantera den digitala skulden, dvs. äldre 
system, behövs en ekonomisk modell för detta.  

Pandemin har knuffat arbetet med digitala 
lösningar framåt och gett digitaliseringsarbetet 
ett öppet fönster.  

För kommunens verksamheter kan de digitala 
lösningarna bidra till bättre service för de vi är 
till för och vara ett kompletterande alternativ 
till bemanning och användas som hjälpmedel 
för brukare. Budgetbeslutet 2021 inkluderar en 
satsning på digitalisering med fokus på 
äldreomsorgen för att verksamheten ska klara 
de volymökningar som väntas och samtidigt 
kunna öka tryggheten och säkerheten i de 
tjänster som erbjuds. 

 

6.4 Organisation och samverkan 
Kommunen behöver en effektiv och hållbar 
organisation som stöttar i förändring. Med 
ökad flexibilitet går det lättare att möta 
förändringar och nya utmaningar inom 
verksamheten och i omvärlden. 
Organisationsstrukturen ska stötta samarbete 
och bidra till ett helhetstänk. Ett 
utvecklingsområde inom 
organisationsområdet är att hitta 
gemensamma lösningar i 
kommunövergripande processer och stärka 
samarbetet både internt i 
förvaltningsorganisationen samt mellan 
förvaltningar och bolag.  

I förändringsarbetet som sker i kommunen 
landar det ofta i att det även handlar om 
organisationskultur. Kommunen behöver en 
gemensam uttalad kultur som stödjer den 
utveckling kommunen är inne i.  

I ett skede där ibland tuffa beslut behöver tas 
och där man behöver testa nya lösningar 
behöver kulturen också präglas av mod. En 
uttalad och positiv organisationskultur kan 
attrahera arbetskraft och är en viktig del i 
kompetensförsörjningen. En gemensam kultur 
skapar vi-känsla och är det som förenar i en 
organisation med komplex verksamhet.  

För att arbeta effektivt med den digitala 
utvecklingen behövs samverkan med andra 
aktörer och även nationellt samarbete då alla 
kommuner står inför samma utmaningar.  

Maskiner, bilar och båtar ska i möjligaste mån 
samordnas mellan alla verksamheter inom 
kommunen och de kommunala bolagen. 

 

7 ANVISNINGAR TILL 
VERKSAMHETERNA 

Nämnd och förvaltning tar utifrån 
planeringsförutsättningar fram förslag på 
förändringar i budget och uppdrag. Man 
jobbar med plus och minus samt 
omprioriteringar för att skapa utrymme för 
egna satsningar och prioriteringar. Detta 
resulterar i ett nämndbehandlat förslag på 
förändring i budget- och uppdragshandling. 

Nämnd och förvaltning följer fullmäktiges 
ekonomiska styrprinciper som gäller för 
budget, uppdrag och gällande redovisningsår. 
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7.1 Riktade uppdrag till nämnderna 
Ej budgetpåverkande uppdrag 

• Nämnderna ska särskilt analysera och 
beakta presenterade 
nettokostnadsavvikelser.  

• Nämnderna ska se över taxor och avgifter 
och inkomma med förslag till förändring. 

• En långsiktig investeringsplan för 
kommunen och de kommunala bolagen 
ska antas i samband med innevarande 
budgetprocess. 

• Överlikviditet på grund av reavinster kan 
användas till specifika investeringsprojekt. 

• En översyn ska kontinuerligt göras med 
fokus på effektiv lokalanvändning och 
minimering av tomställda ytor. 

• Analyser ska göras utifrån personalkvoter i 
olika verksamheter och vägas in i det 
fortsatta budgetarbetet. 

• De områden där medel tillskjutits i de 
senaste årens budgetprocesser får inte tas 
upp igen som effektiviseringsförslag. 

• Otillåten camping och trafik i 
naturområden ska stävjas. 

• Möjligheten för föreningar att hjälpa till 
med underhåll av promenadslingor ska ses 
över. 

• En flytande parkering mellan Stuvö (Burö 
färjeläge) och Burö ska utredas. 

• Möjligheten att använda tomträttsavtal för 
kommunal bostadsmark för att få fler 
fastboende ska utredas. 

• Tillsynen av otillåten byggnation ska 
stärkas. 

• Ett system ska införas som hindrar boende 
och företag från andra kommuner att 
lämna avfall på Kärrsviks 
återvinningscentral. 

• Den planerade renoveringen av 
Bergagårdsskolan ska genomföras. 

• Barn och ungas rörelse under skoldagarna 
ska stimuleras. 

• Effektivisera administrationen och skapa 
synergier i hanteringen av elever med 
särskilda behov. 

• Särskilt begåvade elever ska 
uppmärksammas och ges det stöd de 
behöver för att kunna utvecklas ytterligare. 

Budgetpåverkande uppdrag 

• Möjligheter ska skapas på fler platser att 
ladda elbilar. 

• Fria resor för seniorer inom zon A införs 
för de som är 75 år och äldre. 

• Belysning ska installeras på 
motionsslingan vid Prästängens 
idrottsplats. 

• En av de kommunala badplatserna ska 
tillgänglighetsanpassas.  

• Utemiljön ska förbättras kring 
kommunens särskilda boenden.  
 

7.2 Verksamhetsmässiga 
anvisningar 

Utifrån budget- och uppdragshandlingen 
planerar förvaltningen verksamheten. En 
analys görs av de förutsättningar, exv. 
omvärldsförändringar, som förvaltningen har 
för att driva verksamheten. Aktiviteter tas fram 
för att leverera enligt politiskt beslut.  

Grunduppdraget bryts ner och konkretiseras 
på de olika organisationsnivåerna. I vissa fall 
på medarbetarnivå. Detaljbudget tas fram där 
förvaltningen fördelar, utifrån fullmäktiges 
budgetbeslut, ramar till verksamheter och 
enheter. Detta för att kommunens chefer ska 
kunna anpassa sin verksamhet efter tilldelad 
budget och därefter kunna följa upp både 
verksamhet och ekonomi under kommande 
budgetår. 

7.3 Ekonomiska anvisningar 
Respektive förvaltningschef ansvarar för att, 
med stöd av ekonomienheten, hålla samman 
den interna budgetprocessen i 
verksamhetsområdet utifrån fastställd tidplan 
och den av fullmäktige fastställda 
rambudgeten. 

Varje chef har ansvar för sin budget och ska 
regelbundet kontrollera att kostnaderna är 
fördelade till den verksamhet de berör. Alla 
kostnader ska vara budgeterade för och 
eventuella avvikelser från budgeten ska lösas 
inom ram. I respektive budget ska finnas en 
post för oförutsedda kostnader. 

Se över strukturella förändringar t.ex. 
samarbeten med andra kommuner, stängning 
av verksamheter, lokalkostnader osv. Se även 
över möjligheter att öka intäkter genom att 
t.ex. höja taxorna, söka statsbidrag, sälja 
tjänster.  

Kommunala avtal/ramavtal ska nyttjas och 
respekt ska visas för tilldelad budget.  



  2021-03-08 
  

 
Planeringsförutsättningar 2022  Sidan 11 

 
  

8 INVESTERINGSBUDGET 2022 – PLAN 2023–2026 

Förvaltningsledningen tar fram långsiktiga 
investerings- och underhållsplaner som ryms 
inom årlig beslutad budgetram. 
Kommunledningen prioriterar investeringar 

inom den kommungemensamma 
investeringsbudgeten och utrymme finns till 
politikens beslutade investeringsplan samt 
lokalstrategiplanen. 

(tkr)   Budget Plan Plan Plan Plan 

    2022 2023 2024 2025 2026 

  avgiftsfinansierad vht           

varav: -VA-enheten  10 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

  -Kretsloppsenheten 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 

  -Öckerö Båttrafik 2 000 2 000 - - - 

1 summa   13 000 14 500 12 500 12 500 12 500 

              

  skattefinansierad vht           

varav: -KS/SB/gatuenheten* 10 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

  -KS/SB/övrigt** 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 

  -KS/styr o stöd/enheter*** 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

  -BUN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

  -SN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2 summa   15 000 16 500 16 500 16 500 16 500 

              

3 summa Kommungemensam 
investeringsbudget 2 000 5 500 6 000 6 000 6 000 

              

4 summa Strategiska fastighetsförvärv samt 
expl inkl Gata och VA 5 000 10 000 10 000 9 000 9 000 

              

5 summa Lokalresursplan 500 9 500 500 500 500 

              

Totalt   35 500 56 000 45 500 44 000 44 000 

varav: Skattefinansierad vht 22 500 41 500 33 000 32 000 32 000 
 
*gatuenheten/infrastrukturprojekt  
**gatuenheten, kost- och lokalvårdsenheten, centralt/zz50000 
***styr & stöd, besöks- och näringslivsenheten   
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9 TIDPLAN BUDGET/UPPDRAG 2022 – VÅRPROCESS 

NÄMND/FÖRVALTNING TAR FRAM FÖRSLAG - KOMMUNTOTAL  
 

23 mar   KS – BESLUT PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR   

1 apr   INFORMATION OM PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR   
Presidiet informerar kommundirektör, förvaltningschefer, ekonomer, controller, 
kvalitets- och verksamhetsutvecklare om planeringsförutsättningarnas innehåll och 
intentioner   

apr/maj  FÖRVALTNINGARNA ARBETAR  
FSG information och samverkan  

NÄMNDBESLUT  
om förändrad budget/uppdrag 2022   

24 maj  DIALOG – TJÄNSTEPERSONER OCH POLITIK  
Presentation av eventuella förändringar utifrån strategidagarna. Information om 
nämndernas förslag till budget och uppdrag. Politiken får möjlighet att ställa frågor till 
tjänstemän.   

15 juni   UTSKICK TILL BUDGETDIALOG   

22 jun  BUDGETDIALOG 2022 
Kommundirektörens ledningsgrupp presenterar nämndbeslutade förslag till förändrad 
budget/uppdrag samt gemensamt förslag   

jun/aug  PARTIGRUPPER ARBETAR  
Diskuterar inkomna förslag och justerar till ett förslag på budget- och 
uppdragshandling   

17 aug  KS – BEREDNING  
(Majoriteten dukar förslag på budget)  

24 aug  KS – UTSKICK  

31 aug  KS – BESLUT BUDGET/UPPDRAG 2022   

2 sep  KF – UTSKICK  

9 sep  KF – BESLUT BUDGET/UPPDRAG 2022   

23 sep  INFORMATION OM KF BUDGETBESLUT  
KS-presidiet informerar kommundirektör, förvaltningschefer, ekonomer, controller och 
kvalitetsutvecklare om planeringsförutsättningarnas innehåll och intentioner 



 
 
 
ÖCKERÖ KOMMUN 
Planeringsförutsättningar år 2022, plan 
2023-2026  
 

Inledning 
Skatteunderlagsprognoser, befolkningsprognoser, och kostnadsutvecklingsprognoser visar 
att kostnaderna de kommande åren ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Detta innebär 
att åtgärder kommer vara nödvändiga för att klara av att hålla en ekonomi i balans.  
 
Detta dokument syftar till att förtydliga de utmaningar Öckerö kommun står inför och 
underlätta planeringen inför kommande år. Inför budgetprocessen 2022 genomförs ett 
flertal förändringar, som syftar till att arbeta för en hållbar verksamhet över tid där 
ekonomiska ramar och lagstiftning är överordnad allt. 
 
Öckerö kommun har under en rad av år misslyckats med att nå de ekonomiska målen. Det 
gångna årets positiva resultat får ses i ljuset av att, dels har regeringens olika stödpaket 
gynnat ekonomin, dels har Öckerö kommun inte klarat att genomföra alla planerade 
aktiviteter fullt ut. Tar man hänsyn till de stödåtgärder som regeringen avsatt till kommunen, 
skulle vi haft ytterligare ett år i raden av svagt ekonomiskt resultat. 
 
En analys av orsakerna till kommunens svårigheter att uppnå sitt ekonomiska mål för en god, 
hållbar ekonomi, det vill säga ett genomsnittligt resultat över fem år på 1,5 %, visar att det 
beror på flera samverkande faktorer: 
 

1. Sverige, liksom stora delar av Europa och övriga världen står inför problemet med en 
växande andel äldre i befolkningen. För Öckerö kommuns del är detta extra tydligt. 
Av regionens 49 kommuner har 38 kommuner lägre andel av befolkningen som är 65 
år eller äldre, än Öckerö kommun. Det placerar Öckerö i den högsta kvartilen. Att 
andelen äldre ökar får negativa effekter på kommunens intäkter, jämfört med 
kommuner där andelen äldre är lägre. 

2. En bra skola och skolverksamhet är en absolut skyldighet mot en uppväxande 
generation och absolut nödvändig för att ge barnen den chans i livet de har rätt att 



kräva av kommunen. I Öckerö kommun minskar barnkullarna, vilket gör att skolornas 
drift- och personalkostnader blir relativt hög, jämfört med skolor där ett optimalt 
elevantal finns. Den huvudsakliga finansieringen av skolan sker genom en skolpeng 
för varje elev. Med minskat elevunderlag får det konsekvensen att elevpengen inte 
förmår finansiera varken lärare eller driften av skolor. En sådan utveckling ställer 
högre och högre krav på elever och föräldrar, vilket kan leda till ohälsa hos såväl 
elever som föräldrar och inte minst på lärare, som får ett allt svårare uppdrag. 

3. Skatteunderlagets tillväxt beror bland annat på kommunalskattens storlek och antal 
yrkesarbetande invånare. Naturligtvis finns det även variabler som exempelvis 
kommuninvånarnas medianlöns förändring över tid. Ökar kommuninvånarnas lön 
innebär det även ökade intäkter för kommunen. Omvänt om lönen minskar. Att vi 
har hög sjukfrånvaro inom delar av den kommunala verksamheten är negativt, inte 
enbart för den enskilde medarbetaren, det påverkar även kommunens intäkter och 
förmåga att nå verksamhetsmål. En faktor som har stor påverkan på ekonomin är 
försörjningskvoten. Den andel av befolkningen som yrkesarbetar har minskat sedan 
2000 och inom några år kommer det att vara fler i befolkningen som inte 
yrkesarbetar än dem som gör det.  

4. Bristen på bostäder, framförallt bostäder med hyresrätt som inte kräver lika 
kapitalstarka innehavare som övriga bostadsformer, täcker inte Öckerö kommuns 
behov. Under 2020 passerade bostadskön 2000 sökande till det halvdussin 
lägenheter som årligen friställs i allmännyttans bestånd i kommunen. Varannan 
kommuninvånare mellan 20 och 30 års ålder lämnar kommunen. Att det finns ett 
starkt samband med bostadsbristen i kommunen är lätt att inse, då öckeröborna över 
lag är väldigt nöjda med att bo här. Vår förmåga att tillgodose kommuninvånarnas 
behov av bra och billiga bostäder är med andra ord otillräckligt. Öckerö kommuns 
svaga ekonomi gör det också näst intill omöjligt att bygga bort bostadsbristen, i det 
kortare perspektivet. Det låneutrymme som finns, för lån hos Kommuninvest, 
behöver allokeras till angelägna infrastruktursatsningar, där eftersatt underhåll nu 
tvingar kommunen att göra det den måste, istället för det den vill och behöver, för 
att vända utvecklingen till ökande skatteintäkter. 

Nuläge 
Pandemin som präglat 2020 kommer sannolikt att även prägla 2021, vilket innebär stor 
osäkerhet kring vilka förutsättningar som kommer att råda för 2022. Vi socialdemokrater vill 
därför förorda en stor återhållsamhet i det ekonomiska risktagandet inför budget 2022.  

Det positiva resultatet för år 2020 skapar inga möjligheter för vare sig ramhöjande eller 
ramsänkande beslut, då resultatet inte räcker till för att nå de ekonomiska målen för 
kommunen. Öckerö kommun behöver också fortsätta att stärka sin soliditet, för att kunna 
finansiera större infrastruktursatsningar. 

Öckerö kommun kan i dagsläget inte finansiera byggandet av bostäder, utan måste finna 
andra möjligheter till finansiering. Det kan betyda att kommunen kan komma att avyttra fast 
egendom, till exempel, eller ingå avtal med externa parter för att säkerställa byggnation av 
hyresrätter. Eftersom Länsstyrelsen visat tecken på tveksamhet inför att det byggs fler 
bostäder i kommunen, med hänvisning till trafiksituationen på väg 155, måste Öckerö 
kommun säkerställa att byggandet blir möjligt.  



Öckerö kommuns skolverksamhet (förskola, grundskola, gymnasium) utgör en stor andel av 
kommunens kostnader. I regel brukar en kommuns budget för detta vara cirka 60 % av den 
totala budgeten. För en effektiv organisering av undervisningen bör skolklassernas storlek 
inte bli för små. För att inte undervisningens kvalitet ska påverkas negativt bör klasstorleken 
i grundskolan vara cirka 25 elever i varje klass. På flera ställen i kommunen är det långt färre 
elever i klasserna, vilket gör utmaningarna för skolverksamheten orimlig. 

Inom vård- och omsorgsområdet fortsätter de relativt höga sjuktalen, även om placeringen i 
jämförelse med andra kommuner i göteborgsregionen stärkts. Bedömningen är också att det 
finns puckelkostnader för ”Heltidsresan”. Andelen som arbetar deltid har minskat en del, 
men den är i dagsläget så hög att vi sticker ut i regionen, med störst andel deltidsanställda. 
Det innebär att kommunen tvingas fylla ut med timanställda. Denna anställningsform är mer 
otrygg för den enskilde och kan även vara ekonomiskt ofördelaktig. 

Kommunens verksamheter för den fysiska planeringen har inte kunnat verka fullt ut, då 
projekt har skjutits upp, bland annat som en följd av pandemin. Dock har organisationen 
förstärkts och har bättre förutsättningar än tidigare för att möta behoven. När det gäller 
gata, VA, renhållning och vissa delar av fritidsverksamheten har organisationerna arbetat 
med organiseringen och bland annat förberett en förändring av taxesystem samt inlett 
kommunövergripande samordning.  

Sammanfattning av strategidagarna 
Strategidagarna visar att det gångna året inte förändrat Öckerö kommuns ekonomiska 
situation i någon nämnvärd grad. Det resultat vi sett för 2020 är sannolikt ett resultat av 
stora satsningar från regeringen, i kombination med att kommunens verksamheter inte 
mäktat med att bedriva utvecklingsarbete under pandemin, i den takt som lagts ut. 
Befolkningsutvecklingen visar på en fortsatt trend, med fler äldre och färre barn. 

Kommunens behov av att åtgärda brister i infrastrukturen kvarstår, exempelvis behovet av 
att utöka kapaciteten i kommunens avloppsreningsverk. Detta kräver stora finansiella 
insatser, som i princip omöjliggör andra satsningar. 

Politisk vilja framåt 
Socialdemokraterna inser att utrymmet för reformer är begränsat, men vill samtidigt 
framhålla behovet av att fortsätta arbeta för en arbetsmiljö och arbetsförhållanden som 
underlättar och möjliggör arbete fram till pensionering, inom exempelvis de tunga vård- och 
omsorgsverksamheterna. Här måste ledarskapet stärkas och lyhördheten för personalens 
synpunkter och behov öka. 

Vårt löfte till den växande generationen är viktig. Inte minst för att den uppväxande 
kommuninvånaren ska välja att bo kvar i kommunen som vuxen. Därför måste 
skolverksamheten ges optimala förutsättningar för sitt uppdrag. Detta kan kräva 
förändringar i nuvarande sätt att genomföra verksamheten. 



Mandatmål 
I samband med valet 2018 fastställdes Öckeröalliansens budgetförslag och mandatmål. 
Socialdemokraternas budgetförslag framhöll följande viktiga åtgärder, som vid en valseger 
hade utgjort grunden för våra mandatmål. 

● Fler hyresrätter till rimliga priser. 
● Känslig natur bör inte exploateras. 
● Fler som vårdar våra äldre. 
● De anställda har rätt till ett heltidsarbete de orkar med. 
● Flexibla öppettider i förskolan för bättre service. 
● Arbeta med förebyggande elevhälsa tidigt. 
● Utveckla stödet till våra äldre och deras anhöriga. 
● Nyanlända och andra unga ska ha ett arbete att gå till. 

Socialdemokraternas budgetförslag har visat sig vara strategiskt riktiga och kvarstår som 
giltiga även för budgetförslaget för 2022. 

 
  



Budget 2022   
God ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål 
 

Enligt kommunallagen ska kommuner ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet, på 
kort och lång sikt. God ekonomisk hushållning kan ses utifrån två dimensioner; en finansiell 
och en verksamhetsmässig. Finansiellt innebär god ekonomisk hushållning att varje 
generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar. 
Verksamhetsperspektivet för god ekonomisk hushållning handlar om att bedriva sin 
verksamhet ändamålsenligt. Kommunallagen fastslår vidare att kommunerna i samband med 
budgeten ska ange mål för god ekonomisk hushållning. Målen ska ange förutsättningarna för 
den kommunala verksamheten utifrån respektive kommuns ekonomiska förutsättningar.  
 
Öckerö kommun har ”god ekonomisk hushållning” när de finansiella målen är uppfyllda och 
när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse.  

Finansiella mål  
 

● Den långfristiga betalningsberedskapen för såväl kommun som koncern (soliditeten 
inklusive pensionsåtaganden) ska öka över tid på sikt. 

● Den kortfristiga betalningsberedskapen ska bibehållas på nuvarande nivå, kring 100 
mkr.  

● Årets resultat ska uppgå till 1,5 % av budgeterat skattenetto sett över en period av 
fem år 

● Nettoinvesteringar, exklusive investeringar som görs inom affärsdrivande 
verksamhet, skall över tid inte överstiga summan av årets resultat och årets 
avskrivningar 

Verksamhetsmässiga mål  
 

● Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda ska öka 
● Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
● Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall 

uppgå till minst 60% 
● Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan ska öka så att den på sikt blir 

självfinansierad. 
 

 
 

  



Budgetförutsättningar 
 
Budgeten bygger på föregående års ram och en beräkning av målgruppsförändringar inom 
barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden. Beräkningen görs av officiell statistik 
gällande befolkningsförändring (publicerad 2020-12-31) och kostnader per 
verksamhetsområde (SCB:s räkenskapssammandrag 2019-12-31). De verksamheter som 
omfattas är förskola, grundskola, fritidshem, gymnasieskola samt äldreomsorg.  
 
Skatteunderlagsprognosen är framtagen av SCB med hänsyn taget till kommunens 
beräknade byggnationer framförallt inom Öckerö nya centrum.  
 
Den strategiska reserven innehåller 3,2 mkr i utgångsläget. För att få en jämnare 
effektiviseringsprocent för verksamheterna så utökas strategisk reserv tillfälligt för år 2022 
med 6,0 mkr för att därefter återgå till resultatet.  
 
Ekonomienheten ser varje år över de centrala posterna och har justerat i budgetmatrisen. 
 
Nämndernas ramar, inklusive kapitalkostnader och hyra för år 2022 är uppräknade med 1,2 
%. Denna kompensationsnivå avser prognos för kostnadsökningar mellan åren 2021 och 
2022 och innefattar ökade lönekostnader, hyresökningar och övriga ökningar. SKR:s 
rekommendation för kostnads- och löneökningar är 1,9 % vilket innebär att en effektivisering 
på 0,7 % krävs av nämnderna.  
 
Skattesatsen är oförändrad från föregående år och fastställs till 21,56 kr. 
 
Uttag av vinst ur ÖFAB bör inte överstiga statslåneräntan på det egna kapitalet. Skälet till 
detta är att bolaget behöver bygga upp sin finansiella styrka, inför kommande 
infrastrukturprojekt. Även försäljning av fastigheter, till exempel i anslutning till Öckerö 
centrum, kan behöva göras för att öka den finansiella situationen för bolaget. Ett högre 
vinstuttag skulle ytterligare försvaga bolagets finanser och försämra bolagets möjligheter att 
bidra till ett ökat utbud av främst hyresrätter. 
 
För 2019 uppgick det egna kapitalet i bolaget till c:a 155 mkr och för 2021 är statslåneräntan 
0,23 %. Detta innebär att Öckerö kommuns vinstuttag som mest bör uppgå till 356 kkr för 
2022. Vi återkommer i höstbudgeten med hur underskottet på 650 kkr årligen 2022 - 2024 
gentemot beslutat vinstuttag ska täckas. 

Politiska satsningar 
Socialdemokraterna har en lång historia av ansvarstagande. Strategidagarna har visat att 
situationen för Öckerö kommun är mycket bekymmersam och att det därför inte finns något 
reformutrymme för de behov som vi har identifierat. Den politiska viljan lyfts istället fram i 
särskilda uppdrag till nämnderna, för att få bättre underlag inför de nödvändiga åtgärder 
som Öckerö kommun står inför. Det socialdemokraterna har identifierat som de största 
utmaningarna är: 



● Kostnadsutvecklingen inom BUN:s ansvarsområde, med tanke på minskande 
barnkullar. 

● Kostnadsutvecklingen inom SN:s ansvarsområde, med tanke på den ökande andelen 
äldre och äldre äldre. 

● Svårigheterna med att uppnå de mål för befolkningstillväxt som sedan länge bedömts 
som nödvändig. 

● Svårigheterna att tillskapa hyresrätter, som ett viktigt komplement i bostadsutbudet. 
● En lösning på problematiken runt väg 155, som i dagsläget försvårar 

befolkningstillväxten. 

De ekonomiska utmaningarna för kommunen är existentiella och kräver att kommunen 
vidtar riktade åtgärder för att komma tillrätta med kommunens begränsade ekonomiska och 
finansiella möjligheter. Socialdemokraterna vill att nämnder och styrelser tar ansvar för att 
bidra med förslag på hur detta ska ske. Först då Öckerö kommun kan uppvisa en god och 
hållbar ekonomi och en robust finansiell situation som medger satsningar och reformer, är 
det läge att återkomma med reformer, även om socialdemokraterna gärna såg sådana redan 
idag. 

Dessa budgetförutsättningar är utgångspunkten för KF:s resursfördelning och resulterar i 
nedanstående femårsplan.  
 
  



 
Tilldelning (PKV) 
prognos från SKR 1,9% 1,9% 2,3% 2,3% 2,3% 

5-årsplan budget 2022 plan 2023-2026 Effektivisering -0,7% -0,7% -0,7% -0,9% -0,2% 
Extern Resultaträkning  Nettotilldelning 1,2% 1,2% 1,6% 1,4% 2,1% 

 1 2 3 4 5 6 7 

 
Bok 
2020 

Bud 
2021 

Bud 
2022 

Plan 
2023 

Plan 
2024 

Plan 
2025 

Plan 
2026 

VHT nettokostnader före avskrivningar ** -688,2 -714,4 -746,0 -749,5 -763,6 -778,2 -798,8 

Pensionskostnader inkl. löneskatt -48,6 -51,2 -46,8 -50,7 -53,0 -59,6 -63,0 

Avskrivningar -27,2 -29,7 -29,7 -30,0 -31,0 -32,0 -33,0 

Målgruppsförändringar   -0,9 -0,5 -2,1 -2,9 -4,1 -4,6 

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -764,0 -796,2 -823,0 -832,3 -850,5 -873,9 -899,4 

Skattenetto * 797,2 810,2 838,1 848,0 866,4 890,2 916,4 

Finansnetto 3,7 -1,8 -1,8 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0 

ÅRETS RESULTAT 36,9 12,2 13,3 12,7 12,9 13,3 14,1 

Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 34,0 30,5 28,00 28,5 29,5 31,5 31,5 
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2020-
2021   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 15,0 10,0 11,00 12,5 12,5 12,5 12,5 
Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 2020-
2021   0,0 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 

KS delegation strategiska fastighetsförvärv 0,0 0,0 5,00 5,0 5,0 5,0 5,0 

Skattesats 21,21 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 21,56 

Upplåning 25,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 
        

* SKR cirkulär 21:12, Skattenetto egen befolkn.beräkn. Mix       
Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2020-12-31        
Planerad befolkningsmängd 1/11 föregående år:   12963 12983 13039 13098 13164 
** from 2021 ingår utdelning från öFAB med 2,0 mkr, år 2022-
2024 ingår utdelning med 1,0 mkr, 2025 ingen utdelning från 
ÖFAB.        
        

 
  



Anvisningar till verksamheterna  
 
Nämnd och förvaltning tar utifrån planeringsförutsättningar fram förslag på förändringar i 
budget och uppdrag. Man jobbar med plus och minus samt omprioriteringar för att skapa 
utrymme för egna satsningar och prioriteringar. Detta resulterar i ett nämndbehandlat 
förslag på förändring i budget- och uppdragshandling.  
 
Nämnd och förvaltning följer fullmäktiges ekonomiska styrprinciper som gäller för budget, 
uppdrag och gällande redovisningsår. 

Riktade uppdrag till nämnderna 
 
Utifrån strategidagarna vill socialdemokraterna inför budgetbeslut 2022 få svar på 
nedanstående punkter:  
 

● SN ska utreda och föreslå plan för hur nämndens verksamheter ska genomföra 
resterande del av heltidsresan, så att nämndens genomsnittliga tjänstgöringsgrad är 
minst densamma som göteborgsregionens. Uppdraget genomförs inom ram. 
Utredningen ska ge svar på hur heltidsresan kan genomföras, till vilken kostnad och 
en preliminär tidplan för genomförandet. 

● SN utreder vilka konsekvenser som skulle uppstå om personaltätheten på somatiska 
boenden höjs från nuvarande till 0,7 ÅA/boende, samt 0,9 ÅA/boende för 
demensboende. Utredningen ska beakta det arbete som redan pågår med att minska 
antalet beviljade timmar i hemtjänst samt förväntade effektiviseringar av planerad 
digitalisering inom nämndens verksamheter. 

● BUN ska utreda kostnader för inrättande av ett ”nattis”. Utredningen ska ge svar på 
hur och var en sådan verksamhet lämpligen kan bedrivas samt en preliminär 
kostnadsuppskattning. Utredningen genomförs inom befintlig ram. 

● BUN ansvarar enligt skollagen för elevernas hälsa. Vi vill att BUN utreder vilka 
möjligheter nämnden har att tillföra fler elevassistenter, som kan förebygga elevers 
ohälsa genom ett arbetssätt som minskar elevers upplevelse av press och stress som 
skolan bidrar till att orsaka. 

● KS genomför enligt tidigare beslut källsortering inom kommunens samtliga 
verksamheter. Åtgärderna införs inom ram. 

● KS utreder vilka kostnader som ett återställande av turtätheten till Nordöarna skulle 
innebära samt en genomförandeplan för återställandet. Utredningen genomförs 
inom ram. 

● KS utreder och tar fram en plan för hur en utökning av beståndet av hyresrätter kan 
genomföras. Utredning och förslag tas fram inom ram. 

● Samtliga ska se över taxor och avgifter och inkomma med förslag till förändring. 
  



Verksamhetsmässiga anvisningar 
 
Utifrån budget- och uppdragshandlingen planerar förvaltningen verksamheten. En analys 
görs av de förutsättningar, exv. omvärldsförändringar, som förvaltningen har för att driva 
verksamheten. Aktiviteter tas fram för att leverera enligt politiskt beslut. Grunduppdraget 
bryts ner och konkretiseras på de olika organisationsnivåerna. I vissa fall på medarbetarnivå. 
Detaljbudget tas fram där förvaltningen fördelar, utifrån fullmäktiges budgetbeslut, ramar till 
verksamheter och enheter. Detta för att kommunens chefer ska kunna anpassa sin 
verksamhet efter tilldelad budget och därefter kunna följa upp både verksamhet och 
ekonomi under kommande budgetår. 
 

Ekonomiska anvisningar 
 
Respektive förvaltningschef ansvarar för att, med stöd av ekonomienheten, hålla samman 
den interna budgetprocessen i verksamhetsområdet utifrån fastställd tidplan och den av 
fullmäktige fastställda rambudgeten.  
 
Varje chef ska se till att dennes budget stämmer med verkligheten och regelbundet 
kontrollera att kostnaderna är fördelade till den verksamhet de berör. Alla kostnader ska 
vara budgeterade för och eventuella avvikelser från budgeten ska lösas inom ram. Se därför 
till att ni i er budget har planerat för oförutsedda kostnader.  
 
Se över strukturella förändringar t.ex. samarbeten med andra kommuner, stängning av 
verksamheter, lokalkostnader osv. Se även över möjligheter att öka intäkter genom att t.ex. 
höja taxorna, söka statsbidrag, sälja tjänster.  
 
Kommunala avtal/ramavtal ska nyttjas och respekt ska visas för tilldelad budget.  
  



Investeringsbudget 2022 – plan 2023-2026   
 
Förvaltningsledningen tar fram långsiktiga investerings- och underhållsplaner som ryms inom 
årlig beslutad budgetram. Kommunledningen prioriterar investeringar inom den 
kommungemensamma investeringsbudgeten och utrymme finns till politikens beslutade 
investeringsplan samt lokalstrategiplanen.  

(tkr)   Budget Plan Plan Plan Plan 

    2022 2023 2024 2025 2026 

  avgiftsfinansierad vht           

varav: -VA-enheten  10 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

  -Kretsloppsenheten 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 

  -Öckerö Båttrafik 2 000 2 000 - - - 

1 summa   13 000 14 500 12 500 12 500 12 500 

              

  skattefinansierad vht           

varav: -KS/SB/gatuenheten* 10 000 11 000 11 000 11 000 11 000 

  -KS/SB/övrigt** 1 000 1 500 1 500 1 500 1 500 

  -KS/styr o stöd/enheter*** 2 000 2 000 2 000 2 000 2 000 

  -BUN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

  -SN 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 

2 summa   15 000 16 500 16 500 16 500 16 500 

              

3 summa Kommungemensam 
investeringsbudget 2 000 5 500 6 000 6 000 6 000 

              

4 summa Strategiska fastighetsförvärv samt 
expl inkl Gata och VA 5 000 10 000 10 000 9 000 9 000 

              

5 summa Lokalresursplan 500 9 500 500 500 500 

              

Totalt   35 500 56000 45500 44 000 44 000 

varav: Skattefinansierad vht 22 500 41 500 33 000 32 000 32 000 
*gatuenheten/infrastrukturprojekt  
**gatuenheten, kost- och lokalvårdsenheten, centralt/zz50000 
***styr & stöd, besöks- och näringslivsenheten  



TIDPLAN BUDGET/UPPDRAG 2022 – VÅRPROCESS  
 

NÄMND/FÖRVALTNING TAR FRAM FÖRSLAG - KOMMUNTOTAL 

23 mar  KS – BESLUT PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
 
1 apr   INFORMATION OM PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR  

Presidiet informerar kommundirektör, förvaltningschefer, 
ekonomer, controller, kvalitets- och verksamhetsutvecklare om 
planeringsförutsättningarnas innehåll och intentioner 

 
apr/maj FÖRVALTNINGARNA ARBETAR 

FSG information och samverkan 
  NÄMNDBESLUT om förändrad budget/uppdrag 2022 
 
24 maj     DIALOG – TJÄNSTEPERSONER OCH POLITIK 

Presentation av eventuella förändringar utifrån strategidagarna. 
Information om nämndernas förslag till budget och uppdrag. 
Politiken får möjlighet att ställa frågor till tjänstemän. 

 
15 juni  UTSKICK TILL BUDGETDIALOG 
 
22 jun BUDGETDIALOG 2022 – kommundirektörens ledningsgrupp 

presenterar nämndbeslutade förslag till förändrad 
budget/uppdrag samt gemensamt förslag 

 
jun/aug PARTIGRUPPER ARBETAR – diskuterar inkomna förslag och justerar 

till ett förslag på budget- och uppdragshandling 
 
17 aug  KS – BEREDNING (Majoriteten dukar förslag på budget) 
24 aug  KS – UTSKICK 
31 aug  KS – BESLUT BUDGET/UPPDRAG 2022 
 
2 sep  KF – UTSKICK 
9 sep  KF – BESLUT BUDGET/UPPDRAG 2022 
 
23 sep INFORMATION OM KF BUDGETBESLUT 

Presidiet informerar kommundirektör, förvaltningschefer, 
ekonomer, controller och kvalitetsutvecklare om 
planeringsförutsättningarnas innehåll och intentioner 
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Öckerö 2021-01-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Anders Lundgren  

Ärende: Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på 
Öckerö kommuns hemsida   

Diarienummer:  KS 72/16 

 
 

Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på 
Öckerö kommuns hemsida  
 

Förslag till beslut 
Motioner och svar till dessa publiceras på Öckerö kommuns hemsida via spegling från 
Netpublicator.  
 
Medborgarförslag och svar till dessa publiceras på Öckerö kommuns hemsida via spegling 
från Netpublicator. 
 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Ärende 
Boel Lanne (MP) har i en motion daterad 2016-04-21 föreslagit:  

• Att motioner publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även svaren.  
• Att medborgarförslag publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även svaren.  

 
Bedömning 
Öckerö kommuns webbplats, hemsida i motionen, är navet i kommunens kommunikation. 
Det är viktigt att vår webbplats är tillgänglig och användbar för alla våra invånare.  
 
Enheten för juridik och kansli har köpt in Netpublicator, som är en plattform som möjliggör 
papperslösa möten. Allt mötesmaterial är elektroniskt.  
 
Det gör att vi idag har en teknisk lösning som utan merarbete möjliggör för våra tjänstemän 
att enkelt publicera motioner, medborgarförslag samt de tillhörande besluten från 
fullmäktige till Öckerö kommuns hemsida. Rent praktiskt innebär publiceringen av 
motioner och medborgarförslag att vi speglar dokumenten via Netpublicator till vår 
webbplats.  
 
Den tekniska lösningen innebär inte någon försämrad funktionalitet eller prestanda för 
kommunens hemsida.  
 



 
 

 

 
Att tillgängliggöra motioner och medborgarförslag på hemsidan via Netpublicator bedöms 
vara en god service för att kommuninvånare och andra intressenter. Tack vare det kan alla 
intressenter enkelt följa de politiska besluten i Öckerö kommun.  
 
Det är viktigt att vår kommunikation skapar en känsla mellan beslut och aktiviteter för 
invånare i Öckerö kommun. Det ökar Öckerö kommuns transparens, tillgänglighet och 
service, och på så vis kan vi skapa en större gemenskap för att tillsammans nå kommunens 
vision. 
 
Att tänka på när vi publicerar medborgarförslag på Netpublicator är att vi maskar 
personuppgifter så att vi inte bryter mot rådande lagstiftning. 
 
Jämställdhetsperspektiv/andra diskrimineringsgrunder 
Ingen påverkan. 
 
Barnperspektiv 
Ärendet bedöms inte ha några konsekvenser rörande barnperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige 
 
Ekonomi 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 265 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-02-27, § 10 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-02-18, § 45 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2019-11-14 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2016-05-17, § 135 
Motion 
 
 
 
 
Expedieras till 
Samtliga chefer, kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 
Ort och datum: 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef Styr och Stöd 
 
 



 
 

 

 
…………………………………………………… 
Ort och datum:  
Rickard Vidlund 
Förvaltningschef Kommunstyrelsen 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2020-02-27 15 

   
   
KF § 10 Dnr KS 72/16  
   
Svar på motion om publicering av motioner och medborgarförslag 
på Öckerö kommuns hemsida   

 
Ärende 
Boel Lanne (MP) har i en motion daterad 2016-04-21 föreslagit:  

• Att motioner publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även sva-
ren.  

• Att medborgarförslag publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt 
även svaren.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-02-18, § 45 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019. 
Motion daterad 21 april 2016. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Boel Lanne (MP) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, med 
motiveringen att det finns mycket enkla tekniska lösningar för hur motioner 
och medborgarförslag kan göras tillgängliga för kommunens invånare.  
Ronald Caous (S) föreslår bifall till Boel Lannes förslag på återremiss. 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till Boel Lannes förslag på återremiss. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller åter-
remitteras till kommunstyrelsen. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs på dagens sam-
manträde.  

Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid 
omröstningen: 

Ja-röst för att avgöra ärendet på dagens sammanträde. 

Nej-röst för att återremittera förslaget till kommunstyrelsen. 
 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster mot 17 nej-röster och 1 som avstod från att rösta finner ordfö-
rande att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Omröstningsbilaga bifogas protokollet.  

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-02-27 16 
   
   
KF § 10, fortsättning Dnr KS 72/16  
   
Svar på motion om publicering av motioner och medborgarförslag 
på Öckerö kommuns hemsida   
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras. 
 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                             
Kommunstyrelsen 2020-12-02 16 

   
   
KS § 265 Dnr KS 72/16  
   
Motion rörande publicering av motioner och medborgarförslag på 
Öckerö kommuns hemsida 
 
Ärende 
Boel Lanne (MP) har i en motion daterad 2016-04-21 föreslagit:  

• Att motioner publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även sva-
ren.  

• Att medborgarförslag publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt 
även svaren.  

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2020-02-27 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-02-18 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019. 
Motion daterad 21 april 2016. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till kommundirektören 
 
 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               20 
                                                           

Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 45 Dnr KS 72/16  
   
Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på Öck-
erö kommuns hemsida   

 
Ärende 
Boel Lanne (MP) har i en motion daterad 2016-04-21 föreslagit:  

• Att motioner publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även sva-
ren.  

• Att medborgarförslag publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt 
även svaren.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019. 
Motion daterad 21 april 2016. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP), Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår bifall på 
motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, dels Boel Lannes (MP) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

• Motion om att motioner och svar publiceras på Öckerö kommuns hem-
sida anses besvarad. 

• Motion om att medborgarförslag och svar publiceras på Öckerö kom-
muns hemsida anses besvarad. 

 

 

Reservation 
Boel Lanne (MP), Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig 
mot beslutet.  
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Öckerö 2019-11-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Sara Nyrén  

Ärende: 
Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på 
Öckerö kommuns hemsida   

Diarienummer:  72/16 

 
 

Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på 
Öckerö kommuns hemsida  
 

Förslag till beslut 
 

• Motion om att motioner och svar publiceras på Öckerö kommuns hemsida anses 
besvarad. 

• Motion om att medborgarförslag och svar publiceras på Öckerö kommuns hemsida 
anses besvarad. 

 
Ärende 
Boel Lanne (MP) har i en motion daterad 2016-04-21 föreslagit:  

• Att motioner publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även svaren.  
• Att medborgarförslag publiceras på Öckerö kommuns hemsida, samt även svaren.  

 
Bedömning 
Öckerö kommuns webbplats, hemsida i motionen, är navet i kommunens kommunikation. 
Det är viktigt att vår webbplats är tillgänglig och användbar av alla våra invånare.  
 
Publicering av motioner och medborgarförslag  
För att bedöma motionen har vi gått igenom hur motioner och medborgarförslag idag 
publiceras på Öckerö kommuns webbplats. Motioner och beslutsunderlag publiceras idag i 
kallelser på Öckerö kommuns webbplats. Beslutet publiceras i protokollet. På samma sätt 
publiceras även medborgarförslag i kallelser och protokoll på Öckerö kommuns webbplats. 
 
Webbplatsens prestanda och tillgänglighet 
En separat publicering av motioner och medborgarförslag innebär att vi lägger upp dubbla 
upplagor av information som idag finns i kallelser och protokoll. Detta påverkar 
webbplatsens prestanda negativt.  
 



 
 

 

Det är viktigt att optimera prestandan så långt det är möjligt från kommunens sida. Det är 
användarnas utrustning och uppkoppling som tillsammans med vilken prestanda vår 
webbplats har som påverkar hur tillgänglig webbplatsen är.  

För att vår webbplats ska vara tillgänglig ska den kräva så lite som möjligt av användarens 
utrustning och uppkoppling. Genom att minska datamängden som behöver föras över 
optimeras prestandan. Det innebär att om det blir mer information som tar tid att ladda 
upp, blir webbplatsen mindre tillgänglig.  

Om en webbplats tar längre tid på sig att ladda förlorar vi besökare. Dels besökare som 
anser att det tar för lång tid att ladda fram en sida, dels besökare med vissa 
funktionsnedsättningar som koncentrationsstörningar.  

52 procent av våra besökare besöker ockero.se via sin mobil (enligt Google analytics). De 
som använder sig av mobilen för att söka information är extra beroende av att webbplatsen 
är optimerad då det ofta är en begränsad bandbredd via mobila enheter. Beroende på 
mobilabonnemang finns det ofta en begränsad mängd data att surfa på. 

Sökmotorer, som Google, lyfter upp webbplatser som har en god användarupplevelse där 
ökad prestanda är en viktig del. Därför leder ökad prestanda även till bättre sökoptimering. 
Det innebär att vår webbplats hamnar högre upp vid sökresultat och ger oss en bättre 
möjlighet att nå ut med vår information. Detta är grundläggande tillgänglighet, sökbarhet 
och kommunikativ effekt. 

Omvärldsanalys 
Vid en omvärldsanalys är det enbart ett fåtal kommuner (endast Härryda inom GR) som 
lyfter motioner och medborgarförslag i en separat publicering. Kungälv som nämns i 
motionen har idag valt att ta bort information om motioner på deras webbplats.  
 
Publicering av medborgarförslag   
Med bakgrund av detta är ett alternativ att publicera nyheter om antagna 
medborgarförslag. Det ger en möjlighet att belysa att det går att lämna in medborgarförslag 
och visa på att invånarna är delaktiga i vad som sker i kommunen. Det innebär att det inte 
behöver läggas upp dubbla upplagor av information på webbplatsen.  
 
Slutsats 
Kommunen publicerar redan idag motioner och medborgarförslag på kommunens 
hemsida. En dubbel publicering anses inte vara motiverad då det påverkar kommunens 
främsta kommunikationskanal negativt. Motionen anses besvarad.  
 
Ekonomi 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Anders Lundgren 
Digitaliserings- och kommunikationschef  
 
 
 



 
 

 

Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
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Öckerö 2021 02 25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson  

Ärende: 
Ansökan om kommunal medfinansiering till Leader södra 
Bohuslän förprogramperioden 2021 – 2022. 

Diarienummer: KS 0031/21 

 

Ansökan om medfinansiering Leader södra 
Bohuslän. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner en medfinansiering om 400 000 kronor per år 2021 
och 2022 till Leader södra Bohuslän. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Leadermetoden är en metod för att utveckla landsbygden genom lokalt förankrad 
utveckling. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en 
lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för 
insatser under kommande programperiod. Metoden bygger på samarbete mellan 
olika sektorer och aktörer i ett område utifrån lokala initiativ och förutsättningar. 
Metoden innebär att det är du som bor och verkar i området som driver och 
påverkar utvecklingen. 

Själva ordet Leader är en förkortning av ett franskt begrepp – Liaison Entre Actions 
de Dèveloppement de l´Economie Rurale, vilket ungefär betyder samordnade 
aktiviteter för ekonomisk utveckling på landsbygden. 

Människor från offentlig, privat och ideell sektor samlas i ett partnerskap och bildar 
tillsammans en lokal utvecklingsgrupp, en så kallad LAG (lokal aktions grupp). LAG 
verkar inom ett begränsat geografiskt område som kallas leaderområde och har en 
utvecklingsstrategi att följa. Det är LAG som bestämmer vilka projekt som ska få 
stöd i deras område. 

Leader Södra Bohusläns område sträcker sig över sju kommuner. Det är 
Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö samt Göteborgs Södra 
skärgård 

 
Den nuvarande programperioden 2014-2020 kommer att förlängas i två år, 
2021-2022.  



 
 

 

 
LAG beslutade den 8 feb att ansöka om en totalbudget på 16 969 697 kr för 
förlängningsåren 2021-2022. Beslut om fördelning tas av Jordbruksverket och 
kommer tidigast ske när nödvändiga beslut är fattade och regelverk är på plats. 
 
I finansieringen för Leader södra Bohuslän ingår en medfinansiering från 
deltagande kommuner, denna är för 2021 beslutad om fyrahundratusen kronor 
(400 000 kronor) för Öckerös deltagande, samma belopp är beslutad för 2022.  
 
 
Ekonomi 
Den kalkylerade kostnaden uppgår till fyrahundratusen kronor årligen under 2021 
och 2022. Medel tas från det s.k. EU kontot i kommunen där medel fonderats för 
ändamålet. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ärendet har ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra 
diskrimineringsgrunder. 
  
Barnrättsperspektiv 
Ärendet har ingen påverkan på barnrättsperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen  
 
Bedömning 
Besök- och näringslivsenhetens bedömning är att kommunen godkänner att stödja 
förslaget. 
 
Expediering av beslut 
Ronald Johansson besök- och näringslivsenheten (ronald.johansson@ockero.se) 
samt Frida Larsson Leader södra Bohuslän (frida.larsson@leadersodrabohuslan.se) 
 
Bilagor 
Brev till kommuner inför förlängningsåren 
 
Underskrift 
 
 
Richard Vidlund 
Kommundirektör 
 
Datum  
 



 
 

 
 

 

 

Till kommunledningarna i Leader Södra Bohusläns kommuner  

Angående medfinansiering  

Landsbygdsprogrammet har förlängts och omfattar även 2021–2022. Det innebär att 

leaderområdena kommer att arbeta vidare med sina utvecklingsstrategier för 2014–2020 under 

ytterligare två år och kommer att ha pågående projekt och kontor fram till mitten av 2025. Leader 

Södra Bohuslän sträcker sig över Göteborgs Södra skärgård, Öckerö, Kungälv, Stenungsund, Tjörn, 

Orust och Uddevalla. 

Resultat under innevarande period  

Sedan bildandet har verksamheten stöttat över 70 lokala utvecklingsprojekt. Dessa har bidragit till att 

utveckla besöksnäringen i området, skapat nya besöksmål och arrangemang. Andra har bidragit till 

att förbättra levnadsvillkoren för dem som bor och verkar i området genom att skapa mötesplatser 

eller nya lösningar på områdets utmaningar eller testa nya sätt att skapa hållbara lösningar för 

energieffektivisering eller sätt att producera lokal mat. Nytt för perioden är att man kunnat ge 

projektstöd till företag.  

Projekten har på så sätt bidragit till att skapa nya arbeten, företag, produkter och tjänster till vårt 

område. Dessutom har deltagarna bidragit med 28 000 timmar i ideellt engagemang. 

Förlängningsåren 2021–2022 

Leader Södra Bohuslän har äskat 16 969 697 kronor från Jordbruksverket för att driva lokalt ledd 

utveckling genom leadermetoden. Till detta krävs 5 400 000 kronor i offentlig medfinansiering. Det är 

400 000 kronor per kommun och år vilket är i linje med vad som tidigare fakturerats kommunerna.  

Leader Södra Bohuslän behöver ha ett beslut från kommunstyrelsen som visar att kommunen 

medfinansierar Lokalt ledd utveckling under förlängningsåren 2021 och 2022.   

Svar med beslut önskas senast 31 mars 2021.     

 

Med vänliga hälsningar   

Frida Larsson, verksamhetsledare för Leader Södra Bohuslän  

På uppdrag av:  

Tomas Börgesson    Ordförande för styrelsen (LAG) för Leader-området Leader Södra Bohuslän 
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Öckerö 2021-01-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Maria Höglund Niklasson 
Ärende: Revidering av Alkohol- och drogpolicy samt riktlinje 
Diarienummer: KS 30/21 

Revidering av Alkohol- och drogpolicy med 
tillhörande riktlinje 
 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Alkohol- och drogpolicy för 
anställda i Öckerö kommun. 
 
Riktlinje för alkohol och droger vid arbetsplatsen antas. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Policyns syfte är att klargöra arbetsgivaren Öckerö kommuns förbud mot alkohol- 
och drogpåverkan i arbetet för samtliga anställda. Krav på alkohol- och drogfrihet 
gäller även praktikanter, studerande och alla övriga som utför arbetsuppgifter för 
Öckerö kommun. Policyn, tillsammans med tillhörande riktlinje ”Alkohol och andra 
droger vid arbetsplatsen”, ska förtydliga hur Öckerö kommun arbetar för att uppnå 
en drogfri arbetsplats, förebygger ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet samt verkar 
för en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö. Riktlinjen ger stöd och 
verktyg för cheferna att hantera alkohol- och drogproblematik hos medarbetarna. 
 
Beredning 
Policy med tillhörande riktlinje har varit ute på remiss hos chefer i verksamheterna 
samt diskuterats och samverkats med de fackliga organisationerna på CSG. 
 
Ekonomi 
Revidering av dokumenten innebär inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Policyn med tillhörande riktlinje skall säkerställa att alla medarbetare i Öckerö 
kommun hanteras lika oavsett kön eller övriga diskrimineringsgrunder. 
 
 
 



 
 

 

Facklig samverkan 
CSG 2021-02-11. 
 
 
Barnrättsperspektiv 
Revidering av policyn med tillhörande riktlinje medför i sig inga konsekvenser 
utifrån barnrättsperspektivet. Dock kan policyn och riktlinjen verka för tidig 
upptäckt av missbruk så rehabiliterande insatser kan sättas in och påverka den 
anställdes privata situation positivt. 
 
Beslutsbehörighet 
Riktlinjen beslutas i kommunstyrelsen, policyn i kommunfullmäktige. 
 
Expediering av beslut 
CM, CSG 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
Anna Dannjé Brocker 
Verksamhetschef Styr och Stöd 
 
Datum: 
 
 
Rickard Vidlund 
Kommundirektör 
 
Datum: 
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Alkohol- och drogpolicy för anställda 
i Öckerö kommun 
__________________________________________________________ 
    
Beslutsdatum:  2021- 
Beslutande:  Kommunfullmäktige 
Giltighetstid:  Datum eller tills vidare 
Dokumentansvarig:  HR-chef 
Upprättad av:  Maria Höglund Niklasson, HR-chef 
______________________________________________________________________ 
 
 

Inledning/Bakgrund 
 
Arbete, alkohol och droger hör inte ihop. I Öckerö kommuns arbetsmiljöpolicy finns 
målsättningen att alla anställda ska erbjudas en god fysisk och psykisk arbetsmiljö som 
bidrar till hälsa och trivsel och som stimulerar till utveckling av den egna kompetensen. 
Arbetsmiljöfrågorna ska ses som en integrerad del av verksamheten och hanteras i 
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Förebyggande insatser ska prioriteras 
för att motverka ohälsa och arbetsskador. 
 
Öckerö kommun som arbetsgivare ska erbjuda en arbetsmiljö, där medarbetarna känner sig 
trygga och inte utsätts för olycksfall och ohälsa.  

Syfte 
 
Policyns syfte är att klargöra arbetsgivaren Öckerö kommuns förbud mot alkohol- och 
drogpåverkan i arbetet för samtliga anställda. Krav på alkohol- och drogfrihet gäller även 
praktikanter, studerande och alla övriga som utför arbetsuppgifter för Öckerö kommun. 
 

Målsättning 
 
Policyn, tillsammans med tillhörande riktlinje ”Alkohol och andra droger vid arbetsplatsen”, 
ska förtydliga hur Öckerö kommun arbetar för att  
 
o verka för en drogfri arbetsplats  
o förebygga ohälsa, tillbud och olyckor i arbetet  
o verka för en god fysisk, organisatorisk och social arbetsmiljö  
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Ansvar 
 
En alkohol- och drogfri arbetsplats är en förutsättning för en god arbetsmiljö. Ett missbruk 
påverkar inte bara missbrukaren själv utan också arbetskamrater och brukare.  
 
Kommunen som arbetsgivare och alla anställda har ett gemensamt ansvar att verka för en 
effektiv och god arbetsmiljö utan alkohol eller andra droger.  
 
HR-enheten och företagshälsovården är resurser i arbetsmiljöarbetet. De   
fackliga arbetstagarorganisationerna och skyddsombuden är viktiga samarbetspartner. 
 
Om problem med bruk eller missbruk av alkohol eller andra droger uppstår, är det viktigt att 
dessa problem hanteras snabbt och enligt riktlinje ”Alkohol och andra droger vid 
arbetsplatsen”.  
 
 

Detta gäller i Öckerö kommun  
 
o Inom Öckerö kommun får ingen vara påverkad av alkohol eller andra droger under 

arbetstid. Med droger avses här inte av läkare ordinerade läkemedel. Dock måste givna 
instruktioner avseende användningen beaktas. 

 
o Bruk av alkohol eller andra droger på fritiden får inte påverka säkerhet, effektivitet och 

trivsel på arbetsplatsen.  
 
o En arbetstagare som är påverkad av alkohol eller andra droger ska inte vara på 

arbetsplatsen. Bruk av droger på arbetsplatsen innebär en uppenbar säkerhetsrisk för den 
enskilde, brukare och arbetskamrater och ska åtgärdas enligt Öckerö kommuns riktlinje 
för ”Alkohol och andra droger vid arbetsplatser”. 

 
o Alla chefer och arbetsledare med personalansvar har ett ansvar för att arbetstagare med 

missbruksproblem identifieras och att åtgärder tidigt vidtas för att undanröja missbruket. 
Arbetsledningen ska ha god kännedom om hur man möter människor som befinner sig i 
stress- och krissituationer samt kunskap om det arbetsrättsliga regelsystem som rör 
alkohol och missbruk.  

 
o Om missbruk av alkohol eller droger konstateras på arbetsplatsen, ska arbetstagaren 

rehabiliteras och återanpassas till arbetet. Den arbetstagare som inte accepterar 
rehabilitering och återanpassning riskerar att förlora sitt arbete. 

 
o Alla förvaltningar ska i sitt systematiska arbetsmiljöarbete säkerställa att frågor kring 

alkohol och andra droger tas upp och undersöks. 
 
 

Uppföljning 
 
Öckerö kommuns Alkohol- och drogpolicy och riktlinje för Alkohol och andra droger vid 
arbetsplatsen ska ses över årligen och vid behov revideras. 
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ALKOHOL OCH ANDRA DROGER VID 
ARBETSPLATSEN, RIKTLINJE 
__________________________________________________________   
  
Beslutsdatum:  2021-03-23 
Beslutande:  Kommunstyrelsen 
Giltighetstid:  Tills vidare 
Dokumentansvarig:  HR-chef 
Upprättad av:  Maria Höglund Niklasson, HR-chef 
______________________________________________________________________ 

  
INLEDNING 

Arbete, alkohol och droger hör inte ihop. Med denna riktlinje tillsammans med 
Alkohol- och drogpolicyn vill arbetsgivaren Öckerö kommun verka för en arbetsmiljö, 
där medarbetarna känner sig trygga och inte utsätts för olycksfall och ohälsa. 

 

FÖREBYGGANDE INSATSER 

En god introduktion på den egna arbetsplatsen lägger grunden till en fortsatt bra 
arbetsinsats. Information om kommunens riktlinje för alkohol och andra droger vid 
arbetsplatsen ska alltid ingå vid introduktion av ny medarbetare. Alla chefer och 
arbetsledare med personalansvar ska inneha kunskap om alkohol, andra droger och 
beroendeframkallande läkemedel och dess inverkan på människan. Arbetsplatsträffar 
är bra tillfällen för chef och medarbetare att regelbundet diskutera rutiner och regler 
för samarbetet i arbetsgrupper, mellan anställda och mellan anställda och 
brukare/elever. 
Regelbundna medarbetarsamtal, där arbetsinsatser och frågor kring arbetssituationen 
diskuteras, är tillfällen att tidigt fånga upp problem kring alkohol och andra droger.  

 

VID MISSTANKE OM ALKOHOL- OCH DROGMISSBRUK  

Det är allas ansvar att reagera om man vet om eller misstänker att alkohol- eller annat 
drogmissbruk förekommer inom kommunens verksamheter eller bland kommunens 
anställda. Som arbetskamrat har man en viktig roll att agera om man misstänker 



2 
 

missbruk hos en kollega. Berörd chef ska underrättas för att kunna vidta nödvändiga 
åtgärder. Finns misstanke om missbruk ska chefen snarast ta initiativ till samtal med 
medarbetaren. Det är viktigt att ingripa i tid. Misstag och felaktigheter i arbetsinsatsen 
kan ha många olika orsaker, men gemensamt är att ju tidigare man ingriper, desto 
större möjlighet finns det till förbättring. Eftersom ett samtal av det här slaget ibland 
kan upplevas som obehagligt, är det viktigt att vara väl förberedd och hålla det i en lugn 
miljö utan tidspress. Medarbetaren ska erbjudas att ha med en facklig representant vid 
samtalet. 
 

Då missbruk konstaterats ska ansvarig chef i samråd med HR-enheten och  
företagshälsovården vidta åtgärder som syftar till att förbättra situationen. Åtgärderna 
kan vara behandling, förändring av arbetsuppgifter, översyn och förändring av 
arbetsorganisationen eller annat.  
Målet för rehabiliteringen är att missbruket ska upphöra och att medarbetaren ska ha 
kvar sin anställning i Öckerö kommun. Rehabiliterande åtgärder förutsätter att 
medarbetaren själv aktivt medverkar. Om så inte är fallet kan det bli aktuellt med 
arbetsrättsliga konsekvenser. Kontakta HR-enheten för stöd i processen.  
 

ALKOHOL- OCH DROGTEST  

Oavsett hur misstankarna om påverkan av alkohol eller andra droger uppstår, ska de 
utredas med hjälp av objektiva mätmetoder. Medarbetare ska alltid ges möjlighet att 
fria sig från misstanke genom alkohol- eller drogtest. Alkoholtest kan genomföras 
antingen via arbetsgivaren eller via företagshälsovården. När det gäller drogtest är det 
företagshälsovården som tillhandahåller det. Om medarbetaren testas av 
företagshälsovården ska denna skriftligen medge att arbetsgivaren har rätt att ta del av 
testresultatet. Om arbetsgivaren utför alkoholtestet men medarbetaren inte godkänner 
testresultatet, ska arbetsgivaren ta kontakt med företagshälsovården för ett drogtest. 
Medarbetarens fackliga organisation ska alltid kontaktas inför provtagning.  

 

UPPFÖLJNING 

Öckerö kommuns alkohol- och drogpolicy och riktlinje för ”Alkohol och andra droger 
vid arbetsplatsen” ska ses över årligen och vid behov revideras. 
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CHECKLISTA VID MISSTANKE ELLER KONSTATERAD PÅVERKAN 
UNDER ARBETSTID  
 

 En medarbetare som är påverkad av alkohol eller droger ska inte vara på 
arbetsplatsen, oavsett om personen uppträder olämpligt eller ej. Positivt utslag i 
alkolås i fordon ska hanteras som misstanke om påverkan. 
 

 Om det är svårt att avgöra om en person är alkohol- eller drogpåverkad ska chefen 
erbjuda drogtest hos företagshälsovården så snart som möjligt. En medarbetare 
som vägrar testning ska tolkas som påverkad och hanteras i enlighet med denna 
riktlinje. Medarbetarens fackliga organisation ska alltid kontaktas inför 
provtagning.  
 

 Chefen ansvarar för att medarbetaren kommer hem (eller till företagshälsovården 
om provtagning ska ske) på ett säkert sätt och att någon  från arbetsgivarsidan är 
närvarande under transporten. Detta för att säkerställa arbetsgivaransvaret för en 
person i påverkat tillstånd. 
 

 Meddela den fackliga organisationen att avvisning skett. 
 

 Gör frånvaroanmälan. Avvisning grundad på alkohol- eller drogpåverkan medför 
alltid löneavdrag. 
 

 Samtala med medarbetaren påföljande dag eller så snart som möjligt. Samtalet ska 
syfta till att få klarhet i om händelsen varit en engångsföreteelse eller är ett tecken 
på ett allvarligare problem. I det senare fallet behöver utredning göras med hjälp av 
specialistkompetens.  
 

 Vid samtalet ska det göras tydligt att alkohol- och drogpåverkan i tjänst är 
oacceptabelt. Utredningen ska vara ett stöd för att sätta in rätt åtgärder för att 
undvika att händelsen upprepas. Rådgör med HR-enheten om vilka åtgärder som 
bör vidtas.  
 

 Om medarbetaren använder läkemedel som kan påverka säkerheten på arbetet ska 
läkare avgöra om ordinarie arbete kan uträttas. Medarbetaren ska informera 
arbetsgivaren om sådan medicinering.  
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Öckerö 2021-03-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Val av ombud att företräda Öckerö kommun vid 
föreningsstämma med Kommuninvest   

Diarienummer: Dnr KS 39/21 

 
 
Val av ombud att företräda Öckerö kommun vid 
föreningsstämma med Kommuninvest 2021 
 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att utse Jan Utbult (KD) som ombud och Ronnie 
Bryngelsson (S) som ersättare att företräda Öckerö kommun vid Kommuninvests 
föreningsstämma den 15 april 2021. 
 
 
Ärende 
Den 15 april 2021 har Kommuninvest bjudit in till föreningsstämma i Göteborg. 
Under 2020 har representanter från medlemskommuner träffats för att diskutera 
viktiga frågor om Kommuninvest framtid. På mötet i april ska framtida beslut fattas. 
 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering 
Jan Utbult 
Ronnie Bryngelsson 
 
Underskrift berörd chef 
 
 
Titel 
Datum 
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Öckerö 2021-03-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Val av ombud och ersättare till Bohuskustens 
vattenvårdsförbunds årsmöte 2021 

Diarienummer: Dnr KS 17/21 

 

Val av ombud och ersättare till Bohuskustens 
vattenvårdsförbunds årsmöte 2021 
 

Förslag till beslut 
Eva Wallin (KD) utses till ombud till Bohuskustens vattenvårdsförbunds årsmöte 

den 21 april 2021.  
Jennie wernäng (M) utses till ersättare till Bohuskustens vattenvårdsförbunds 

årsmöte den 21 april 2021.  
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Årsmötet för Bohuskustens vattenvårdsförbund hålls den 21 april 2021, digitalt. 
 
 
Ekonomi 
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering av beslut 
Eva Wallin 
Jennie Wernäng 
Bohuskustens vattenvårdsförbund, sekreterare Monica Dahlberg 
(Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se) 
 
 
Bilagor 
Inga bilagor 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 



 
 

 

 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Öckerö 2021-03-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Val av ombud och ersättare till Göta älvs vattenvårdsförbund  
årsmöte 2021 

Diarienummer: Dnr KS 18/21 

 

Val av ombud och ersättare till Göta älvs 
vattenvårdsförbunds årsmöte 2021 
 

Förslag till beslut 
Jennie Wernäng (M) utses till ombud till Göta älvs vattenvårdsförbunds årsmöte 

den 21 april 2021.  
Eva Wallin (KD) utses till ersättare till Göta älvs vattenvårdsförbunds årsmöte den 

21 april 2021.  
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Årsmötet för Bohuskustens vattenvårdsförbund hålls den 21 april 2021, digitalt. 
 
 
Ekonomi 
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering av beslut 
Eva Wallin 
Jennie Wernäng 
Göta älvs vattenvårdsförbund, sekreterare Monica Dahlberg 
(Monica.Dahlberg@goteborgsregionen.se) 
 
 
Bilagor 
Inga bilagor 
 
 
 
 
 



 
 

 

Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
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Öckerö 2021-01-21 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Klara Ivarsson  
Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 
Diarienummer: SN 0062/20 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, 
fjärde kvartalet till och med 2020-12-31  
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2020-12-31 visar att Socialnämnden har sex ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Tre 
ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS) och tre ärenden är insatser enligt socialtjänstlagen (SoL). 
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits 
och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom 
skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvartalets 
rapporteringstillfälle, har sex ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats. Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS) och tre av ärendena är insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL).  
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Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS, fjärde 
kvartalet till och med 2020-12-31 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verk-
ställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdö-
mande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommun-
revisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda ruti-
ner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan personupp-
gifter.  
 
Rapportering fram till och med 2020-12-31 visar att Socialnämnden, under 
fjärde kvartalets rapporteringstillfälle, har sex ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats. Tre ären-
den som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS) och tre av ärendena är insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL). 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2021-01-21 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2018-2020 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
 
Socialnämndens beslut 

Rapportering till och med 2020-12-31 visar att Socialnämnden har sex ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) och tre ärenden är insatser enligt socialtjänstlagen 
(SoL). 

Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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Revidering av renhållningsordning (lokala 
föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö 
kommun 
 
Förslag till beslut 
Förslag till renhållningsordning (lokala föreskrifter för avfallshantering) i Öckerö 
kommun, skickas ut för samråd och granskning till kommunens nämnder, Öckerö 
fastigheter AB samt ställs ut till allmänheten. Svar ska ha inkommit till 
kommunstyrelsen senast 29 april 2021. 
 
Beslutet justeras omedelbart. 
 
Ärendet  
Enligt Miljöbalken 15 kap 41 § skall det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som skall innehålla (1) lokala föreskrifter om hantering av 
avfall som gäller kommunen samt en (2) en avfallsplan. En ny regional avfallsplan, 
Göteborgsregionen minskar avfallet, har antagits av kommunfullmäktige 2020-12-
10. 
 
Med anledning av ändringar av avfallslagstiftningen i miljöbalken beslutade 
regeringen 2020-06-16 om en ny avfallsförordning. Syftet var bland annat att 
genomföra EU-direktiv på avfallsområdet. Huvuddelen av ändringarna i 
miljöbalken och huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08-
01. En revidering av de lokala föreskrifterna är därför nödvändig.  
 
Ändringarna är markerade med kursiv stil. 
 
 
 



 
 

 

Beredning 
De lokala föreskrifterna har reviderats på grund av nya lagar och regler och med 
anledning av att kommunen beslutat om en ny avfallsplan. Innan kommunen antar 
en renhållningsordning ska kommunen 
   1. på lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare 
och myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse av renhållningsordningen, och 
   2.  ställa ut ett förslag till renhållningsordning för granskning under fyra veckor. 
Kommunen ska informera om utställningen på sin webbplats före utställningstidens 
början. Informationen ska innehålla uppgift om förslagets huvudsakliga innebörd, 
var det ställs ut samt inom vilken tid och till vem som synpunkter ska lämnas. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Ingen påverkan på jämställdhetsperspektivet eller diskrimineringsgrunder. 
 
Barnperspektiv 
Ingen påverkan på barnperspektivet 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige beslutar slutgiltigt i ärendet. 
 
Bedömning 
Renhållningens lokala avfallsföreskrifter utgör bindande normföreskrifter. Med 
norm innebär att bestämmelse är generellt tillämpbar. Det är upp till varje kommun 
att utforma sin egna lokala föreskrifter utifrån de förutsättningar som råder.  
Den kommunala avfallsplanen är däremot inte någon bindande föreskrift. Krav på 
fastighetsägare görs med stöd av de lokala avfallsföreskrifterna. 
 
En översyn och revidering av den kommunala renhållningsordningen bör göras när 
det finns skäl som föranleder detta. I detta fall är det ändringar i miljöbalkens 15 
kap som motiverar revideringen. Huvuddelen av ändringarna i miljöbalken och 
huvuddelen av den nya avfallsförordningen trädde i kraft 2020-08-01. 
 
De nu föreslagna ändringarna anses så omfattande att förslaget behöver ställas ut 
för samråd innan antagande, 15 kap 42 § miljöbalken.  
 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Bygg- och miljönämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Öckerö Fastighet AB 
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Inledande bestämmelser 
 
Enligt 15 kap 41 § (2016:782) i Miljöbalken ska det för varje kommun finnas en 
renhållningsordning som skall innehålla de föreskrifter som gäller för hanteringen av 
det avfall som uppkommer i kommunen samt en avfallsplan. Målet med 
avfallsplaneringen är att minska avfallsmängderna, vidta avfallsförebyggande 
åtgärder, hushålla bättre med resurser, minska miljöpåverkan och giftspridning från 
avfallet, förbättra arbetsmiljön för dem som arbetar med vårt avfall, minska 
kostnaderna och ge innevånarna en bättre service samt se till att avfallshanteringen 
fungerar även när den utsätts för påfrestningar och snabba förändringar. En regional 
avfallsplan kallad Göteborgsregionen minskar avfallet har arbetats fram på uppdrag 
av de 13 kommuner som ingår i Göteborgs kommunalförbund (GR). Denna 
avfallsplan, som sträcker sig fram till 2030,  skall tillsammans med de lokala 
föreskrifterna vara styrdokumenten för avfallshanteringen i Öckerö kommun. 
Renhållningsordningen för Öckerö kommun innehåller även sorteringsföreskrifter 
för hushåll och verksamheter. 
 

Tillämpliga föreskrifter 
 
1 §  
 

För kommunens avfallshantering gäller: 
 

• Miljöbalken (1998:808) samt kapitel 15 genom lag 2016:782 
      och Avfallsförordningen (2020:614),  
 

• Föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av 
miljöbalken, 

 

• Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om mottagning av avfall från 
fartyg (SJÖFS 2001:12) och från fritidsbåtar (SJÖFS 2001:13), 

 

• Lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och förordningen om skydd mot 
olyckor(SFS 2003:789),  

 

• Andra författningar (LOU, PBL, trafiksäkerhetslag etc.) och 
 

• Renhållningstaxa för Öckerö kommun. 
 
Utöver de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om 
avfallshantering. Gällande författningar finns under www.lagrummet.se  
 

Definitioner 
 
2 §  
 

Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 
kap. Miljöbalken och Avfallsförordningen. I övrigt används följande begrepp med de 
betydelserna som här anges: 
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1. Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans, som ingår i en 
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig 
att göra sig av med. Ett ämne eller föremål upphör att vara avfall om det har 
återvunnits och uppfyller i fråga om fortsatt användning enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd av 9 a § (lag 2016:782) 
  

2. Med avfall under kommunalt ansvar menas detsamma som  15 kap. 
miljöbalken det vill säga (1) kommunalt avfall, vilket innebär avfall från  
hushåll och sådant avfall från andra källor/verksamheter som till sin art och 
sammansättning liknar avfall från hushåll . Med avfall från annan 
verksamhet som är jämförlig med avfall under kommunalt ansvar menas 
sådant avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor oavsett 
ändamål eller verksamhet uppehåller sig inom en lokal eller anläggning. Som 
exempel kan nämnas avfall från personalmatsalar, restaurangavfall,  och 
toalettavfall. Exempel på verksamheter där avfall under kommunalt ansvar 
uppkommer är boenden, (hotell, äldreboenden, vårdinrättningar och 
konferensanläggningar) arbetsplatser, (alla slags butiker, kontor, 
hälsoklinik, gym, byggarbetsplatser och industrier) och uppehållsplatser 
(skolor, caféer, gatukök, förskolor, färjelägen, kiosker och fritidsanläggningar).  
(2) avloppsfraktioner och filtermaterial från enskilda avloppsanläggningar, 
som är dimensionerade för högst 25 personalekvivalenter, om anläggningen 
endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och 
sammansättning liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och 
jämförliga lösningar, och (4) bygg- och rivningsavfall som inte produceras i 
en yrkesmässig verksamhet.  

 
 Punkterna a – h definierar kategorier av  avfall under kommunalt ansvar 
 
a. Med matavfall menas allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer 

vid livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
liknande och som skulle kunna eller ha kunnat användas som livsmedel 
och som utgör avfall under kommunalt ansvar. 
 

b. Med restavfall menas det avfall som förbränns Det är det avfall som   
återstår  när matavfall, farligt avfall, returpapper, förpackningar, 
elavfall, grovavfall och annat avfall som omfattas under 
producentansvar är utsorterat enligt 9 § denna renhållningsordning. 

 
c. Med grovavfall menas, i enlighet med 5 § Naturvårdsverkets föreskrifter 

(NFS 2004:4) om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall, 
hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande eller har egenskaper som 
gör att det inte är lämpligt att samla in i säck eller kärl. Se bilaga 1. 

 
d. Med bygg- och rivningsavfall  under kommunalt ansvar menas avfall 

från nybyggnation, ombyggnation, renovering och reparationsarbeten av 
fastigheter och lokaler och som inte produceras i en yrkesmässig 
verksamhet (träder i kraft 2023-01-01)). 

 
e. Med trädgårds- och parkavfall menas biologiskt avfall från trädgårds 

och parkskötsel. Trädgårdsavfall från enskilda hushåll räknas som avfall 
under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken (grovavfall) medan 
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dylikt avfall från flerbostadshus räknas som annat avfall än hushållsavfall 
(verksamhetsavfall) 

 
f. Med farligt avfall menas avfall, som i enlighet med Avfallsförordningen 

(SFS 2020:614), finns markerat med asterix i bilaga 3 till förordningen, 
eller annat avfall, som har någon eller några av de egenskaper, som anges i 
bilaga 1 till samma förordning. Se även bilaga 1 och bilaga 2 till dessa 
bestämmelser. 

 
g. Med konsumentelavfall menas detsamma som i 13 § förordningen om 

producentansvar för elutrustning. Till konsumentelavfall räknas uttjänta 
produkter som normalt har används i hushållen.  

 
h. Med avloppsavfall menas avloppsfraktioner och filtermaterial från 

enskilda avloppsanläggningar som är dimensionerade för högst 25 
personalekvivalenter, om anläggningen endast används för 
hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning 
liknar hushållsspillvatten, (3) latrin från torrtoaletter och jämförliga 
lösningar 

 
3. Med avfallsförebyggande åtgärder menas åtgärder som görs innan ett 

ämne eller föremål har blivit avfall. Det syftar till en minskning av mängden 
avfall, en minskning av skadliga ämnen i material och produkter eller en 
minskning av de negativa effekter som avfall ger upphov till på människors 
hälsa och miljö. 

 
4. Med behållare menas säckställ, kärl av plast, container eller någon annan 

anordning för uppsamling av avfall under kommunalt ansvar  
 

5. Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som 
enligt 1 kap. 5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som 
fastighetsägare. 

 
6. Med kliniskt avfall menas skärande och stickande avfall från sjuk- och 

tandvård, biologiskt och smittförande avfall. 
  

7. Med nyttjanderättshavare menas den som, utan att omfattas av 
fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 
8. Med producentansvarsmaterial menas material eller avfall som omfattas 

av förordningar om producentansvar. För delar av dessa ansvarar 
förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI. Hit hör; förpackningar av metall, 
plast, wellpapp, kartong och returpapper. Övrigt material under 
producentansvar är; glas (färgat och ofärgat), konsumentelavfall, glödlampor, 
belysningsarmaturer, däck och bilar. 

 
9. Med verksamhetsavfall menas fast eller flytande avfall, som uppkommer 

vid industrier, företag, institutioner, affärer och andra verksamheter och som 
inte utgör avfall under kommunalt ansvar. Även större mängder avfall från 
hushåll vad gäller byggnationsarbeten samt iordningsställande av tomtmark 
räknas som verksamhetsavfall. 
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10. Med återvinningscentral (ÅVC) menas bemannad mottagningsplats för 
avfall under kommunalt ansvar samt verksamhetsavfall. Se bilaga 3. 

 
11. Med återvinningsstation (ÅVS) menas obemannad mottagningsplats för 

utsorterat avfall under producentansvar. Se bilaga  
 

Kommunens ansvar  
 
3 §  
 

Kommunstyrelsen har verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § miljöbalken, för 
hanteringen av avfall under kommunalt ansvar inklusive matavfall, med särskilt 
ansvar för att avfall under kommunalt ansvar som utgörs av farligt avfall samlas in 
och transporteras till en behandlingsanläggning. 
 
Från ansvaret undantas avfall som enligt förordning skall insamlas och omhändertas 
av producent s.k. producentansvar.  
 
Kommunens avfallshantering utförs av Kommunstyrelsens kretsloppsenhet eller den 
som kommunen anlitar för ändamålet, nedan kallad renhållaren. 
 
Från mottagningsanordning för avfall från fartyg i hamn ska genom kommunens 
försorg sådant avfall som anges i Avfallsförordningen (2020:614) tas emot och 
transporteras bort. Sjöfartsverket har meddelat föreskrifter och allmänna råd om 
mottagning av avfall från fartyg (SJÖFS  2001:12) och från fritidsbåtar (SJÖFS 
2001:13). Det åligger hamnar och varv att hålla erforderliga mottagningsanordningar 
samt upprätta avfallshanteringsplaner. I hamn som inte är kommunägd ska hamnens 
innehavare för kommunen ange behov av renhållningstjänster genom skriftlig 
anmälan till Kommunstyrelsen. 
 

Tillsyn 
 
4 §  
 

Tillsynen över avfallshanteringen finns i avfallsförordningen (2020:614) enligt 15 
kap. Miljöbalken och enligt föreskrifter meddelade med stöd av Miljöbalken utförs av 
Bygg- och Miljönämnden.  
 

Information 
 
5 §  
 

Kommunstyrelsen informerar hushållen om krav på hantering av förpackningar, 
returpapper, konsumentelavfall, däck, och läkemedel enligt producentansvaret.  
 
Kommunstyrelsen informerar hushåll och verksamheter med avfall under 
kommunalt ansvar om avfallsförebyggande åtgärder enligt 15 kap. 45 § 
miljöbalken. 
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Fastighetsinnehavares och nyttjanderättsinnehavares ansvar  

Taxa 
 
6 §  
 

Fastighetsinnehavaren är betalningsansvarig för avfallshanteringen. Avgift ska 
betalas för den hantering av avfall som utförs av kommunen och enligt den 
renhållningstaxa som kommunen antagit enligt 27 kap. 4 § miljöbalken. 
 

Avlämnare från annan kommun än Öckerö som lämnar avfall på ÅVC avlägger 
avgift i samma nivå som verksamheter. 
 

Informationsskyldighet 
 
7 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare är skyldig att informera den eller 
dem som bor i eller är verksamma i fastigheten om gällande regler för 
avfallshantering samt verka för att dessa efterlevs.  
 

Anmälningsskyldighet 
 
8 §  
 

Då fastighet byter ägare ska den avflyttande fastighetsinnehavaren anmäla 
ändringen till kommunen i samband med bytet. 
 
Fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ska till kommunen snarast anmäla 
förändringar i fastighetens förhållanden som påverkar avfallets mängd eller 
sammansättning. 
 

Sortering av avfall under kommunalt ansvar 
 
9 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska sortera ut följande avfallsslag 
och hålla det skilt från annat avfall: 
 

• Matavfall (lättnedbrytbart biologiskt avfall eller liknande material 
• Returpapper (träder i kraft 2022-01-01) 
• Bygg- och rivningsavfall (träder i kraft 2023-01-01) 

 Trä 
 Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramiks eller sten 
 Metall 
 Glas 
 Plast 
 Gips 
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• Avfall som omfattas av producentansvar 
- Returpapper (upphör att gälla 2022-01-01) och förpackningar av wellpapp, 
papper, plast, metall och glas. 
- Kasserade bilbatterier 
- Kasserade små batterier. Innehåller kasserade produkter lösa batterier ska 
dessa plockas ur. Är batterierna inbyggda i produkten behandlas den som el-
avfall. 
- Konsumentelavfall 
- Däck 
- Bilar 
- Läkemedel (lämnas till apotek) 
 

• Döda sällskapsdjur med vilket enbart avser smådjur som marsvin, hund, katt 
och dylikt, kan grävas ner på egen fastighet om det kan ske utan olägenhet för 
hälsa och miljö. För övrigt omhändertagande kontaktas djursjukhus.  
 

Dessutom ska fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare sortera ut följande 
avfallsslag: 
 

• Grovavfall 
• Trädgårds- och parkavfall 
• Farligt avfall 
• Slam 
• Latrin 
• Stickande och skärande avfall 
• Textil 

 
Det avfall som återstår, efter sortering enligt ovan, läggs i behållare vid fastigheten 
benämns restavfall. 
 
Närmare anvisningar om sortering anges i bilaga 1 och 2. 
 
 
10 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare ska säkerställa möjligheter att 
sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter skall 
överlämnas till renhållaren för borttransport. 
 
Utsorterade avfallsslag kan, vid beställning mot avgift, hämtas särskilt vid 
fastigheten. ( Se 20 § och bilaga 1 till dessa föreskrifter) Det utsorterade avfallet ska 
transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa och 
miljön inte uppstår. Vid transport av hushållsavfall som är farligt avfall får detta inte 
blandas med andra slag av avfall eller andra ämnen eller material. Olika slag av farligt 
avfall får inte heller blandas med varandra. 
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Skyldighet att överlämna avfall under kommunalt ansvar på anvisad plats 
 
11 §  
 

Avfall under kommunalt ansvar  ska lämnas till renhållaren för borttransport genom 
abonnemang på avfallstjänster och vid behov beställning av enstaka hämtning, om 
inte annat anges i dessa föreskrifter eller bilaga till dessa föreskrifter. Avfall som 
omfattas av producentansvar ska lämnas i producenternas eller kommunens 
insamlingssystem. 
 
Avfall som ska transporteras bort genom kommunens försorg får inte transporteras 
av fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare till annan än av kommunen anvisad 
plats t.ex. soprum eller behållare. Avfallet får inte heller, i annan utsträckning av vad 
som framgår av denna renhållningsordning, grävas ned, komposteras eller brännas. 
Se 25-28 §. 
 

Krav på emballering av avfall under kommunalt ansvar 
 
12 §  
 

I behållare och utrymme för avfall under kommunalt ansvar får endast läggas sådant 
avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. 
 
Restavfall, som läggs i det gröna kärlet, ska vara inlagt i påse eller paket av lämpligt 
material och storlek. Det paketerade avfallet skall vara väl förslutet så att avfallet inte 
kan spridas. 
  
Matavfall, som läggs i det ventilerade bruna kärlet, ska läggas i papperspåse avsedd 
för ändamålet. Papperspåsen skall vara godkänd av mottagningsanläggningen av 
matavfall. Papperspåsar tillhandahålls av renhållaren eller hämtas på annan plats 
som renhållaren hänvisar till.  
 
Föremål som kan ge upphov till skär- och stickskador skall läggas i styvt skyddshölje 
innan de läggs i påse eller paket. Kanyler och sprutor får inte läggas i soporna 
eftersom de är att betrakta som riskavfall. De ska lämnas till apotek i en för 
ändamålet avsedda behållare som tillhandahålls av Apoteken. 
 
Farligt avfall ska vid avlämningen vara tydligt märkt med uppgift om innehåll. Kan 
innehållet inte identifieras kan renhållaren vägra att ta emot avfallet. 
 
Grovavfall från hushåll för separat borttransport av renhållaren ska i den mån det är 
möjligt, buntas eller förpackas i lämpligt emballage så att man lätt kan få upp det på 
fordonet. Grovavfallet skall förses med märkning som klargör att det är fråga om 
grovavfall. Konsumentelavfall får inte blandas med övrigt grovavfall. 
Försummelse av ovanstående kan innebära utebliven tömning. Behållaren töms då 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle efter att fastighetsinnehavaren avhjälpt 
problemet. Tömning kan utföras tidigare mot avgift. 
 



     

 11 

Lättantändligt och frätande avfall 
 
Lättantändligt avfall, varm aska eller grillkol, får inte läggas i behållare avsett för 
avfall under kommunalt ansvar  Frätande ämnen eller ämnen som kan orsaka 
självantändning får inte heller läggas tillsammans med övrigt avfall under 
kommunalt ansvar . 
 

Fyllnadsgrad och vikt 
 
13 §  
 

Behållaren får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så 
tung att det blir uppenbara svårigheter att tömma den, flytta den eller att 
Arbetsmiljöverkets krav inte kan tillgodoses. Behållare får inte väga mer än maximalt 
15 kg. 
 
Försummelse av ovanstående kan innebära utebliven tömning. Avfallet ska då 
omfördelas respektive emballeras om av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren. Behållaren töms därefter vid nästa hämtningstillfälle. 
Tömning kan dock utföras tidigare mot avgift. 
 
 

Anskaffande, ägande, underhåll och skötsel av behållare och annan 
utrustning 
 
14 §  
 

Behållare ägs av kommunen och tillhandahålls genom renhållaren om inte annat 
överenskommits, med undantag för vissa typer av behållare för verksamheter. 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren har ansvar för rengöring och 
tillsyn av behållare. Vid försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn, som bidrar till 
att behållare måste bytas ut i förtid, erläggs avgift enligt taxa. Tillsynsansvaret gäller 
även efter det att behållaren tömts och ställts tillbaka på uppställningsplatsen.  
 
Verksamhetsutövare anskaffar, äger och underhåller själva behållare som är större än 
140 liter. Behållare för hushållsavfall och matavfall ska ha sådan utformning att de 
överensstämmer med kommunens fordonspark.  Verksamhetsutövare har ansvar för 
rengöring och tillsyn av behållare. 
 
Andra behållare såsom bottentömmande behållare, små avloppsanläggningar, och 
fettavskiljare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren.  
 
Fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren ansvarar för och bekostar 
installation och underhåll av övriga inom fastigheten förekommande anordningar 
och utrymmen för avfallshanteringen. 
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Placering och tillgänglighet 
 
15 §  
 

Behållare skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll 
och tillsyn för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt. 
Såväl behållare som de inom fastigheten förekommande anordningar och utrymmen 
för avfallshantering ska installeras och underhållas så att kraven på god arbetsmiljö 
uppfylls och risken för olycksfall minimeras. Behållare skall vara uppställda så att 
hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem kan 
ske och att hämtning underlättas. Plastbehållare ska, för att underlätta hämtning, 
alltid placeras med handtaget utåt.  
 
Behållare ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället 
 
Vid tveksamheter angående placering av behållare gäller Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter AFS 2010:9 om belastningsergonomi och AFS 2000:1 om manuell 
hantering samt AFS 2000:42 om arbetsplatsens utformning. 
 
Vid anläggande av små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska inte avstånd 
mellan uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning överstiga 10 
meter såvida inte särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets 
uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 8 meter om inte 
särskilda skäl föreligger. Om anläggningen kräver byte av filtermaterial ska hänsyn 
tas till vad som utgör en god arbetsmiljö vid hämtning av avfall från anläggningen. 
Små avloppsanläggningar och fettavskiljare ska vara lätt tillgängliga vid tömning. 
Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och får inte vara övertäckt när 
tömning skall ske. Luckans vikt får enligt Arbetsmiljöverkets krav inte överskrida 15 
kg. Om brunnen  eller tanken öppnas genom att locket kan dras åt sidan får locket 
väga högst 35 kg. Sugslangen och annan utrustning som krävs vid tömning får inte 
heller dras genom lokaler där man hanterar livsmedel.  
 

Tillgänglighet vid arbete och hämtning 
 
Utföraren ska ha tillträde till de utrymmen i/på fastigheten där arbetet skall utföras. 
Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning såsom nycklar, portkoder 
och dylikt ska vid begäran om hämtning lämnas i god tid innan tömning till 
utföraren. Ändringar ska utan anmaning meddelas renhållaren. När anläggningen är 
belägen utanför fastigheten ska den vara markerad med skylt som anger till vilken 
fastighet anläggningen tillhör. 
 

Hämtnings- och transportvägar 
 
16 §  
 

Hämtning av avfall under kommunalt ansvar sker normalt vid fastighetsgränsen, 
vid en överenskommen plats eller vid en av kommunen anvisad plats enligt § 17. 
Behållare ska ställas så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt 
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såvida inte särskilda skäl föreligger häremot eller det är fråga om tömning av 
särskilda behållare såsom slamtankar.  
 
För en- eller flerfamiljshus samt verksamheter med plastbehållare gäller följande: på 
tömningsdagen ska behållaren stå max 5 meter från tomtgräns eller 
hämtningfordonets uppställningsplats. Handtaget och hjulen ska vara vända utåt.  
 
17 §  
 

Fastighetsinnehavaren ska se till att transportväg fram till behållarens/enskilda 
avloppets hämtnings- och tömningsplats hålls i farbart skick. Det innebär att vägen 
ska vara fri från buskar, nedhängande grenar, parkerade bilar, redskap, cyklar m.m. 
samt växtlighet över körbana med minst 4,6m. 
 
Transportvägen ska vintertid röjas från snö och hållas halkfri. Öppning i snövallar, 
med minsta bredd om 1 meter, måste finnas för transport av behållare eller säck. 
Ansvaret för tillgänglighet och skötsel åligger fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren.  
 
Enskild väg som utnyttjas vid hämtning av hushållsavfall och matavfall ska vara så 
dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle 
för de fordon som normalt används av renhållaren. 
 
Försummelse av ovanstående kan innebära utebliven tömning. Behållaren töms då 
vid nästa ordinarie hämtningstillfälle efter att fastighetsinnehavaren avhjälpt 
problemet. Tömning kan utföras tidigare mot avgift. 
 

Anvisad plats vid svåråtkomlig fastighet 
 
Om farbar alternativt trafiksäker väg saknas till fastigheten får Kommunstyrelsen 
besluta att fastighetsägaren skall avlämna hushållsavfall och matavfall på av 
kommunen anvisad plats utanför fastigheten. Det samma gäller om 
hämtningsfordonet inte kan vända vid fastigheten utan tvingas backa. I dessa fall har 
kommunen tolkningsföreträde. 
 

Hämtningsområde och hämtningsintervall 
 
18 §  
 

Kommunen utgör ett hämtningsområde. 
 
19 §  
 

Ordinarie hämtning av hushållsavfall och matavfall sker med nedanstående intervall: 
 
Från en- eller tvåfamiljshus för permanentboende sker hämtning av restavfall 
varannan vecka. För matavfall gäller samma intervall.  
 
Från en- eller flerfamiljshus för fritidsboende sker hämtning av restavfall och 
matavfall varannan vecka under tiden maj till och med september.  
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Från flerfamiljshus och verksamheter sker hämtning av hushållsavfall och matavfall 
varannan vecka.   
 
Under en sju veckors period på sommaren hämtas matavfallet varje vecka ifrån 
samtliga abonnenter. 
 
Undantaget är flerfamiljshus med minst 10 lägenheter, livsmedelslokaler, 
restauranger, skolor, förskolor, äldreboenden, gruppboenden och verksamheter med 
stora avfallsmängder, där tätare hämtning vid behov kan utföras. 
 
Vid utebliven hämtning åligger det fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren 
att kontakta renhållaren som då hämtar avfallet senast dagen efter, eller, vid 
överenskommelse, vid nästa hämtningstillfälle. Beror den uteblivna hämtningen på 
försummelse av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren kan avfallet 
hämtas mot avgift.  
 

Slamtank och slamavskiljare 
 
Tömning av slamtank och slamavskiljare ska ske efter behov  och beställs och 
bekostas av fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Dessa skall vara godkända 
av Bygg- och Miljönämnden. Vid behov utförs ytterligare tömning efter begäran från 
fastighetsägaren eller nyttjanderättshavaren. Tömning av s.k. ”minireningsverk” 
utföres efter tillverkarens anvisningar. VA-huvudmannen äger rätt att i det enskilda 
fallet fastställa tömningsfrekvens med hänsyn till belastningen i förhållande till 
slamavskiljarens volym.  
 

Fettavskiljare 
 
Det är fastighetsägaren som är ansvarig för sitt och eventuella hyresgästers utsläpp 
till ledningsnätet inför VA-huvudmannen och för att rätt dimensionerad och CE-
märkt fettavskiljare finns installerad utifrån den verksamhet som bedrivs på 
fastigheten. Verksamheter som handhar livsmedel ska vara utrustade med en 
godkänd fettavskiljare enligt standard SS-EN 1825 1/2. Exempel på verksamheter 
som måste ha fettavskiljare: pizzeria, restaurang,  fiskindustri/affär, livsmedelsbutik 
m.fl. Fettavskiljaren ska tömmas och tillses regelbundet med tydlig lättillgänglig 
dokumentation.  VA-huvudmannen har rätt att föreskriva besiktning och/eller 
tömning av dessa fettavskiljare. Besiktning och tömning ska bekostas av 
fastighetsägaren.  
 

Särskild hämtning 
 
20 §  
 

Särskild hämtning kan, mot avgift, beställas av nedanstående avfallsslag enligt 
renhållarens anvisningar: 
 

• Farligt avfall  
 

• Grovavfall  
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• Trädgårds- och parkavfall  
 

• Latrinavfall  
 

Särskilt om avfall under kommunalt ansvar från verksamheter 
 
21 §  
 

Avfall under kommunalt ansvar inklusive matavfall från verksamheter ska hållas 
skilt från annat avfall. För avfall under kommunalt ansvar från verksamheter gäller 
9 -19 § samt anvisningarna i bilaga 2 till denna förordning. 
 
Avfall under kommunalt ansvar som utgörs av konsumentelavfall lämnas vid 
kommunens insamlingsställen eller vid annat ställe som anges i bilaga 2. 
 
 

Annat avfall från verksamheter än avfall under kommunalt ansvar  
 

Uppgiftsskyldighet 
 
22 §  
 

Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än avfall 
under kommunalt ansvar ska på begäran av Bygg- och Miljönämnden lämna de 
uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs 
som underlag för kommunens renhållningsordning. 
 
Enligt 9 § avfallsförordningen ska den som är innehavare av en hamn lämna uppgift 
om behovet av avfallshantering enligt 8 § avfallsförordningen till kommunen. 
Uppgifterna ska lämnas till kommunens bygg- och miljönämnd. 
 
23 §  
 

Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en 
vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på anmodan av Bygg- och 
Miljönämnden lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, 
sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens 
renhållningsordning. 
 
 

Undantag från renhållningsordningens bestämmelser 
 

Handläggning av anmälnings- och ansökningsärenden 
 
 
 



     

 16 

24 §  
 

Anmälan om kompostering eller annat omhändertagande av avfall under kommunalt 
ansvar på den egna fastigheten handläggs av Bygg- och miljönämnden. Ansökan om 
dispens från skyldighet att lämna avfall till kommunen såvitt gäller bestämmelser om 
avfall under kommunalt ansvar prövas av Kommunstyrelsen. 
 
Anmälan och ansökan skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallsslag som avses 
omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på 
vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att det innebär risk för olägenhet för 
människors hälsa och miljön och den tidsperiod som anmälan eller ansökan avser.  
 
Undantag från renhållningsordningens bestämmelser meddelas person och inte 
fastighet. Förändrade förutsättningar ska snarast anmälas till kommunen, enligt 8 § 
 

Eget omhändertagande av avfall under kommunalt ansvar  
 
25 §  
 

Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten enligt vad som anges nedan och 
under förutsättning att det kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och 
miljön. Ändringar av Miljöbalken (1998:808) kan komma att påverka 26- 28§§. 
 
26 §  
 

Trädgårdsavfall från fastigheten får komposteras på fastigheten utan särskild 
anmälan. 
 
Mellan 1 mars och 30 september är det eldningsförbud inom detaljplanelagt 
område 
Resten av året får torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering 
eldas upp om det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot 
författning. Dispens från eldningsförbudet kan efter ansökan beviljas av Bygg- och 
miljönämnden. 
 
Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, till skydd för människors hälsa 
och miljö utfärdade med stöd av förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor 
eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas. 
 
27 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv avser att kompostera annat 
avfall under kommunalt ansvar än trädgårdsavfall från fastigheten, t.ex. matavfall 
ska anmäla detta skriftligen till Bygg- och miljönämnden. Kompostering av matavfall 
på fastigheten ska ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för 
människors hälsa eller miljön inte uppstår. Fastigheten ska ge utrymme för 
användning av den erhållna komposten.  
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet.  
 
Bygg- och miljönämnden skall översända kopia av anmälan till renhållaren. 
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28 §  
 

Kompostering av latrin från fastigheten får efter ansökan hos Bygg- och 
miljönämnden ske i särskild därför avsedd anläggning på fastigheten, s.k. 
förmultningsanläggning eller annat liknande omhändertagande av näringsämnen på 
fastigheten. Ansökan om omhändertagande av latrin inom egen anläggning skall 
innehålla en komplett beskrivning av anläggningen. 
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet. 
 
Bygg- och miljönämnden ska översända kopia av beslutet till renhållaren. 
 

Gemensam avfallsbehållare 
 
29 §  
 

Två fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare, med intill varandra gränsande 
fastigheter, kan efter ansökan medges rätt att använda gemensamma kärl för rest 
avfall  respektive matavfall under förutsättning att bestämmelserna i dessa 
föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas. Antalet personer i hushållen får inte 
överstiga fyra. Maximal storlek på kärl som delas är 140 liter för hushållsavfall och 
140 liter för matavfall. 
 
Ansökan om gemensam avfallsbehållare görs till kommunstyrelsen och skall 
undertecknas av fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare. 
 
Samfällighetsföreningar, bostadsrättsföreningar samt flerfamiljshus med en och 
samma fastighetsbeteckning kan medges rätt att använda en gemensamhetslösning. 
Med gemensamhetslösning avses att flera fastighetsägare går samman om gemensam 
hämtningsplats och har ett eller flera gemensamma kärl för hushållsavfall respektive 
för matavfall.  
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet. 
 

Uppehåll i hämtning 
 
30 §  
 

Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan till kommunstyrelsen 
medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer 
att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst fem månader. Avgift nedsätts 
enligt taxa. 
 
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare 
eller nyttjanderättshavaren om fastigheten inte kommer att utnyttjas under hela 
perioden mellan maj och september. Avgift nedsätts enligt taxa. 
 
Ansökan, som skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter och beskrivningar som 
behövs för prövningen, lämnas till Kommunstyrelsen senast en månad före den 
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avsedda uppehållsperioden. Uppehåll kan medges för maximalt två år och därefter 
ska vid behov ny ansökan inlämnas. 
 
I särskilda fall kan uppehåll medges under andra förutsättningar, exempelvis för 
dödsbo. 
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet. 
 

Grunder för återkallande av undantag 
 
31 §  
 

Undantag kan återkallas, dels om de förutsättningar som utgjort grund för 
undantaget inte längre föreligger, dels om hanteringen av avfallet sker i strid mot i 
undantaget angivna villkor eller annars visar sig orsaka olägenhet från hälso- eller 
miljösynpunkt. 
 

Befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall till kommunen 
 
32 §  
 

Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själv, inom den egna 
fastigheten, kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för 
människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Kommunstyrelsen om det finns 
särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, 
bortskaffande och återvinning. Grundavgift erläggs enligt taxa. 
 
Administrationsavgift tas ut vid handläggning av ärendet. 
 

Överklaganden 
 
33 §  
 

Överklagande av nämndbeslut sker skriftligt till den myndighet (kommunstyrelsen) 
som har meddelat beslutet.  I skrivelsen skall klaganden ange vilka beslut som 
överklagas och den ändring i beslutet som hen begär. Skrivelsen ska ha inkommit 
inom tre veckor från den dag då klaganden fick del av beslutet.  

Övrigt 
 
34 §  
 

Kommunstyrelsen, kan om särskilda skäl föreligger, medge dispens från dessa 
föreskrifter. 
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Ikraftträdande 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 2021-xx-xx då Renhållningsordning för Öckerö 
kommun 2017-11-23 upphör att gälla. 
 
Beslutade avgiftsförändringar träder i kraft från den dag Öckerö kommunfullmäktige 
beslutar. 
 
Bilaga 1: Sorteringsanvisningar - hushållen 
 
Bilaga 2: Sorteringsanvisningar – verksamheter 
 
Bilaga 3: Information om ÅVC och ÅVS 
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Sorteringsanvisningar för hushållen i Öckerö kommun. Bilaga 1 
 
 
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att 
nedan uppräknade avfallsslag skall utsorteras. Avfallet lämnas på den för respektive 
avfallsslag anvisad plats. 
 
Varje hushåll bör i första hand verka för avfallsförebyggande åtgärder. I andra hand 
bör hushållen verka för att  produkter återanvänds/återbrukas innan kassering. 
 

Farligt avfall 
 
Hushållsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall lämnas vid kommunens 
bemannade återvinningscentraler (ÅVC) eller vid återvinningsstationerna (ÅVS) på 
Kalvsund och Grötö. Se även bilaga 3 till denna renhållningsordning. Farligt avfall får 
inte lämnas utan tillsyn utan ska lämnas över till personal på plats. 
 
Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller 
blandas med annat avfall. Farligt avfall ska vara väl förpackat så att hantering och 
lagring underlättas. Förpackningar ska vara väl märkta. Använd om möjligt 
originalförpackningen. Med undantag av hushållens egna transporter av sitt farliga 
avfall till återvinningscentraler och återvinningsstationer får det farliga avfallet 
endast hämtas och hanteras av renhållaren eller annan som kommunen anlitar.  
 
Farligt avfall från hushållen kan, efter beställning, hämtas av renhållaren vid 
fastigheten mot avgift (gäller ej läkemedelsrester och kasserade kanyler, se nedan). 
 
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt 
avfall: 
 

• Färg-, lackavfall samt hartser 
 

• Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 
 

• Lysrör, glödlampor (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, 
vanliga lysrör) 

 

• Lösningsmedel 
 

• Spillolja, bensinrester och kontaminerat vatten 
 

• Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 
 

• Bekämpningsmedel 
 

• Sprayburkar 
 

• Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som 
kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 

 

• Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, 
reläer) 
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• Kasserade kanyler lämnas till apotek i behållare som tillhandahålles 
kostnadsfritt av apoteket.  
 

Asbest 
 

• Asbest (eternit) är farligt avfall enligt avfallsförordningen. Asbest lämnas in 
vid kommunens återvinningscentraler på Öckerö eller Björkö. Asbesten ska 
vara väl inplastad och försedd med varningstext. Asbesten skall läggas i för 
ändamålet avsedd container eller på annan plats som kommunen anvisar.  

 

• För hanteringen av asbest uttages avgift  
 

• Asbest från hushållen kan, efter beställning, hämtas av renhållaren, i 
container, vid fastigheten mot avgift. 

 

Kontaminerat virke  
 

• Kontaminerat virke (tryckimpregnerat virke, slipers m.m.), räknas som farligt 
avfall enligt avfallsförordningen, och ska avlämnas vid kommunens 
återvinningscentraler på Öckerö, Björkö, Hyppeln, Knippla eller Rörö. Det 
kontaminerade virket skall läggas i för ändamålet avsedd container eller på 
annan plats som kommunen anvisar. 

 

• För hanteringen av kontaminerat virke uttages avgift.  
 

• Kontaminerat virke från hushållen kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren vid fastigheten mot avgift. 

 

Grovavfall 
 

• Grovavfall från hushållen (skrymmande hushållsavfall) lämnas vid 
kommunens återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna på Grötö 
och Kalvsund. 

 

• Grovavfall är sådant skrymmande avfall från hushållen som inte ryms i eller av 
andra skäl inte kan läggas i behållare eller säck för hushållsavfall. Grovavfall är 
exempelvis utrangerade möbler, cyklar och liknande. 

 

• Grovavfall från hushållen kan, efter beställning, hämtas av renhållaren vid 
fastigheten mot avgift. 

 

Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig verksamhet (Gäller från 
2020-08-01) 
 

• Bygg- och rivningsavfall från hushållen lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 

 

• Bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan i följande fraktioner. 
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 Trä 
 Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramiks eller sten 
 Metall 
 Glas 
 Plast 
 Gips 

 

• Gips får under inga omständigheter, om inte särskild överenskommelse 
träffats med renhållaren, blandas med annat avfall utan skall läggas i för 
ändamålet avsedd container eller på annan plats som kommunen anvisar. 
 

• Vid större mängder bygg- och rivningsavfall från hushåll tas avgift ut enligt 
taxa.   

 

• Vid försummelse av utsortering av avfallet uttas en tilläggsavgift.  
 

• Bygg- och rivningsavfall från hushållen kan, efter beställnig, hämtas av 
renhållaren vid fastigheten mot avgift. 

Trädgårdsavfall 
 

• Trädgårdsavfall bör komposteras inom den egna fastigheten om det kan ske på 
ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. 

 

• Trädgårdsavfall får dock lämnas, i mindre mängder (häckklipp m.m.), av 
fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren vid kommunens 
återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 

 
• Vid större mängder trädgårdsavfall, röjning av tomt, nedsågning av träd, 

mottagning och hantering av rötter m.m. tas avgift ut enligt taxa.   
 

• Trädgårdsavfall från hushållen kan, efter beställnig, hämtas av renhållaren vid 
fastigheten mot avgift. 

 

• Grenar m.m. från trädgårdsavfall som hämtas av renhållaren får ha en 
maximal längd av 1,2 meter och skall vara väl buntat så att hanteringen 
underlättas. 

 

Sot och aska 
 

• Sot, aska och andra förbränningsrester från hushåll får lämnas, av 
fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare eller den som utför sotning på 
fastigheten, på kommunens återvinningscentraler eller vid 
återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund, eller på annan plats som 
kommunen anvisar. 

 

• Sot och aska från hushållen kan, efter beställning, hämtas av renhållaren efter 
vid fastigheten mot avgift.  
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Matfetter och frityroljor 
 

• Matfetter och frityroljor ska sorteras ut och lämnas på av kretsloppsenheten 
hänvisad plats.  
 

 
Returpapper  (träder i kraft 2022-01-01) 
 

• Ansvaret för insamling och återvinning av returpapper blir ett kommunalt 
ansvar från 2022-01-01 

 
Textil 
 

• Textil ska sorteras ut och lämnas i de behållare som kommunen anvisar. 
 
 

Avfall under producentansvar 
 

Förpackningar 
 

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas (ofärgat och färgat) 
lämnas vid återvinningsstationerna i det insamlingssystem som förpacknings- 
och tidningsinsamlingen (FTI) eller kommunen anvisar. 

 

Returpapper (upphör att gälla 2022-01-01) 
 

Tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande kataloger ska lämnas vid 
återvinningsstationerna i det insamlingssystem som FTI eller kommunen 
anvisar. 

 
 
Batterier  
 

• Mindre batterier, alkaliska, bly, kvicksilver, kadmium och nickelmetallhybrid, 
kan lämnas vid kommunens återvinningscentraler, vid vissa 
återvinningsstationer samt i den s.k. kallade Samlaren som finns på utvalda 
platser. 
 

• Batterier innehållande litium skall lämnas på kommunens ÅVC i särskilda 
brandsäkra behållare. Dessa batterier skall i största möjliga mån sorteras ut 
från andra batterier. 

 

• Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid 
försäljningsstället. Vid avlämning till ÅVC eller ÅVS ska det inmonterade 
batteriet vara demonterat från produkten. 
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• Bilbatterier (blybatterier med en vikt över 3 kg) och andra större startbatterier 
återlämnas normalt vid inköpstillfälle men kan också lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler och vid återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 
Vissa hamnföreningar erbjuder också sina kunder att avlämna kasserade 
batterier. 

 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från hushållen 
 

• Avfall av elektriska och elektroniska produkter lämnas in vid kommunens 
återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna. Här avses även 
ljuskällor som glödlampor, lågenergilampor, lysrör m.m. Även elektriska och 
elektroniska produkter från hushållen som inte omfattas av producentansvar 
skall lämnas in. 
  
Glöd- och lågenergilampor, småbatterier och småelektronik kan även lämnas i 
den s.k. Samlaren som finns på utvalda platser.  

 

• Avfall av elektriska och elektroniska produkter kan, efter beställning, hämtas 
av renhållaren vid fastigheten mot avgift. 
 

• Kasserade kylskåp och frysar ska vid transport, till kommunens 
återvinningscentraler eller till återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund, 
hanteras varsamt så att de farliga ämnen (klorfluorkarboner) som finns i kyl 
och frys inte läcker ut. 

 
 

• Kasserade kylskåp och frysar kan lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler eller vid återvinningsstationerna, på Grötö eller 
Kalvsund, eller kan, efter beställning, hämtas vid fastigheten mot avgift. 

 

Däck 
 

• Däck lämnas normalt till den som yrkesmässigt överlåter eller saluför däck. 
Däck på fälg kan också lämnas på Kärrsviks ÅVC 

 

• Däcken ska vara demonterade från fälgen annars har verkstaden rätt att ta ut 
skälig ersättning för att demontera dem. 

 

Bilar 
 

Bilar lämnas på de platser som producenterna anvisar. Med bilar avses 
personbilar, skåpbilar och andra jämförbara fordon. 
 

Läkemedel 
 

Läkemedelsrester skall sorteras ut och lämnas på apotek. 
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Sorteringsanvisningar för verksamheter och företag i Öckerö kommun.  

 

Bilaga 2 
 
 
Av kommunens renhållningsföreskrifter och övriga tillämpliga föreskrifter följer att 
nedan uppräknade avfallsslag ska utsorteras. Avfallet lämnas på den vid respektive 
avfallsslag anvisad plats. 
 
Vid avlämnande av avfall är det avlämnarens skyldighet, att på kommunens begäran, 
uppge var avfallet kommer ifrån, hur avfallet har uppkommit och vem som är 
avlämnare. Kan inte detta säkerställas har kommunen rätt att neka att ta emot 
avfallet. 
 
Allt verksamhetsavfall debiteras med för tillfället gällande hanteringskostnader och 
behandlingsavgifter. 
 
Varje verksamhet bör i första hand verka för avfallsförebyggande åtgärder. I andra 
hand bör verksamheterna verka för att  produkter återanvänds/återbrukas innan 
kassering. 
 

Avfall under kommunalt ansvar  
 
Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken från verksamheter ska, 
liksom annat avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. miljöbalken, 
borttransporteras genom kommunens försorg. Verksamhetsutövare är skyldig att 
abonnera på renhållningstjänster i den omfattning som framgår av denna 
renhållningsordning. 
 
 
Matfetter och frityroljor 
 
Verksamheter som handhar livsmedel ska vara utrustade med en godkänd 
fettavskiljare. I övriga verksamheter där matfetter och frityroljor finns, ska dessa 
sorteras ut och lämnas på av kretsloppsenheten hänvisad plats.  
 
 
Farligt avfall 
 
Verksamhetsavfall som utgörs av eller innehåller farligt avfall kan, mot avgift, lämnas 
vid kommunens bemannade återvinningscentraler (ÅVC) på Öckerö, Björkö, Knippla, 
Hyppeln och Rörö eller till återvinningsstationerna (ÅVS) på Grötö och Kalvsund. Se 
även bilaga 3 till denna renhållningsordning. Farligt avfall får inte lämnas utan tillsyn 
utan ska lämnas över till avdelningens personal på plats. 
 
Olika slag av farligt avfall får inte blandas med varandra. Farligt avfall får inte heller 
blandas med annat avfall. Farligt avfall ska vara väl förpackat så att hantering och 
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lagring underlättas. Förpackningar ska vara väl märkta. Använd om möjligt 
originalförpackningen. 
 
Information angående transportdokument, tillstånds- och anmälningsplikt gällande 
transporter av farligt avfall samt anteckningsskyldighet om slag av avfall som 
uppkommer, mängder m.m. finns i förordning av ändring av avfallsförordningen 
(2014:236, 2016:595).  www.lagrummet.se 
 
Farligt avfall från verksamheter kan, efter beställning, hämtas av renhållaren mot 
avgift. 
 
Verksamhetsutövare kan anlita annan entreprenör än kommunen för dessa 
transporter. 
 
Följande produkter eller ämnen utgör exempel på vad som ska hanteras som farligt 
avfall: 
 

• Färg-, lackavfall samt hartser 
• Spillolja och kontaminerat vatten 
• Limavfall (exempel kontaktlim, epoxilim, spackel) 
• Lysrör (exempelvis lågenergilampor, solarierör, halogenlampor, vanliga lysrör) 
• Lösningsmedel 
• Fotokemikalier (exempelvis fix och framkallare) 
• Bekämpningsmedel 
• Sprayburkar 
• Annat starkt surt eller starkt alkaliskt avfall (exempelvis frätande ämnen som 

kaustiksoda, svavelsyra, ammoniak, lut, avkalkningsmedel) 
• Avfall som innehåller kvicksilver (exempelvis termometrar, barometrar, reläer) 

 

Asbest 

 
• Asbest (eternit) räknas som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Asbest kan 

lämnas in vid kommunens återvinningscentraler på Öckerö eller Björkö 
Asbesten ska vara väl inplastad och försedd med varningstext. Asbesten ska 
läggas i för ändamålet avsedd container eller på annan plats som kommunen 
anvisar.  

 

• För hantering och transport av asbest uttages avgift. 
 

• Asbest från verksamheter kan, efter beställning, hämtas av renhållaren, i 
container, mot avgift. 

 

Kontaminerat virke  
 

• Kontaminerat virke (tryckimpregnerat virke, slipers m.m.), räknas som farligt 
avfall enligt avfallsförordningen och kan lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler på Öckerö, Björkö, Knippla, Hyppeln, eller Rörö. Det 
kontaminerade virket ska läggas i för ändamålet avsedd container eller annan 
plats som kommunen anvisar. 
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• För hanteringen av kontaminerat virke uttages avgift. 
 

• Kontaminerat virke från verksamheter kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren mot avgift. 

 

Kliniskt eller smittförande avfall 
 

• För kliniskt och smittförande avfall som uppkommer i annan verksamhet 
gäller de regler som finns angående emballage och transport i senaste 
versionen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps 
författningssamling ADR-S samt i Socialstyrelsens föreskrift, SOSFS 2005:26 
om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården. Detta avfall 
klassas, till skillnad från det skärande och stickande avfall som uppkommer i 
ett hushåll, som farligt avfall. 

 

• Kliniskt eller smittförande avfall från läkarstationer, tandläkare, 
skolmottagning och hälso- och äldrevård kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren mot avgift. 

 

Bygg- och rivningsavfall  
 

• Bygg- och rivningsavfall från yrkesmässig verksamhet kan, mot avgift, lämnas 
vid kommunens återvinningscentraler samt i begränsad omfattning till 
återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 

 

• Bygg- och rivningsavfall ska sorteras vid källan i följande fraktioner. 
 Trä 
 Mineral som består av betong, tegel, klinker, keramiks eller sten 
 Metall 
 Glas 
 Plast 
 Gips 

 
 

• Gips får under inga omständigheter, blandas med annat avfall utan skall 
läggas i för ändamålet avsedd container eller annan plats som kommunen 
anvisar.  

 

• Vid försummelse av utsortering av avfallet uttages en sorteringsavgift.  
 

• Bygg- och rivningsavfall från verksamheter kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren mot avgift. 

 

 Avfall från fiskenäringen 
 

• Wire, trålar och uttjänta fiskeredskap kan, mot avgift, avlämnas på 
kommunens återvinningscentral på Öckerö efter kontakt med personal. Även 
kommunens hamnar är skyldiga att ta emot allt fartygsgenererat avfall. 
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• Wire, trålar och uttjänta fiskeredskap kan, efter beställning, hämtas av 
renhållaren mot avgift. 

 
 
 

Avfall under producentansvar 
 

Förpackningar 
 

Förpackningar av metall, kartong, plast, wellpapp och glas (ofärgat och färgat) 
lämnas vid återvinningsstationerna i det insamlingssystem som förpacknings 
och tidningsinsamlingen (FTI) eller kommunen anvisar.  
 

Returpapper (upphör 2022 -01-01) 
 

Tidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för 
postorderförsäljning och liknande kataloger ska lämnas vid 
återvinningsstationerna i det insamlingssystem som FTI eller kommunen  
anvisar. 

 
 
Batterier  
 

• Mindre batterier, alkaliska, bly, kvicksilver, kadmium och nickelmetallhybrid,  
kan lämnas vid kommunens återvinningscentraler, vid vissa 
återvinningsstationer samt i den så kallade Samlaren som finns på utvalda 
platser.  

 
• Batterier innehållande litium skall lämnas på kommunens ÅVC i särskilda 

brandsäkra behållare. Dessa batterier skall i största möjliga mån sorteras ut 
från andra batterier. 

 
 

• Produkter med inbyggda miljöfarliga batterier kan lämnas vid 
försäljningsställen. Vid avlämning till ÅVC eller till återvinningsstationerna 
(ÅVS) på Grötö och Kalvsund ska det inmonterade batteriet vara demonterat 
från produkten. 

 

• Bilbatterier och andra större startbatterier (över 3 kg) återlämnas normalt vid 
inköpstillfälle men kan också lämnas vid kommunens återvinningscentraler 
och till återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. Vissa hamnföreningar 
erbjuder också sina kunder att avlämna kasserade batterier. 

 

Avfall av elektriska och elektroniska produkter från verksamheter 
 

• Avfall av elektriska och elektroniska produkter, som omfattas av 
producentansvar, lämnas in vid kommunens återvinningscentraler eller 
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återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. Här avses även ljuskällor som 
glödlampor, lågenergilampor, lysrör m.m. 

 

• Avfall av elektriska och elektroniska produkter kan, efter beställning, hämtas 
av renhållaren vid verksamheten mot avgift. 
 

• Kasserade kyl- och frysapparater kan lämnas vid kommunens 
återvinningscentraler eller till återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund. 

 

• I producentansvaret ingår kasserade kyl- och frysapparater. Information om 
vilka produkter som ingår finns på El-kretsens hemsida www.el-kretsen.se. 
Kommunen har ingen skyldighet att ta emot produkter som används för 
professionellt eller kommersiellt bruk. Vid mottagande av produkter som inte 
ingår i producentansvaret uttages den fulla kostnaden för borttransport och 
förbehandling.  

 

• Kasserade kyl- och frysapparater ska vid transport till kommunens 
återvinningscentraler eller återvinningsstationerna på Grötö och Kalvsund 
hanteras varsamt så att de farliga ämnen (klorfluorkarboner) som finns i kyl- 
och frysapparater inte läcker ut. 

 
 

• Kasserade kyl- och frysapparater kan, efter beställning, hämtas vid 
verksamheten mot avgift. 

 

Däck 
 

• Däck lämnas normalt till den som yrkesmässigt överlåter eller saluför däck. 
Däck på fälg kan också lämnas på Kärrsviks ÅVC, 
 

• Däcken ska vara demonterade från fälgen annars har verkstaden rätt att ta ut 
skälig ersättning för att demontera dem. 

 

Bilar 
 

Bilar lämnas på de platser som producenterna anvisar. Med bilar avses 
personbilar, skåpbilar och andra jämförbara fordon. 
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Information och anvisningar om ÅVC och ÅVS i Öckerö kommun. Bilaga 3 
 
Öckerö kommun har ett samverkansavtal med FTI som innebär att FTI är ansvarig 
för drift och iordningsställande av ÅVS:er. Öckerö kommun har genom tilläggsavtal 
ansvar för städning och halkbekämpning. På några ÅVS: er, Kalvsund och Grötö, har 
kommunen utökad verksamhet med vissa verksamhetsslag. Se sorteringsanvisningar 
för hushållen, bilaga 1. 
 
Öppettider för kommunens återvinningscentraler på Öckerö, Björkö, Källö-
Knippla, Rörö och Hyppeln samt placering av återvinningsstationerna redovisas 
på kommunens hemsida.  
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Öckerö 2021-02-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Klara Kållberg   
Ärende: Planbesked för Öckerö 2:766 
Diarienummer: 0192/20 

 

Begäran om planbesked för Öckerö 2:766 
Förslag till beslut 
Sökande meddelas negativt planbesked för fastigheten Öckerö 2:766.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Planbeskedsansökan syftar till att upprätta en ny detaljplan och därmed möjliggöra för en villa på ett plan inom 
fastigheten Öckerö 2:766. Fastigheten Öckerö 2:766 ska utökats genom att sökande har förvärvat 
grannfastigheten Öckerö 2:184-3. Sökande inväntar besked från Lantmäteriet om införlivning av Öckerö 2:184-
3 i befintlig fastighet Öckerö 2:766. Sökande ämnar att låta fastigheten Öckerö 2:184-3 ingå i fastigheten 
Öckerö 2:766. Sökande vill utöka byggrätten inom Öckerö 2:766 genom uppförande av en villa på ett plan, 
väster om det befintliga bostadshuset inom fastigheten.  
 
Beredning 
 
Planförhållande 

• Översiktsplan, Utblick Öckerö (2018) för Öckerö kommun redovisar planområdet som fortsatt 
användning för bostäder, service, arbetsplatser m.m. 

• Gällande detaljplan (1407-P95/2) från år 1995 anger användningsområdet B (kvartersmark) bostäder 
för planområdet. Planen medger uppförande av en friliggande huvudbyggnad i högst två plan. Största 
byggnadshöjd är 4,5 meter. Planen anger även användningsområdet Natur, att naturmarken mellan 
planområdet och Västervägen ej skall exploateras. I planen anges även begränsning av markens 
bebyggelse genom prickmark, vilket anger att marken får ej bebyggas.  

• Planområdet omfattas inte av Kulturmiljöprogrammet för Öckerö Kommun. 
• Planområdet omfattas av Grönstrukturplanen för Öckerö Kommun. Fastigheten Öckerö 2:184-3 är ett 

område utpekat i Grönstrukturplanen och inventeringar som gjorts visar förekomsten av två 
ekosystemtjänster; kolbindning och bullerdämpande, samt två upplevelsevärden; växter och djur i 
naturlig miljö och trädrikt.  

 
Platsbesök, observationer och förutsättningar 
 
Fastigheten är belägen på sydvästra Öckerö och ligger öster om den södra delen av gatan Västervägen. 
Västervägen ansluter mot gatan Smedbacken i närheten av fastigheten.  
 
Fastigheten utgörs av en tomt på 1050 kvm (Öckerö 2:766) samt den angränsande tomten på 630,9 kvm 
(Öckerö 2:184-3) vilket totalt utgör en areal på 1 680,9 kvm. Denna tomt domineras av berg i dagen och är 
kraftigt kuperarad.  



 
 

 

Inom tomten närmast Västervägen finns växtlighet i varierad form och bakom växtligheten finns en stenmur 
som löper från norr till söder. Ett befintligt bostadshus finns i dag beläget inom den östra delen av fastigheten 
och utgörs av ett tvåvåningshus med inredd vind. 
Uppfarten till fastigheten sker från Västervägen och mynnar i en asfalterad parkeringsyta invid bostadshuset.  
 
Fastigheten nås med bil, cykel eller till fots via Västervägen som i norr övergår i Norgårdsvägen och i söder 
övergår i Breviksvägen. Västervägen är en asfalterad kvartersgata, ungefär fem meter bred där alla trafikslag 
samlas då det inte finns avskild eller markerad cykelbana samt gångbana. Västervägen ligger tätt an mot 
omgivande fastigheter på bägge sidor.   
 
Närmaste busshållplats är Västerviken, 150 meter söderut fågelvägen. Här går busslinje 1 mellan Burö 
färjeläge och Hönö färjeläge. Bostadshuset inom fastigheten är tidigare anslutet till VA och till el-nätet (via 
ledningar i Västervägen). Kretsloppsenheten sköter renhållningen i området.  
 
Ansökan 
Sökande uppger att de vill möjliggöra för en enplansvilla inom sin fastighet Öckerö 2:766 som ska utökas med 
marken inom fastighet Öckerö 2: 184-3.  
 
Remissvar 
Ärendet har hanterats på ett internt remissmöte där följande kommunala instanser deltog. 

• VA-enheten 
• Gatuenheten 
• Räddningstjänstverksamheten 

 
Ekonomi 
Planbeskedsansökan bedöms vara en enkel åtgärd med en avgift av 200 mPBB (milliprisbasbelopp) baserat på 
prisbasbeloppet för det år beslutet fattas. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Beslutsförslaget bedöms inte innebära några negativa aspekter ur ett jämställdhetsperspektiv eller genom andra 
diskrimineringsgrunder.  
 
Barnperspektiv 
Beslutsförslaget bedöms inte innebära några negativa aspekter utifrån barnperspektivet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen kan fatta beslut om negativt planbesked. Åtgärden har stöd i kommunens gällande 
översiktsplan.  
 
Bedömning  
Huvudsyftet med aktuell begäran om planbesked är genom att upprätta en ny detaljplan med utökad byggrätt 
förse fastigheten med en enplansvilla på cirka 150 kvm med en nockhöjd på 4,25 meter. Gällande detaljplan 
(1407-P95/2) fastslår att endast en friliggande huvudbyggnad i högst tre plan får uppföras inom fastigheten.  
 
Grannfastigheterna längsmed Västervägen lyder under byggnadsplan (14-ÖCK-2582) från år 1969. I 
byggnadsplanen fastslås att endast en huvudbyggnad får uppföras inom fastigheten. Detta ger området runt 
Västervägen en sammanhängande karaktär med en öppenhet i gatubilden. Denna öppenhet i gatubilden som 
bidrar till områdets karaktär skulle riskera att förvanskas om ytterligare huvudbyggnader tillåts.  
 
Sökande beskriver i kompletterande planskiss till planbeskedsansökan placering av enplansvillan (se sida 11 i 
Bilaga 2. Planbeskedsansökan med bilagor). Efter platsbesök konstateras att tomtens kraftiga kupering med 
utpräglade bergs- klippformationer gör det svårt att undvika negativ påverkan på topografi och berg vid 
uppförande av en ny byggnad.  
 



 
 

 

I korrespondens med handläggare beskriver sökande att placering av enplansvillan ska ske så att sprängning till 
stor del minimeras eller undviks. Att uppföra en ny byggnad enligt den kompletterande skissen kommer att 
innebära (omfattande) sprängning av berg med tillkommande massor.  
 
Enligt kommunens gällande översiktsplan får bergssprängning endast ske i begränsad omfattning, vilket 
korresponderar med övriga riktlinjer i översiktsplanen för detaljplanering. Vid detaljplanering ska en medveten 
anpassning till naturen och landskapet eftersträvas. Placering och utformning av byggnader ska ske med hänsyn 
till förutsättningar på platsen, då tillkommande bebyggelse som kan bli synlig på långt håll kan inverka på 
landskapsbilden. Dessutom ska bebyggelsen anpassas till topografin och bör inte uppföras på den högsta 
punkten. Ambitionen är att landskapsbilden med terrängform och höjdskillnader i stort ska bevaras och att 
hänsyn ska tas till topografi och skala. Bedömningen är i detta fall att fastigheten innehar en typ av topografi 
som gör den olämplig för uppförande av ytterligare en huvudbyggnad, eftersom detta innebär att terrängform 
och höjdskillnader inte bevaras.  
 
Den kompletterade planskissen visar även hur enplansvillans placering inom fastigheten kan komma att 
påverka grannfastigheter, då enplansvillan är placerad inom 3 meter från fastighetsgränsen. Enplansvillan 
ligger nära fastighetsgränsen mot grannfastigheten Öckerö 2:659>1 och på grund av topografin kan 
enplansvillan innebära olägenheter för grannfastigheten i form av insyn och skuggning, då grannfastigheten 
även har sin uteplats mot samma fastighetsgräns.  
 
Enplansvillans placering visar på att befintlig parkeringsyta och infart inom fastigheten kommer att nyttjas. 
Topografin kan komma att påverka tillgängligheten mellan enplansvillans entré och den befintliga 
parkeringsytan, då höjdskillnaderna skapar en lutning på sträckan. Åtgärder kommer att behöva vidtas för att 
god tillgänglighet ska uppnås och att lutningen i längs- och sidled inte överstiger 1:50, då detta kan försvåra 
framkomligheten för rörelsehindrade (Boverkets byggregler 2011:6 föreskrifter och allmänna råd-avsnitt 
3:122). Den befintliga infarten lutar redan idag från högsta punkten +14 meter, till angöringen mot 
Västervästen + 8 meter, vilket ger en kraftig lutning från fastighetens östra gräns till dess västra gräns på 29 %.  
 
Planlistan, som bestämmer vilka planarbeten och när planenheten ska påbörja planärenden, sträcker sig fram 
till år 2040. Samhällsbyggnadsverksamheten anser att kommunens resurser i första hand ska nyttjas till 
planarbeten som tillskapar ett större antal bostäder eller andra allmännyttiga ändamål. Aktuell ansökan är av 
enskilt intresse och berör en enskild fastighet. Det är också tveksamt om det är lämpligt att lämna positivt 
planbesked för ett ärende om ett planarbete inte kan påbörjas för ens om 20 år. 
 
I övrigt bedömer samhällsbyggnadsverksamheten att topografin och bergsformation inom fastigheten är viktig 
för dess karaktär och även för områdets koppling mot den östra bergssidan. Att spränga bort berg kommer 
påverka områdets karaktär negativt. Sammantaget föreslår samhällsbyggnadsverksamheten med hänvisning till 
ovanstående att sökande meddelas negativt planbesked. Samhällsbyggnadsverksamheten vill också understryka 
att bygglov ska föregås av detaljplan och inte vice versa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Expediering av beslut 
- Beslutet expedieras till handläggande planarkitekt och sökande.  
 
Bilagor 

1. Lokaliseringskarta 
2. Planbeskedsansökan med bilagor 
3. Remissvar 
4. Foton från platsbesök  

 
 
 
Underskrift 
 
 
---------------------------                                            ----------------------------- 
Johannes Wallgren                                                  Rickard Vidlund  
 
Samhällsbyggnadschef                                            Kommundirektör  
 
2021-02-22                                                               2021-02-22 
 















Bilaga 1. Kompletterande handling - Skiss byggnad



Bilaga 2. Kompletterande handling- Skiss, placering av byggnad



Bilaga 3. Kompletterande handling- Skiss, utformning av byggnad



Öckerö 2021-02-09 
 
 

Internt remissmöte - planbesked 
Planbesked – Öckerö 2:766 

 

 

Deltagare: 
   
Klara Kållberg, Rikard Sporre, Jan-Inge Haraldsson, Rolf Kagelind, Torben Ferm, Mikaela Björk  
 
Återbud:  
Camilla Rydenskog 
 

Ärende:  
 
Planbesked – Öckerö 2:766 

 

Dagordning 

1. Planenheten 
Sökande vill uppföra ett enplanshus inom samma fastighet som finns idag. 
Fastigheten är väldigt kuperad. De har tänkt nyttja befintlig infart. Det ser ut 
som att byggnaderna kommer väldigt tätt inpå varandra. Osäkert om det går 
att få ut två bra fastigheter om det ska styckas av.  

 

2.  VA-enheten 
Punkter:  

Kommentar Om de vill stycka av så behöver de någon typ av servitut eller u-
område. Om de inte är aktuellt med avstyckning så är fastigheten 
redan ansluten till befintligt VA, och de får då koppla på vid befintlig 
anslutningspunkt. Har de tänkt att stycka av fastigheten? Blir det en 
rimlig fastighetsindelning? I fall avstyckning sker behövs servitut och 
U-område upprättas för den avstyckade fastigheten om byggnad ska 
placeras här.  

 

 

 

 



Öckerö 2021-02-09 
 
 

Internt remissmöte - planbesked 
Planbesked – Öckerö 2:766 

 

3.  Gatuenheten 
Punkter:  

Kommentar Det är bra om de kan nyttja den infarten som finns. Om de gör det så 
är gata relativt nöjda. Klarar man tillgängligheten genom föreslagen 
placering?  Hur ser höjdskillnaden ut mellan parkeringsyta till entré för 
föreslaget bostadshus? 

 

4.  Räddningstjänsten 
Punkter:  

Kommentar Inget att erinra.  
 

 

 



Foton från platsbesök 12/2-21 
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Öckerö 2021-03-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Exploatering Horstebacke, Öckerö 1:552 
Diarienummer: SB 0077/20   

 

Kriterier för markanvisningstävling 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner föreslagna kriterier för markanvisningstävling. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunstyrelsen gav den 2020-06-16 kommundirektören i uppdrag att formulera 
en markanvisningstävling som ett första steg vid en utbyggnad av Horstebacke. 
 
Beredning 
Vid Horstebacke på norra Öckerö finns en gammal byggnadsplan som möjliggör upp 
till c:a 30 bostadsenheter. Kommunens behov är att skapa boende för barnfamiljer. 
Hänsyn ska tas till områdets naturmiljöer. 
 
Ekonomi 
Genomförande av projektet innebär intäkter vid försäljning av marken samt 
kostnader för bl.a. konsulttjänster, VA-utbyggnad, gatu-utbyggnad och 
personalkostnader m.m. 
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
- 
 
Barnrättsperspektiv 
Närliggande pulkabacke förväntas bli opåverkad av projektet. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen 
 
Bedömning 
I och med att området är detaljplanelagt är politikens intention att det ska bebyggas. 
Vissa förutsättningar såsom miljö och sällsynta växter har förändrats sedan planen 
antogs. För att minska påverkan föreslås att artskyddade väster flyttas i möjlig mån. 
 



 
 

 

 
Expediering av beslut 
Samhällsbyggnadsverksamheten. 
 
Bilagor 
”Markanvisningstävling för cirka 30 parhus i Horste Backe, Öckerö” 
Naturinventering Horste backe 
 
Karta 

 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Johannes Wallgren   
Samhällsbyggnadschef   
 
 



 
 

 

Rickard Vidlund  
Kommundirektör 



Markanvisningstävling för cirka 30 
parhus i Horste Backe, Öckerö 
Sammanfattning 
Öckerö kommun är i startgroparna för en markanvisningstävling, där en byggaktör kommer 

ges möjlighet att förvärva och utveckla ett markområde som är planlagt för omkring 30 

småhus. Området, som i folkmun kallas Horste Backe, ligger omgivet av vackra skogsdungar 

och klipplandskap på norra Öckerö, cirka 200 meter från Tjolmenhamnen och knappt två 

kilometer från Öckerö centrum. Tävlingen kommer gå av stapeln under våren och avslutas 

efter sommaren. 

Kommunens ambition för projektet är att tillskapa parhus för målgruppen barnfamiljer, som 

man i högre utsträckning vill ge möjlighet att bo kvar i kommunen. Vidare är det viktigt att 

bebyggelsen utförs på ett sätt som värnar om det fina skärgårdslandskapet, så att Öckeröborna 

även i framtiden får tillgång till och njuta av denna del av ön. Att marken säljs till ett 

marknadsmässigt värde är också en viktig aspekt av tävlingen. 

Inkomna anbud kommer därför utvärderas utifrån: 

- Goda boendemiljöer för unga familjer 

- Hänsyn till omgivande naturmiljöer 

- Erbjudet pris på marken 

I ett första steg ska intresserade byggaktörer lämna anbud i form av genomförda 

referensprojekt, en projektidé och erbjudet markpris (kronor per bostad). Referensprojekten 

och projektidén poängsätts utifrån hur väl de uppfyller målbilden, vilket summeras med 

poängen för markpriset. 

Utöver det ska det bolag som lämnar anbud uppfylla de grundläggande krav på ekonomisk 

stabilitet med mera som ställs i kommunens policy för markanvisningar. 

Från första anbudsomgången går 1–3 bolag vidare till nästa omgång för att rita skarpa förslag 

på bebyggelsen. Även här sker utvärderingen utifrån kommunens målbild. 

Utvärderingen genomförs av tjänstemän på Samhällsbyggnadsverksamheten hos kommunen. 

Efter avslutad tävling (hösten 2021) kommer det vinnande bolaget få teckna köpe- och 

genomförandeavtal med kommunen för att sedan realisera förslaget. 

  



1 Tävlingsinstruktioner 

1.1 Första anbudsomgången (12/4 – 21/5) 

Intresserade bolag ska i en första anbudsomgång (senast 21 maj kl 17:00) skicka in 

beskrivningar av genomförda referensprojekt, en projektidé och ett markpris. Materialet 

skickas med e-post till xx.yy@ockero.se. De anbud som uppfyller de allmänna villkoren i 

kommunens markanvisningspolicy kommer att ges 0-30 poäng enligt följande: 

- Markpris i kronor per bostad  (0–10 poäng) 

Anbuden sorteras från högst till lägst och det högsta får tio poäng, det näst högsta nio 

poäng, nästa får åtta poäng och så vidare, ner till noll. 

 

- Referensprojekt   (0–10 poäng) 

Bolaget skickar in ett eller två relevanta genomförda referensprojekt och beskriver hur 

kriterierna Goda boendemiljöer för unga familjer och Hänsyn till omgivande natur (se 

nedan) har uppfyllts i dessa projekt. Det ska tydligt framgå att det är anbudsgivaren 

som har utfört projekten. Varje referensprojekt beskrivs i bild och text (max 300 ord) 

på en liggande A3-sida. 

 

Goda boendemiljöer för unga familjer (0-5 poäng) 

Beskriv hur man har gjort för att bygga goda bostäder för unga familjer. Beskriv vilka 

särskilda kvaliteter man har tillfört för att få barnfamiljerna att trivas, och om man har 

gjort något särskilt för att möjliggöra för denna målgrupp att förvärva bostäderna. 

 

Hänsyn till omgivande natur  (0-5 poäng) 

Beskriv hur man har anpassat bebyggelsen för att värna om vegetationen och 

landskapsbilden i området. Beskriv hur man gått till väga för att säkerställa invånarnas 

tillgång till rekreation i de naturliga miljöerna efter genomförd byggnation.  

 

- Projektidé   (0-10 poäng) 

I projektidén motiverar anbudsgivaren (med max 300 ord) varför den borde få 

markanvisningen i Horste Backe. Idébeskrivningen kan till exempel ge svar på 

frågorna: 

 

▪ Varför är vi en lämplig aktör? 

▪ Hur bidrar vi till att uppfylla kommunens målbild för projektet? 

▪ Vilka speciella idéer eller lösningar vill vi genomföra? 

 

Det är tillåtet, men inte ett krav, att komplettera textbeskrivningen med en eller flera 

illustrationer. Utöver textbeskrivningen skall dock en situationsplan över 

projektområdet skickas in som visar ett förslag på hur bebyggelsen kan disponeras. 

Sammantaget ska projektidén (text, situationsplan och eventuella övriga illustrationer) 

rymmas på två A3-sidor. 

 



1.2 Andra anbudsomgången (7/6 – 6/8) 

Från den första anbudsomgången väljs 1–3 bolag ut för att få skissa vidare på projektidén. 

Anbudsmaterialet kommer att utvärderas efter hur väl man uppfyller kommunens målbild för 

projektet, d.v.s. – Goda boendemiljöer för unga familjer och Hänsyn till omgivande natur.  

Senast den 6/8 kl 17:00 ska följande handlingar vara kommunen tillhanda:  

- Allmän beskrivning av förslaget, dess kvalitéer och målsättningar. 

- Kortfattad beskrivning av er idé för områdets gestaltning och bebyggelse. 

- Situationsplan i skala 1:400 som redovisar byggnaders placering och markplanering. 

- Markplaneringsritningar och sektioner som visar hur höjdskillnader kommer att tas 

upp inom området, grov höjdsättning av området. 

- Översiktliga planlösningar skala 1:100. 

- Övriga ritningar som behövs för att beskriva förslaget. 

 

1.3 Utvärdering och fortsatt process 

Det inlämnade anbudsmaterialet bedöms av Samhällsbyggnadsverksamheten, som har fri 

prövningsrätt av uppsatta kriterier och prekvalificeringskrav. 

Efter den andra anbudsomgången följer en utvärderingsperiod om tre veckor (9/8 – 27/8) 

varpå kommunstyrelsen utser det vinnande bolaget. Övriga bolag som gavs möjlighet att delta 

i den andra anbudsomgången kommer att få skriftlig återkoppling. 

Efter avslutad tävling konkretiseras och regleras den fortsatta processen i köpe- och 

genomförandeavtal mellan kommunen och exploatören. Därefter går exploatören vidare med 

att förfina skisserna från tävlingen till bygglovsansökan, varpå förslaget i slutändan kan 

realiseras. 
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 Per Kärlbäck 
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Öckerö 2020-05-07 
Delegationsbeslut 2020-106 
Diarienummer 2020-198 

 
Yttrande angående markförsäljning av fastigheten Öckerö 1:552, Öckerö 
kommun, Ert diarienummer  

Bakgrund 
Rubricerat ärende har lämnats till miljöenheten för yttrande i samband med en 
planerad markförsäljning av Öckerö 1:552  till extern exploatör.  
 
Naturvärdesklassning  
I området hittades 3 huvudsakliga naturtyper med följande naturvärdesklassning 
(Naturinventering , COWI, 2017): 

1. Fårsvingeläng  Klass 2 höga naturvärden 
Högt artvärde från förekomst av många naturvårdsarter och höga 
biotopvärden eftersom objektet förmodligen är under igenväxning. 
(se 01 nedan i kartan). 

 
2. Öppen gräshed   Klass 3 påtagliga naturvärden 

Påtagligt artvärde från förekomst av naturvårdsarter. Visst biotopvärde 
eftersom stora delar av objektet kommit långt i sitt igenväxningsstadium.  
(se 02 nedan i kartan). 

 
3. Sumpsnårskog    Klass 3 påtagliga naturvärden 

Flera grova träd med strukturer som håligheter ger visst biotopvärde, även om 
objektet har låg naturlighet. Fridlysta och starkt hotade arter ger bara visst 
artvärde eftersom risken finns att dessa ursprungligen är trädgårdsrymlingar. 
Fridlysta arter som kräver samråd med Länsstyrelsen vid exploatering är 
Murgröna och Idegran. (se 03 nedan i kartan). 
 

 
Figur 1: Områdets olika naturtyper 

 
Naturinventering 
Biotopen och vegetationen i objekt 1. och 2. ovan har naturvärden kopplade till 
näringsfattiga, sandig naturbetesmarker, en artrik biotop som blivit sällsynt i Sverige. 
Exploatering innebär ändå en förlust av en lokalt ovanlig biotop. Blickar man framåt  
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i tiden kommer dock objektens naturvärde sakta försvinna över tid genom 
igenväxning, förutsatt att ingen återkommande skötsel som slåtter eller bete  
återinförs. Exploatering av objekten innebär också en förlust av habitat för lokala 
populationer av insekter som gynnas av sandiga miljöer. (Naturinventering 2017 
COWI).  
 
Grönstrukturplan 
Enligt grönstrukturplanen har området 5-6 ekosystemtjänster och 7-8 
upplevelsevärden. De sociala värdena är därför särskilt höga. Ett stort antal kojor och 
stigar indikerar att området används av allmänheten för rekreation och lek. Området 
har klassats på grund av sina höga naturvärden, det stora antalet ekosystemtjänster 
plus upplevelsevärden som bevarandevärt och särskilt bevarandevärt. 
 
Utlåtande 
Områdets högsta naturvärden finns i ovannämnda fårsvingeläng: en biotop som på 
grund av igenväxning enbart finns på ett fåtal ställen kvar i kommunen. Det är också 
en av de mest hotade naturtyperna i Sverige, som tyvärr håller på att försvinna på 
grund av minskat bete och slåtter. Det går tyvärr inte att återskapa en sådan biotop 
utan stora arbetsinsatser, eftersom biotopens arter kräver särskilt näringsfattig mark 
och frånvaro av konkurrenskraftiga arter såsom gräs, brännässlor, tistlar och andra 
näringsälskande arter. Det är denna biotop som ur naturvårdssynpunkt har områdets 
största bevarandevärda naturvärden. 
 
I dagsläget verkar viss skötsel av markarna t.ex. genom klippning genom boende 
upprätthålla dessa naturvärden. Dock finns det tecken på att området håller på att 
växa igen och att konkurrenskraftigare arter såsom slånbär tränger sig in i området. 
Den äldre tallskogen som återfinns inom området är inte heller en av öarnas 
vanligaste biotoper och borde därför bevaras i så stor mån som möjligt.  

 
De sociala värdena av området i form av promenadstigar är knutna till alla biotoper, 
medan kojor och andra tecken på barnens spontana lek huvudsakligen fanns i 
skogspartierna. En framtida exploatering kommer troligtvis på grund av de höga 
sociala värdena orsaka konflikter med närboende.  
 
Hela området har klassats av grönstrukturplanen som bevarandevärt och särskilt 
bevarandevärt. 
 
 
 
Tanja Barrett 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 



 

 

           

   
   

 

 

     

 

    

         

             
    

                
      

                 
  

              
        

          

   

    



 

MOTION - SENIORKORT 

Frågan om olika frikort inom kollektivtrafiken har varit uppe flera gånger här i fullmäktige 
under de senaste åren. Svaret har alltid varit det samma, nämligen att man inväntar föränd-
ringar i och med den nya zonindelningen. Och nu är vi där! Den 4 november inför Västtrafik 
de nya zonerna där Öckerö tillsammans med Göteborg, Mölndal och Partille utgör zon A.  
Samtliga kommuner inom denna zon erbjuder någon form av seniorkort för sina äldre undan-
taget Öckerö. För oss känns det helt orimligt och djupt orättvist att inte också våra pensionärer 
ska ha denna möjlighet. Därför föreslår vi: 

Att Öckerö kommun mot en ringa avgift erbjuder äldre 65+ ett seniorkort att gälla dygnet runt 
inom zon A. 

För Vänsterpartiet Öckerö 2020-10-06 

Annika Andersson                               Göran Billvall 

                                     







Öckerö 2021-01-28 
 

 
Motion om grundläggande miljöutbildning för alla medarbetare 
av Anna Skrapste (MP) och Boel Lanne (MP)  
 
Klimatfrågan är vår tids ödesfråga och klimatomställningen i Öckerö kommun går 
för långsamt. För att nå våra miljömål och Agenda 2030-målen behöver alla vara 
delaktiga kommun, företag, föreningar, akademi och privatpersoner. Vi i 
miljöpartiet vill att Öckerö kommun ska vara en föregångare inom miljö-och 
klimat, där alla hjälps åt och strävar åt samma håll. 
 
I kommunens miljöpolicy står följande: 
 
- Kommuninvånarna ska vara säkra på att det kommunen gör främjar biologisk 
mångfald, hushållning av naturresurser och förstärker kretsloppet. 

- Politiker och personal ska vara goda föredömen genom att verka för 
miljöriktiga beslut och positiva miljöåtgärder. 

- I våra kontakter med kommuninvånarna skall vi se till att vi erbjuder 
miljöriktiga tjänster samt ge fakta och information som i alla situationer innebär 
att ”bra miljöval” sätts i främsta rummet. 

 
För att kunna agera förebild inom miljö- och klimatområden krävs kunskap. En 
grundläggande förståelse för dagens miljö- och klimatproblem är helt nödvändigt 
för att kunna agera klimatsmart och för att miljö- och klimathänsyn ska genomsyra 
hela organisationen.  Miljöpartiet vill att alla som arbetar inom Öckerö kommun 
ska känna sig delaktiga och förstå sin egen roll i klimatomställningsarbetet. Därför 
ska alla som arbetar inom Öckerö kommun erbjudas kontinuerlig utbildning inom 
miljö- och klimatområdet. 
 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att 

1. Samtliga medarbetare inom Öckerö kommun erbjuds grundläggande 
utbildning inom miljö- och klimatfrågor. 

 
 
 

 
Anna Skrapste, MP      Boel Lanne, MP 
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Medborgarförslag avseende utformningen av Öckerö nya centrum 
 

Bakgrund 

Öckerö kommun står inför planeringen av ett nytt centrum i direkt anslutning till hamnområdet på 

Öckerö. Den detaljplan som redovisats har väckt starka reaktioner bland kommuninnevånarna och 

många kritiska röster har höjts. I Torslanda-Öckerötidningen från den 21 november meddelades 

att ett omtag kring Öckerö nya centrum kan bli aktuellt. Som folkvalda i kommunstyrelsen är det 

viktigt att lyssna. Vi vill kunna känna igen oss och vara stolta över vår kommun. Vi vill inte se 

fler grå lådor, utan en varsam arkitektur som smälter in och fångar upp formspråket i den äldre 

bebyggelsen.  

 

Utformningen av Öckerö nya centrum är ett unikt tillfälle att skapa ett välkomnande centrum i 

traditionell bohusländsk stil. Boenden, caféer, restauranger och butiker som smälter in bland de 

befintliga sjöbodarna och bjuder in till umgänge, strosa i affärer eller bara sitta på bryggorna och 

njuta.  

 

Som motargument till detta så blir boendena dyra och bidrar inte till att fler ungdomar kan 

etablera sig här ute. Kostnadseffektiva boenden är svåra att skapa nära centrum eller i direkt 

anslutning till havet. Det är inte på den mest attraktiva marken som vi har möjlighet att bygga 

billigt och marken vid Öckerö nya centrum lämpar sig därför dåligt för detta ändamål.  

 

Ett traditionellt vackert centrum i direkt anslutning till vattnet lockar både turism, företag och 

skapar arbetstillfällen. Vidare skapas attraktiva boenden med närhet till båtplats, service och 

kommunikationer. Det finns flera lyckade exempel på nybyggnationer i den här miljön: Ö-viken 

på Käringön och Hedvigsholmen på Marstrand är två bra exempel. Det finns även en stor mängd 

bilder bevarade från den byggnation som en gång fanns i hamnområdet att söka inspiration ur.  

 

Mot denna bakgrund, länkade jag nedanstående artikel från GP i Facebook-gruppen ”Anslagstavla 

Öckerö Kommun”, med kommentaren att låta unga arkitekter få ta del av planerna och koppla 

dessa till tradition och funktion. På så sätt kunde flera förslag tas fram och kommuninnevånarna 

skulle få möjlighet att rösta fram det vinnande förslaget. Jag blev överväldigad över den positiva 

responsen, varav flera uppmaningar att omgående lägga det som ett medborgarförslag till 

kommunen.  

 

Bygg mer traditionellt vackert - funktionalitet är inte allt 

Debatt; Under lång tid har vi som folkvalda företrädare varit för passiva i frågan om hur våra 

gemensamma miljöer ska gestaltas. Att jag som folkvald företrädare berättar öppet att vi vill 

bygga mer traditionellt, med respekt för historien – har kallats för allt ifrån detaljstyrning till 

bakåtsträvande och totalitärt. Men vi har faktiskt en plikt att lämna vidare en vackrare stad till 

våra barn. Arkitekturen behöver demokratiseras och får inte vara något som ett fåtal får 

diskutera, skriver Jonas Attenius (S) kommunalråd. 

 

https://www.gp.se/debatt/bygg-mer-traditionellt-vackert-funktionalitet-är-inte-allt-1.38401565 
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Förslag 

Jag välkomnar förslaget om ett omtag kring Öckerö nya centrum. Därför föreslår jag att Öckerö 

kommun i samband med detta, utlyser en tävling bland exempelvis unga arkitekter, för att skapa 

ett funktionellt centrum utifrån traditionell bohuslänsk arkitektur.  

 

Funktion, så som boenden, butikslokaler, lekplats, parkeringsmöjligheter etc. Tradition genom att 

utforma dessa med utgångspunkt från det gamla fiskeläget, med sjöbodar och magasin längs med 

kajerna samt fiskarstugor och kaptenshus längre in. Kajer samt torg belagda med kullersten och 

varför inte ett par öronmärkta platser för historiska fartyg längs med kajen. 

 

Kommuninnevånarna får sedan möjlighet att rösta fram det vinnande förslaget. Det skulle även 

medföra att vi öbor skulle känna oss delaktiga i processen och kommunledningen vinna i ökat 

förtroende. 

 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Ralf Zander 

 

 

 

Nedan följer några inspirationsbilder, 

 

 
Ö-viken på Käringön, byggt under 2000-talet, bilden är lånad från nätet. 
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Hedvigsholmen, Marstrand, färdigställt år 2002, bilden är lånad från nätet. 

 
Hedvigsholmen, Marstrand, färdigställt år 2002, bilden är lånad från nätet. 
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