
  
 

 
 

 

 
Öckerö 2020-09-22 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunstyrelsen 

Tid och plats Tisdag 29 september 2019 kl 09:15 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö 
 
Förmöten:  Öckeröalliansen, Kommunhuset 08:15 
 Socialdemokraterna, Kommunhuset 08:15 

 
ÄRENDEN 1. Val av justerare 

Förslag: Jennie Wernäng (M) 
 

 
Oskar Nilsson 
 
Torben Ferm 
 
Linn Wass 
 
Lisette Larsson 
 

2. Information 
a. Kommunstyrelsen uppföljning per augusti (09:15-09:45)  

b. Bostadsförsörjningsprogram (10:00-10.30) 

c. Våld i nära relationer (10:45-11:00) 

d. Status gällande Fisk Idag (10:30-10.45) 

 
Bilaga 
 
Bilaga 
 
 

Anna D Brocker 3.  Information om förändrad organisation Kultur och fritid 
(11:00-11:20) 

Bilaga 

Sara Nyrén 4. Arbetsordning ö-samråd 2020 (11:20-11:30) Bilaga 

Annette Westberg 
 

5. Färdtjänsttaxa 2021 (11:30-11:45) Bilaga 

 6.  
 

Förfrågan avseende tillköp av seniorkort Bilaga 

Per Karlbäck 
 
Per Karlbäck 
 

7. 
 

8.   

Markanvisning idrottsändamål Hult 1:524/Hönö 2:395 (13:00-
14:30) 
Förlängning av tidsfrist – Försäljning av mark, del av Öckerö 
1:80 m.fl. (13:00-14:30) 

Bilaga 
 

Bilaga 
 

Petter Leyman 
 
Klara Kållberg 
 
Klara Kållberg 
 
 
Per Karlbäck 

9. 
 

10. 
 

11. 
 

12.  

Beslut om planprioriteringslista (13.00-14:30) 
 
Planuppstart Öckerö 2:799 Gamla Minnessten (13.00-14:30) 
 
Planuppstart Öckerö 2:800 och del av 2:802 Gamla Ankaret 
(13.00-14:30) 
Försäljning av mark, del av Heden 1:229 och 1:300 (13.00-
14:30) 

Bilaga 
 

Bilaga 
 

Bilaga 
 

Bilaga 

 13.     Inbjudningar/kurser/möten/konferenser/meddelanden  

 14. Kommundirektören informerar  

 15. Rapporter från nämnderna  

 16. Rapporter  

 17. 
 

 
 

Redovisning av delegationsbeslut  



  
 

 18. Övriga frågor 
 
 

 

 
 

Jan Utbult   Klara Ivarsson 
Ordförande  Sekreterare 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-09-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

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

 

Ekonomisk uppföljning per augusti 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per augusti samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet samt 
måluppfyllelse. 
 
Drift 
Prognosen visar ett resultat på -2 228 tkr jämfört med budget. Den mest väsentliga 
avvikelsen mot budget är: Sanering av Kärrsviks återvinningscentral med 2 708 tkr. 
 
Investering 
Prognosen visar ett resultat på 20 493 tkr jämfört med budget. Den mest väsentliga 
avvikelsen mot budget är: Biobädd på pinans avloppsreningsverk, en transformatorstation 
samt VA-utbyggnad på Nästås, Tärnvägen och Björkö blir framflyttat till kommande år.  
 
Måluppfyllelse av mandatmål 
Av 16 mål är 4 uppfyllda och 12 delvis uppfyllda.  
 
Jämställdhetsperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på jämställdhetsperspektiv. 
 
Barnperspektiv 
Informationen bedöms inte ha någon påverkan på barnperspektiv. 
 
Expedieras 
Redovisningsekonom 
 
Anna Dannje-Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-09-18 
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1 UPPGIFT 

1.1 Syfte 

Verksamheten ska bidra till att: 
 
Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle anpassat för alla. Barn och unga ska ges 
möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklighet ska genomsyra 
verksamheten. 
 
Öckerö är en ”nära” kommun, med inflytande, delaktighet och engagemang i samhället och där 
invånare och besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg och mellan öarna. 
 
Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun. Åretruntboende i olika boende- och 
upplåtelseformer ska finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska bevaras och utvecklas. Vidare 
ska kommunen ha ett positivt företagsklimat och besökare känner sig välkomna. 
 
Organisation har engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt 
och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och 
verka i ska kommunstyrelsen: 

1.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

STYR & STÖD 

Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom områdena ekonomi, HR, IT, 

kommunikation, arkiv, juridik och kvalitet 

Ge service till kommunens politiska organ 

Ansvara för att invånare, företagare och besökare lätt kan få kontakt med kommunen 

Leda och samordna kommunens strategiska planering 

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna 

Samordna kommunens digitala utveckling 

Tillhandahålla konsumentupplysning 

RESULTATMÅTT 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Andel som tar kontakt med kommunen via telefon som får ett direkt svar 
på en enkel fråga, andel (%) 

 85 81 78 

Andel som får svar på e-post inom en dag, andel (%)  90 100 91 

Gott bemötande vid kontakt med kommun, andel av maxpoäng (%)  100 85 91 
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STATISTIKMÅTT 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Medborgarnas upplevelse av möjlighet till insyn och inflytande över 
kommunens verksamhet? 

  45% 45% 

Medborgarnas värdering av hur trygg och säker man känner sig i 
kommunen 

  84% 84% 

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt, (%)   8,2% 8,4% 

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen - Totalindex   80  

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning 

Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister 

Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet 

Samordna strategiskt miljöarbete 

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 

Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle 

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete 

Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten 

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden 

Tillhandahålla stöd till föreningar 

Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård 

RESULTATMÅTT 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Medborgarnas bedömning av renhållningen av gator och vägar i 
kommunen 

 75% 74% 69% 

Hur stor andel av medborgarna anser att trafiksäkerheten är bra som 
den är på gatan där man bor? 

 26% 20% 20% 

Hur stor andel av medborgarna anser att belysningen i kommunen är 
bra? 

 75% 64% 64% 

Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inkl. biologisk 
behandling, andel (%) 

44  44  

Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet under hela året enligt 
Ekomatcentrum, andel (%) 

 31 28 28 



 2020-09-21 

 

5 

 

STATISTIKMÅTT 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Medborgarnas värdering av kommunen som plats att bo och leva i   74% 74% 

Medborgarnas bedömning av snöröjning och halkbekämpning i 
kommunen 

  44% 65% 

Beläggning, antal kvm   13 249 24 000 

Totalt antal resor med buss till och från Göteborg (avrundat till tusental)   280 244 

Antal resor med buss på Björkö (avrundat till tusental)   33 29 

Hur nöjda är medborgarna med hur avfallshanteringen fungerar i 
kommunen? 

85% 85% 81% 73% 

Andel insamlat matavfall av total mängd matavfall 76% 75% 72% 75% 

Utsorteringsbart material som andel av hushållsavfall, enligt 
plockanalys 

  70% 74,4% 

Andel (%) försålt av inköpt vatten   72% 65% 

Andel miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar, andel (%)   54,7 52,4 

Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år     

FRITID & KULTUR 

Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet 

Bedriva fritidsgårdsverksamhet 

Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar 

Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete inkl. drogförebyggande arbete 

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden 

Tillhandahålla stöd till föreningar 

RESULTATMÅTT 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Hur många procent av fritidsgårdens besökare upplever att de har 
inflytande, är delaktiga och själva tar ansvar i fritidsgårdens 
verksamhet? 

 53% 52% 51% 

Andel högstadieelever i Öckerö kommun som inte druckit sig berusade 
under året 

 89% 86% 87,3% 

Fritidsgårdsbesökarnas upplevelse av trygghet och bemötande (index)  91 90 91 

STATISTIKMÅTT 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Lån från kommunala bibliotek, antal/inv   5,8 6,6 
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Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Hur nöjda är bibliotekets användare med biblioteket? (skala 1-5)    4,4 

Kommentar 

Enkät ej genomförd 2019. Undersöker nya former. 

Antal öppetkvällar - Öckerö fritidsgård 157 240 238 239 

Totalt antal sammankomster i bidragsberättigade föreningar 0-20 år     

BESÖK & NÄRINGSLIV 

Utveckla näringsliv och besöksnäring 

RESULTATMÅTT 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) - Totalt, NKI  84 79 82 

Företagsklimat enl. Svenskt Näringsliv, ranking  29 13 32 

STATISTIKMÅTT 

Mått 
Utfall 
2020 

Plan 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Omsättning för samtliga aktiebolag i Öckerö kommun, exklusive de två 
största företagen 

  2 581 mkr 2 389 mkr 

Andel (procent) av företag i Öckerö kommun med omsättning över 10 
miljoner kronor 

  4,85%  

Antal gästnätter på boendeanläggningar (ej privatboende)   9 400 15 500 

Antal gästnätter (inkl. ställplatser) i gästhamnar   35 000 35 000 
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2 MÅL 

2.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

Kommentar 

Projekt för heltidsresan är uppstartat på enheter inom socialförvaltningen. Arbetet har gett resultat, 
men det finns en negativ ekonomisk påverkan. Arbetet är viktigt för att kunna hantera 
kompetensförsörjningen framåt. En utvärdering av förvaltningarnas handlingsplaner kommer att 
göras under hösten. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 

Kommentar 

En viss ökning av sjukfrånvaron kan konstateras (gäller hela landet) jämfört med samma period 
föregående år. Detta främst beroende på rådande situation med pandemin. 

Ett flertal aktiviteter har startats upp såsom vidgat samarbete med företagshälsovården samt 
personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyg. 

Vårens planerade utökade medarbetarundersökning skjuts fram och ska genomföras hösten 2020. 

Ett arbete pågår inom verksamhetsområde samhällsbyggnad utifrån satsningen att komplettera 
yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister. Viss förändring har skett i 
både typ av tjänster och digitalisering av processer. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare 
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 

 

Kommentar 

Ett gott chefs- och ledarskap är en viktig del i att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Ett 
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program för grundläggande chefskunskap har tagits fram och första utbildningstillfället ägde rum i 
januari. Ytterligare tre utbildningstillfällen var planerade att genomföras under våren men på grund av 
rådande pandemi fick utbildningarna ställas in. Så snart läget tillåter kommer utbildningarna att 
återupptas. 

Väl fungerande HR-processer, exempelvis introduktionsprocessen, är identifierat som något som 
stärker arbetsgivarvarumärket. Kartläggning och förbättring av HR-processer fortsätter men även här 
har arbetet fått stå tillbaka på grund av rådande pandemi. Kompetensförsörjningsprocessen är 
riskbedömd och uppdaterad med dokument. 

En uttalad organisationskultur eller värdegrund som genomsyrar organisationen gör att människor 
söker sig till kommunen som arbetsgivare men också vill stanna kvar. Arbetet med värdegrunden har 
nu pausats och kommer återupptas när ny kommundirektör är på plats. Arbetet med att ta fram en 
chefsprofil har ännu inte påbörjats, då den ska baseras på gemensam värdegrund. 

Kommunens kommunikation, där webben är en viktig del, bygger varumärke. Kontinuerligt arbete 
med webbplatsen. Sedan januari har den utökats med e-tjänster vilket innebär en större möjlighet till 
självservice dygnet runt, alla dagar. Under perioden har ett stort arbete utförts då en plattform skapats 
för Covid-19 information. Vissa justeringar har även gjorts rörande funktionalitet och sökbarhet. 
Dessutom har arbetet med att tillgängliggöra (enligt EU-direktiv) webbplatsen startat. 

Sammanfattningsvis bedöms arbetet med satsningar bidra till måluppfyllelse. På grund av Covid-19 
har dock vissa delar i arbetet satts på paus, men ska återupptas när situationen tillåter. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Satsningar: 

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 

Kommentar 

I arbetet med att öka välbefinnande bland kommunens medarbetare utgår kommunen från HME-
undersökningen och arbetar med förbättringar utifrån resultatet. En mer omfattande medarbetarenkät 
var planerad att genomföras i april 2020. På grund av rådande pandemi som medfört ökad 
arbetsbelastning för många av kommunens medarbetare och chefer kommer enkäten istället att 
skickas ut i början av oktober 2020. 

Kompetensförsörjningspolicyn är det styrdokument som utgör grund och ger riktning i arbetet med att 
vara en väl fungerande arbetsgivare. Arbetet med att ta fram områden och metod för arbetet med 
aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen löper på enligt plan. 

Kommunens samverkansmodell ska bidra till delaktighet vilket är viktigt för engagemang och trivsel. 
Ett förslag till nytt samverkansavtal är framtaget och diskuteras nu med de fackliga organisationerna. 
När avtalet är påskrivet och klart kommer vi ta fram en partsgemensam utbildning i samverkan för 
samtliga samverkansgrupper inom kommunen. 

Under 2020 tar Samhällsbyggnad fram en lämplig organisationsmodell som ett underlag till 
kommundirektörens uppdrag att se över organisationen. I detta ska en uppdatering av nuläget samt en 
beskrivning av önskat läge med eventuella konsekvenser tas fram med målet att skapa en ren, tydlig 
och effektiv organisation. 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 

Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 
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Kommentar 

Kommunstyrelsen 

Familjecentralen är etablerad och innebär ett nav för samarbetet mellan bibliotek, folkhälsa, barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen kring familjer. Barn- och ungdomsgruppen är ett 
forum för kommunens gemensamma arbete med barn- och ungdomsfrågor. Ett av målen är att 
undersöka möjligheterna att vidareutveckla den befintliga familjecentralen till ett familjehus med ett 
tvärsektoriellt team som erbjuder stöd även för familjer 7-20 år. 

Kommunens drogförebyggare träffar de flesta föräldrar på skolans föräldramöten och utgör ett stöd för 
den gemensamma hållningen i det drogförebyggande arbetet men också i föräldraskapet. 
Folkhälsosamordnaren planerar och genomför aktiviteter för föräldrastöd, ex. föreläsningar. 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 

Satsningar: 

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 

 

Kommentar 

Kommunstyrelsen 

Möjligheten Plan- bygg- och miljöenheten har att påverka valfriheten inom äldreomsorgen är att skapa 
utbudet av boendeformer. 

I Juni 2019 antog kommunfullmäktige en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Initialt 
var delar av den planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 boende. I detaljplaner kan inte 
upplåtelseformen regleras, vi anser dock att just den planen är särskilt anpassad efter behovet och 
marken är i kommunal ägo genom fastighetsbolaget. Plan- bygg- och miljöenheten kan inte längre 
påverka vad som byggs men då området fortfarande inte är planerat kvarstår möjligheten för 
kommunen även i maj 2020. Detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för samma möjligheter. 

Enheten är utöver arbete med detaljplaner även involverade i utredningen av trygghetsboende på 
Näståsområdet. Bedömningen är att vår del av målet är på god väg att uppnås. 

Här ska vi poängtera att det inte frigörs tillräckligt med bostadslägenheter i kommunen. Målet i sig 
riskerar att förvärra vår demografiska situation och riskerar att gå stick i stäv med intentionen som en 
levande skärgårdskommun. 

Kvalitén på maten ska öka 

Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 
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Kommentar 

Utbildningsinsatser för kostens personal inom äldreomsorgen och en tillsammans med 
äldreomsorgens personal har genomförts. 

Arbetsrutiner för att kunna följa den lagade maten från kök till brukare och tydliggöra överlämningen 
mellan kostpersonal och omsorgspersonal är framtagna och jobbas efter.  Covid-19 har dock bromsat 
rutinerna något då personal inte har kunnat röra sig på avdelningarna i den utsträckning som det var 
tänkt. 

Kostmöten hålls månadsvis med personal inom äldreomsorgen och EC för LOKO samt EC för 
Äldreomsorgen har frekvent uppföljning from 10 september 2020. 

Utvärderingar och snabbenkäter som underlag för att få fram önskemål om meny och 
menypresentation från våra kunder har bromsats av Covid-19.  Tillsammans med äldreomsorgens 
personal är förhoppningen att eventuellt kunna starta upp detta arbete under hösten 2020. 

Omvärldsbevakningen hur andra kommuner arbetar med alternativ till helpension har påbörjats och 
får göras över tid. Till dags datum har vi inte hittat någon liknande verksamhet med alternativ till 
helpension. Utredning pågår gällande vad som är helpension pga av att kostnaderna överstiger avsatta 
medel. Senaste förändringen gjordes 2016 och då var medlen för detta 36 kr per brukare och dygn. 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 

Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 

Kommentar 

Mark såld för nybyggnation av gruppbostad - Öfab har pågående produktion. 

Revidering av bostadsförsörjningsprogrammet pågår enligt plan 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

 

Kommentar 

Biblioteket erbjuder i sitt utbud av media och tjänster ett stöd för nyanlända, ex. böcker på andra 
språk, lästräningsböcker, webbaserad flerspråkig tjänst med tidningar och tidskrifter, datorer och 
digital hjälp samt möjlighet till personlig service för att hitta information. Biblioteket, familjecentral 
och utställningshall är delar i Navet, som ska vara en mötesplats för alla invånare. Dialog finns med 
etablering- och arbetsmarknadsenheten kring stöd för nyanlända. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 

Satsningar: 

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga 
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
fritidsområdet 
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- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Meröppna bibliotek 
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

 

Kommentar 

En ny ungkulturplan håller på att tas fram. Den sätter en gemensam riktning för kommunens 
förvaltningar i arbetet med kultur för barn och unga. Samarbete i kommunen sker bland annat genom 
Skapande skola och musik på fritidsgården. 

Bedömningen är att kommunikationen har stärkts. Närvaron har ökat på sociala medier och webb för 
verksamheterna. Ett gott exempel är föreningsstöd som både når föreningar med information, men 
också synliggör föreningarnas verksamhet på ett bra sätt. 

Planering sker för att kunna sända evenemang digitalt. En digital föreläsning är genomförd med gott 
resultat. Arbetssätt och teknik behöver sättas för att det ska fungera väl. 

Det saknas en digital kommunikationsväg till ungdomar i kommunen. Finns exempel i andra 
kommuner, ex. Ung i Mark. 

Under våren och sommaren pågår renovering av fastigheten Navet. Nya skyltar med Navet-loggan 
kommer att sättas upp. Parallellt pågår ett arbete med att paketera och marknadsföra verksamheterna 
och evenemangen i Navet. Navet, med bibliotek, utställningshall, familjecentral och samlingsrum, ska 
vara en mötesplats för alla åldrar. 

I Björkö nya skola planeras en meröppet biblioteksfilial att inrymmas. Det blir ett försök i kommunen 
som skulle kunna användas på fler ställen i kommunen i framtiden. 

Ökat besöksantal på fritidsgården under senare delen av sommaren. Högt deltagande under 
sommaraktiviteter för barn och ungdomar. 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 

Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog 
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 
- Utred möjligheten för flytande bostäder för något område 

 

Kommentar 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. 
Området som FÖP Björkö inrymmer stor del av kommunens mark och där har kommunen stört 
möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. I uppdragshandling inför 2021 förväntas 
planenheten få i uppdrag av politiken att återuppta arbetet. 

I dagsläget anses detaljplan Öckerö nya centrum rent tekniskt vara klar och vi väntar endast på att få 
klartecken att lyfta planen för antagande. Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet. 

Arbetet med flytande bostäder är inför uppstart där samhällsbyggnads i första läget är tvungna att 
inventera havsbotten i de delar som vi tror kan vara möjliga placeringar för flytande bostäder. Först 
där efter ska ett program arbetas fram som beskriver hur flytande bostäder ska utföras och utformas i 
Öckerö kommun. 
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Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 

Satsningar: 

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa 
åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan) 
- Utveckla arbetssätt för underhållsrutiner av vägnätet 
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning 
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 

Kommentar 

Åtgärder enligt handlingsplanen för verkställande av trafiksäkerhetsplanen ingår i det dagliga arbetet 
på Gatuenheten. Potthålsrutiner finns och beläggningsprogram finns upprättat. 

Infrastrukturplanering i dialog mellan politiker och ansvariga tjänstemän startades upp under 2019. 
Vid sista mötet 2019 beslutades att vi årligen skulle genomföra två dialogmöten. En på våren och en på 
hösten. En gemensam grupp är skapad i O:net där berörda politiker kan gå in och se de genomförda, 
planerade och kommande projekten. 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 

Satsningar: 

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning 
- Genom mobilitetsplan stärka förutsättningar för hållbart resande 
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik 
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar 

 

Kommentar 

Vid tidtabellsskiftet i december 2019 gjordes vissa ändringar för turlistan 296 Burö-färjan. Har 
inneburit en förbättring för passagerarna som slipper stressa. Har fått positiva kommentarer. Ny 
bussaktör tillträder vid trafikstart december 2020. Där ska enligt uppgift samtrafik starta mellan 
bussen till Nordöarna och linje 296. 

Inga fler bryggor eller tider har lagts till men i förstudien för trafikupphandling 2023 diskuteras Lilla 
Varholmen som en angöringspunkt. 

Inför ny trafikstart december 2020 kommer Västtrafik, Connect Bus och kommunen ha 
kommunikationsinsatser under hösten. Startmöte är planerat under v 37. Från kommunen är 
kommunikatör, färdtjänsthandläggare, trafikplanerare och verksamhetssamordnaren kallad. I 
november startar den nya zonindelningen där Öckerö tillhör Göteborg. Det innebär att det är samma 
taxa att resa inom Göteborg och Öckerö. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö 
- Minskad miljöpåverkan av närmiljön 
- Värna om marin och havsnära miljö 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 
- Utveckla fastighetsnära insamling 
- Giftfri skola och förskola 
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Kommentar 

Arbetet med Grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och antogs av kommunstyrelsen våren 
2020. Under våren har även bidrag erhållits för att utöka grönstrukturplanen att omfatta även 
Nordöarna och Hälsö. Arbetet förväntas starta upp under sommaren 2020. 

Projektet giftfri miljö i skola och förskola har drivits under en längre tid och mycket arbete är gjort 
men arbetet har avstannat. 

En matavfallskampanj, "Gör det inte svårare", genomförs under året i samarbete med övriga GR 
kommuner, Avfall Sverige och Region Syd. Ett annat GR samarbete, Sopsamlarmonster, som vänder 
sig till våra förskolor har genomförts under våren. Det är ett lekfullt sätt att lära barnen om 
återvinning. Alla förskolor har fått del av detta. Regeringen har beslutat om ett förtydligat 
producentansvar för insamling av förpackningar och returpapper från fastigheter. Naturvårdsverket 
har tagit fram en vägledning där det fastställs att det är producenternas ansvar att tillhandahålla ett 
godkänt system. Kommunernas ansvar blir huvudsakligen att informera om förändringarna. 

I augusti genomförs en utställning i Navet, Öckerö bibliotek, om Agenda 2030, med deltagande från 
flera av kommunens verksamheter. 

Huvudmaskin på Burö i kombination med SCR (Avgasrening med UREA) är bäst i klassen 
miljömässigt. inte ens tillsynsmyndighet för marina utsläpp håller lika hög nivå. Skulle man bunkra ett 
förnybart bränsle tex HVO är Burö nästintill emissionsfri. 

Idag gör Gatuenheten trafikmätningar på de vägar som är kända eller där klagomål har inkommit till 
kommunen. När mätningen är klar skickas resultatet till Miljö för analys. Utifrån analysen görs en 
bedömning på åtgärder. En bullerkartläggningen och framtagande av åtgärdsplan kräver personella 
resurser som i dagsläget inte finns, varvid den planerade uppstarten ihop med Miljöenheten har fått 
skjutas på framtiden. 

Solpaneler är installerade och driftsatta på ishallens tak. 

Ett antal fastighetsprojekt genomförs i kommunen med olika checklistor och miljökrav för att minska 
miljöpåverkan. Kommunen behöver utveckla kompetens för att upphandla och utvärdera anbud 
avseende klimatsmarta hus. Under året har inga upphandlingar gjorts av det slaget som har koppling 
till minskad miljöpåverkan vid fastighetsprojekt. 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 

Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större 
hotell som motor i industrin 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna 
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam 
riktning för målen med  näringslivsarbetet 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 

 

Kommentar 

VI kan se positivt på utvecklingen av varsel i Öckerö kommuns näringsliv vilket skiljer sig från många 
andra kommuner. De bakomliggande skälen ser vi till stor del beror på den relativa småskaligheten i 
näringslivet. 
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Våra större arbetsgivare har inte drabbats i stor utsträckning av pandemin utan här ser vi att 
nyrekrytering faktiskt skett, dels genom egen tillväxt och dels genom ett ägarbyte (Bergs Propulsion) 
som medförde ett strategiskt beslut att flytta företagets produktion från Singapore till Öckerö vilket 
medfört nyrekryteringar. Genom kommunens och BNE:s många arbetsgrupper pågår ett brett 
näringslivsarbete som skall bidra till företagens organiska tillväxt. Samverkan i det regional 
perspektivet och närheten till både BRG och Göteborg & Co bedömer vi har stark påverkan i positiv 
riktning. 
Arbetet med kommunens antagna Näringslivsstrategiska program ser vi som ett viktigt instrument för 
det fortsatta arbetet där vi också kan konstatera att företagsföreningen antagit likvärdiga mål. 
Samsynen i likvärda satsningar och mål skapar större möjligheter att genomföra förflyttningen framåt. 

Andelen nöjda företagare ska öka 

Satsningar: 

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad 
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och 
näringslivet i kommunen 
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med 
kommunen för näringslivet 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att organiskt växa 
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen 

 

Kommentar 

Trots utmaningarna som kom med Covid-9 i mars 2020 har kommunens arbete med stöd till 
företagen fortsatt men till viss del med annan inriktning. Detta mot de företag som primärt drabbats, 
segmenteringen av hur Covid 19 slagit mot företagen är märkbar, vissa har drabbats hårt medan vissa 
inte känt av någon direkt påverkan. 
Det finns även skillnader när företagen drabbats sett över tid och vi prognostiserar att vissa kan 
drabbas senare även efter att pandemin ebbat ut. Kommunens stöd omfattar naturligt mycket 
kommunikation och information kring de stödåtgärder som tagit 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 position men även här en mindre reducering. 
Covid-9 har naturligt påverkat det arbete som omfattar exempelvis Kompetens Öckerö, Fokus Öckerö 
och Företagsfrukosten som man har beslutat att fortsätta med fysiskt men med max 30 deltagare. 

Ett fortsatt nära samarbete med företagsföreningen ger goda samverkanseffekter som vi ser leder till 
ökad tillväxt för näringslivet. 
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3 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsen 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på -2 228 tkr. Det är en försämring mot föregående 
prognos med -134 tkr. Försämringen avser främst ytterligare underskott inom samhällsbyggnads skatt 
med -818 tkr inom samhällsbyggnads centralt samt gata och vägs upp av överskott inom KS enheter, 
fritid o kultur och styr o stöd. 2 700 tkr avser saneringskostnader för Kärrsviks återvinningscentral. 
Dessa kostnader belastar kommunens resultat och justeras mot det egna kapitalet. Ytterligare 
förklaring till avvikelser redovisas nedan. 

Kommunstyrelsens enheter: 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 716 tkr jämfört med budget. Det är en förbättring 
mot föregående prognos med 172 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Tillfälligt vakant 50% tjänst kvalitetsutvecklare då denne är tf vhtchef för fritid o kultur på 
50% beräknas nu året ut 

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

 Inom kommunstyrelsens enheter finns budget för medfinansiering till EU-projekt, inom 
samsyn barn- och ungdom samt samordningsförbundet som inte kommer nyttjas fullt ut 
under året och ger överskott på 548 tkr 

 Kvalitetsutvecklare arbetar 50% inom KS enheter samt tillfälligt 50% inom fritid och kultur 
större delen av 2020 

Styr o stöd 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 513 tkr jämfört med budget. Det är en förbättring 
mot föregående prognos med 167 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Styr och stöd visar större överskott än fg prognos vilket beror på lönekostnader för tillfälligt ej 
ersatt verksamhetschef året ut 

 Övriga enheter inom styr o stöd visar en prognos i balans med budget 

Fritid- och kulturverksamhet 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 891 tkr jämfört med budget. Det är en förbättring 
mot föregående prognos med 200 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Fortsatt lägre personalkostnader pga. tjänstledig verksamhetschef 

 Högre överskott avseende personal på fritidsgården 

Det positiva resultatet jämfört mot budget beror framförallt på nedanstående avvikelser (både positiva 
och negativa): 

 Lägre personalkostnader pga. tjänstledig verksamhetschef 

 Sjukskrivningar som inte ersatts på fritidsgården 

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

 Högre kostnader för e-böcker och licenser 

Samhällsbyggnadsverksamheten 

Totalt sett visar samhällsbyggnadsverksamheten ett resultat på -4 347 tkr jämfört med budget. Detta 
är en försämring mot fg prognos med -690 tkr. En stor del avser saneringskostnaden för Kärrsviks 
återvinningscentral med 2 700 tkr. 

Skattefinansierad 

Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på -1 857 tkr jämfört med budget. Det är en 
försämring mot föregående prognos med -818 tkr. 

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

 SB centralt går med underskott -717 tkr vilket främst beror på SB admin (dubbla 
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lönekostnader SB chef kom tidigare än beräknat) -100 tkr och MEX (sanering Knippla och 
BMSS boende) -230 tkr. Vindkraftverk -250 tkr, internfakturering lägre än genererade 
kostnader 

 Plan-, bygg- och miljöenheten går med underskott på -100 tkr vilket beror på kostnader 
kopplade till rådande pandemi samt ny planarkitekt. Underskottet hade varit högre men vägs 
upp av vakant tjänst miljöstrateg samt nedskärning med en byggnadsinspektör 

 Gatuenheten går med underskott -861 tkr på grund av oförutsedda kostnader bestående av 
självrisker, kapitalkostnader och internräntor (-469 tkr belysning Rörö/Hyppeln) samt 
överskriden utbildningsbudget. Minskade intäkter vinterskötsel samt div reparationer (-200 
tkr) och uppdatering av kostnadsanalys av Björnhuvudskajen. Införlivning av 
anläggningsenheten i Gata har också genererat underskott främst på grund av minskade 
intäkter som en konsekvens av covid-19 (-100 tkr) 

 Båttrafiken skatt går med underskott -86 tkr på grund av akuta åtgärder på Kalvsunds 
färjeläge och Öckerö färjeläge 

 VA skatt går med underskott -100 tkr pga föreläggande från Länsstyrelsen om utsläpp av 
processvatten som genererat utredningskostnader 

Avgiftsfinansierad 

Prognosen efter augusti månad visar på ett resultat på -2 490 tkr jämfört med budget. Det är en 
förbättring mot föregående prognos med 127 tkr. 

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

 Kretsloppsenhetens kostnader för sanering av Kärrsvik, ÅVC, -2 708 tkr. 

VA-enheten 

Prognos för VA-enheten följer "självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. Det innebär att 
verksamheten lämnar en prognos som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förutbetald intäkt i 
samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I texten 
nedan redovisas verksamhetens över och underskott. 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på - 1 084 tkr att jämföra med budgeterat underskott 
på -1 893 tkr. Det är en försämring mot föregående prognos med -259 tkr. Förändringen mot 
föregående prognos förklaras av: 

 Osäkra fordringar 

 Utrangering av arbetsfordon. Vi utreder möjligheten till viss ersättning från motparten 

 Ökade kostnader för kemikalier 

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

 Lägre personalkostnader 

 Högre anslutningsavgifter 

 Ökade kostnader för underhåll av reningsverk på nordöarna 

Underskottet bokas vid bokslut mot tidigare års överskott. 

Kretsloppsenheten 

Prognos för Kretsloppsenheten "Den kommunala renhållningsskyldigheten" följer 
"självkostnadsbegreppet" även i prognosarbetet. Det innebär att denna verksamhet lämnar en prognos 
som är noll. Eventuellt överskott redovisas som förbetald intäkt i samband med bokslut och 
underskott redovisas mot föregående års överskott om sådant finns. I den ekonomiska kommentaren 
redovisas över- och underskott för verksamheten. 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 0 tkr jämfört med budget för den kommunala 
renhållningsskyldigheten och ett resultat på -2 744 tkr jämfört med budget på uppdragsverksamheten 
vilket är en förbättring mot föregående prognos med 130 tkr. 

Totalt underskott för uppdragsverksamheten förklaras med nedanstående: 

 Kostnader Cowi för markundersökningar, provtagningar inför sanering Kärrsvik, ÅVC, Öckerö 
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samt sammanställning 227 tkr 

 Bortforsling av massor från Kärrsvik 2 479 tkr. Total kostnad för saneringen är 2 708 tkr. 
Dessa kostnader belastar kommunens resultat och justeras mot det egna kapitalet.  

 Övrigt underskott förklaras med mindre uthyrning av containrar men mer än föregående 
prognos 

Båttrafiken 

Prognosen efter augusti månad visar ett resultat på 255 tkr jämfört med budget, vilket motsvarar 
föregående prognos. 

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

 Något högre intäkter från Västtrafik 

  

3.1 Kommunstyrelsen Totalt 

Prognosrapport KS total 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

KS Enheter 15 814 16 530 716 8 808 10 933 2 125 53 15 986 

KS Styr- och stödverksamhet 33 219 33 732 513 21 357 21 905 548 63 33 386 

KS Fritid- och kulturverksamhet 12 706 13 596 891 8 032 8 619 587 59 12 941 

KS Samhällsbyggnadsvht, skatt 75 003 73 146 -1 857 47 346 47 452 106 65 74 168 

KS Samhällsbyggnadsvht, avgift 2 490 0 -2 490 1 720 -791 -2 511  2 617 

Summa Nettokostnad, tkr 139 232 137 004 -2 228 87 264 88 119 855 64 139 098 

3.2 Enheterna 

Prognosrapport KS Enheter 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 3 721 3 720 0 2 186 2 480 294 59 3 720 

110 Stöd till pol. partier 634 628 -6 634 419 -216 101 634 

120 Revision 984 984 0 475 687 213 48 984 

130 Politisk verksamhet 2 902 2 794 -108 1 911 1 823 -88 68 2 795 

139 Övrig politisk vht 568 568 0 290 379 88 51 568 

220 Näringslivsfrämj åtg 2 562 2 659 97 1 399 1 748 350 53 2 562 

230 Turistverksamhet 1 196 1 196 0 550 783 233 46 1 196 

580 Individ & familjeomsor 0 227 227 0 151 151 0 0 

610 Arbetsmarknadsåtgärder 276 500 224 184 333 149 37 276 

920 Kommungemensam vht 2 544 2 823 279 1 166 1 844 678 41 2 822 

921 Kommungemensam vht 426 429 3 14 286 272 3 429 

Summa Nettokostnad, tkr 15 814 16 530 716 8 808 10 933 2 125 53 15 986 
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3.3 Styr- och stödverksamhet 

Prognosrapport KS Styr och stöd 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

130 Politisk verksamhet 3 404 3 423 20 1 913 2 220 307 56 3 417 

138 Demokrativerksamhet 63 60 -3 63 40 -23 105 63 

610 Arbetsmarknadsåtgärder -11 75 86 6 45 39 9 8 

920 Kommungemensam vht 24 715 24 858 144 15 927 16 139 211 64 24 789 

921 Kommungemensam vht 5 049 5 315 266 3 448 3 461 13 65 5 110 

Summa Nettokostnad, tkr 33 219 33 732 513 21 357 21 905 548 63 33 386 

3.4 Fritid- och kulturverksamhet 

Prognosrapport KS Fritid och kultur 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

263 Miljö-hälsa o hållbar 1 013 1 014 1 579 596 16 57 995 

315 Allmän kulturvht, övr 640 624 -16 345 393 48 55 626 

320 Bibliotek 5 520 5 526 6 3 518 3 539 21 64 5 514 

340 Idrotts och fritidsanl 0 0 0 18 -12 -29  7 

350 Fritidsgårdar 4 000 4 502 502 2 461 2 846 385 55 4 157 

399 Administration FoK 1 532 1 930 398 1 110 1 256 147 58 1 642 

Summa Nettokostnad, tkr 12 706 13 596 891 8 032 8 619 587 59 12 941 

3.5 Samhällsbyggnadsverksamhet, skattefinansierad 

Prognosrapport KS Samhällsbyggnad skatt 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

130 Politisk verksamhet 136 139 3 66 69 3 47 129 

215 Fysiska o tekn planer 2 140 1 520 -621 1 794 819 -975 118 2 121 

220 Näringslivsfrämj åtg 541 440 -101 357 293 -64 81 479 

243 Gator vägar parkering 14 641 13 965 -676 9 450 9 232 -217 68 14 150 

250 Parker 363 363 0 291 242 -49 80 363 

261 Miljö-hälsoskydd mynd 1 743 1 668 -75 1 244 1 053 -191 75 1 736 

263 Miljö-hälsa o hållbar 464 752 288 -246 461 707 -33 509 

270 Säkerhet och trygghet 120 139 19 108 93 -15 77 126 

275 Totalförsv, o samhälls 232 230 -2 -864 135 999 -376 229 

299 Administration SB 4 694 4 326 -368 3 117 2 709 -408 72 4 394 
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  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

300 Allmän fritidsvht 2 007 2 011 4 1 651 1 606 -44 82 1 999 

340 Idrotts och fritidsanl 9 606 9 478 -128 6 585 5 965 -620 69 9 472 

511 Vård o oms. ord. boend 1 330 1 301 -29 891 861 -29 68 1 501 

530 Färdtjänst/riksfärdtj 3 228 3 614 387 2 013 2 404 391 56 3 480 

535 Öppen verksamhet 44 56 12 24 36 12 43 47 

558 Öppna ins. vuxna missb 4 0 -4 4 0 -4 0 0 

810 Kommersiell verksamhet -1 181 -1 343 -162 -986 -903 83 73 -1 207 

832 Buss, bil o spårbunden 3 536 3 537 1 2 357 2 358 1 67 3 536 

834 Sjötrafik 191 105 -86 147 70 -77 140 158 

855 Elförsörjning 61 -202 -263 129 -135 -263 -64 -91 

910 Lokalvård o kost 30 309 30 309 0 18 687 19 596 909 62 30 309 

920 Kommungemensam vht 282 240 -42 197 155 -42 82 269 

950 Egna bost. & lokaler 511 497 -14 333 331 -1 67 459 

Summa Nettokostnad, tkr 75 003 73 146 -1 857 47 346 47 452 106 65 74 168 

3.6 Samhällsbyggnadsverksamhet, avgiftsfinansierad 

Prognosrapport KS Samhällsbyggnad avgift 

  Prog Budg Avv 
Ack 

utfall 
Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

834 Sjötrafik -255 0 255 -1 095 -152 944  -256 

865 Vattenförsörj o avlopp 0 0 0 669 -445 -1 114  0 

870 Avfallshantering 2 744 0 -2 744 2 147 -195 -2 341  2 874 

Summa Nettokostnad, tkr 2 490 0 -2 490 1 720 -791 -2 511  2 617 

3.7 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder 
Beslutat 

belopp (tkr) 
Status Kommentar 

    

    

    

    

    

    

Summa beslutade åtgärder    
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4 INVESTERINGAR 

Kommunstyrelsen 

Total prognos för kommunstyrelsen visar en avvikelse på 20 493 tkr mot budget. Avvikelsen mot 
föregående prognos är 5 767 tkr. Den största delen gäller avgiftsfinansierad verksamhets projekt 
gällande biobädd och transformatorstation samt ytterligare projekt som flyttas till 2021. Denna budget 
kommer att begäras reserverad. 

Kommunstyrelsens enheter 

Kommundirektören har en investeringsreserv på 3 000 tkr som kommer att nyttjas med 700 tkr i ett 
kommunövergripande projekt gällande "säkra utskrifter", till backup-system, uppgradering av 
Lejonets IT-struktur samt till en bil inom natur/anläggning/park. Resterande 1 124 tkr beräknas i 
dagsläget inte nyttjas. 

Styr och Stöd 

Nytt ärendehanteringssystem är klart. Införande och uppstart kommer att genomföras under året. 
Planerade IT-projekt gällande lagringslösning, utbyte av servrar och switchar kommer att genomföras. 

Fritid och kultur 

Utlåningsstationer till Björkö nya skola genomförs enligt plan. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 

Lokalvård- och kostenheten 

Samtliga investeringar förväntas genomföras under året med viss omprioritering. 

Gatuenheten 

Investeringsprognosen efter augusti månad visar en avvikelse på 0 tkr jämfört med budget. Det är en 
förändring mot föregående prognos med 544 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Omfördelning av investeringsmedel till andra projekt som blivit dyrare eller tillkommit 

 Utökade medfinansieringsbidrag från Trafikverket avseende investeringar 2020 

Plan- bygg- och miljöenheten 

Följer budget. 

VA-enheten 

Investeringsprognosen efter augusti månad visar en avvikelse på 17 203 tkr jämfört med budget. 
Avvikelsen förklaras av: 

 Projekt 6009 Biobädd Pinans avloppsreningsverk, 10 898 tkr, flyttas fram och samordnas med 
utbyggnaden av reningsverket, projekt 6500 

 Projekt 6444 Allévägen/Nästås, 1250 tkr, flyttas fram till 2021 

 Projekt 6442 Tärnvägen/Droppen, 3350 tkr, flyttas fram till 2021 

 Projekt 6458 Björkö 1:305 1:294, 3000 tkr, flyttas fram till 2021 

Kretsloppsenheten 

Investeringsprognosen efter augusti månad visar en avvikelse på 2 113 tkr jämfört med budget varav 
728 tkr kommer att fördelas till Gata (618 tkr för bil) och Loko (110 tkr). Avvikelsen förklaras av: 

 Projekt 6241 Transformatorstation 1 500 tkr utgår 

 Projekt 6238 Tvåfacksbil 1 745 tkr leasas istället 

 Omfördelning av 448 tkr till andra investeringar inom verksamheten 
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4.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad, tkr      

Kommunstyrelsen 5 024 6 201 1 177 1 050 5 077 

KS - Fritid o kultur 150 150 0 0 150 

KS - Samhällsbyggnad, skatt 17 007 17 006 -1 10 265 16 892 

KS - Samhällsbyggnad, avgift 17 117 36 433 19 316 8 698 22 946 

Summa Nettokostnad, tkr 39 298 59 791 20 493 20 013 45 065 

4.2 Per objekt - Samhällsbyggnadsverksamheten 

Investeringsrapport KS Samhällsbyggnad skatt 

  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad, tkr      

4017 Kylanl ishallen 3 000 3 000 0 2 713 3 000 

4111 Bil Peugotskåp GTJ498 216 216 0 216 216 

5530 Arbetsford lokalvård 186 200 14 0 100 

5536 Bergagård Frys 130 130 0 252 130 

5542 Bergagård Kyl 65 65 0 0 151 

5544 Bergag.sk frys/kylrum 14 0 -14 14 14 

5612 Belysning Hyppeln 426 0 -426 426 426 

5617 GC-väg Intagsvägen 1 700 1 510 -190 1 182 1 700 

5629 Trafiks Hedenskola 18 76 0 -76 76 76 

5635 Trafiksäk.åtg. 2019 0 0 0 0 5 

5637 Lapposands parkering 1 000 628 -372 944 1 000 

5639 Elstolpar Framnäs 19 357 357 0 87 357 

5640 Laddstolp elbil park. 0 898 898 0 0 

5641 Västergårdssk Björkö 500 500 0 115 500 

5642 Mur Kalvsund 410 398 -12 16 398 

5643 Belysning Hälsö 6 0 -6 6 6 

5646 Trafiksäk.åtg. 2020 1 856 2 000 144 391 1 856 

5647 Beläggning 2020 3 200 3 200 0 2 531 3 200 

5648 Dagvattenbrunnar 2020 250 250 0 2 250 

5649 Brandposter 2020 450 450 0 219 450 

5650 Vägmärken 2020 240 240 0 136 240 

5651 Kollekt.körf Grönevik 800 200 -600 136 350 

5653 Fotöbron 500 500 0 26 500 

5654 Hönövägen/Skärhamsås 401 300 -101 401 350 

5655 Belysning Burö/Klåva 850 850 0 177 850 

5656 Hpl Minnessten 600 0 -600 29 24 
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  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

5708 Uppgrad höjdsystem 100 100 0 0 100 

5709 Autom. bygglovsproc. 250 250 0 120 250 

5710 Städmask NyaSolhöjden 50 50 0 50 50 

5711 Städmask Sporthallar 150 150 0 0 150 

5712 Utensilier 200 200 0 146 200 

5713 Kokgryta Bratteberg 250 250 0 0 250 

5714 Tvättmaskiner 57 57 0 57 0 

5715 Köldmedium 58 58 0 58 0 

7013 Trafiksäk.Heden medf -1 341 0 1 341 -257 -257 

Summa Nettokostnad, tkr 17 007 17 006 -1 10 265 16 892 

Investeringsrapport KS Samhällsbyggnad avgift 

  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

Nettokostnad, tkr      

6009 Biobädd AR-verk Pinan 0 10 898 10 898 0 0 

6218 Omlastnramp, Kärrsvik 0 0 0 6 0 

6238 Tvåfacksbil 2019 1 868 1 745 -123 1 868 1 867 

6241 Transformatorstat 19 0 1 500 1 500 0 0 

6245 Plastb tidningsåterv. 66 0 -66 66 66 

6246 Mindre sopbil 0 1 185 1 185 0 191 

6247 Motorpaket Kärrsvik 58 0 -58 58 58 

6248 ÅVC Rörö 73 0 -73 73 73 

6249 ÅVC Hyppeln 62 0 -62 62 62 

6250 Kärl 100 0 -100 53 0 

6251 Container 90 0 -90 90 0 

6420 Vattensäkerhet 2018 500 853 353 173 853 

6422 Stängsel (säk) 2018 272 239 -33 272 239 

6430 Renov vattenledn 2019 0 700 700 0 700 

6432 Utbygg dagvattledn 19 240 240 0 97 240 

6433 Saneringsplan 2019 1 192 1 192 0 355 1 192 

6434 Ventilbyten 2019 447 381 -66 447 447 

6441 Servisutbyggnader 500 1 000 500 112 1 000 

6442 Tärnvägen/Droppen VSD 650 4 000 3 350 486 3 800 

6443 Kvarnbergsvägen DV 400 0 -400 103 400 

6444 Allevägen/Nästås VSD 2 500 3 750 1 250 741 3 750 

6445 Pumpstation HÖ1, 2812 194 500 306 194 318 

6446 Sanerings/Åtgärdsplan 1 300 2 400 1 100 20 2 000 

6447 Ventilbyten 750 500 -250 608 434 

6448 Arbetsfordon 900 900 0 388 900 

6449 Vattensäkerhet 153 300 147 153 300 
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  Prog Budg Avv Utfall Fg prog 

6450 Brunnslock 542 200 -342 542 492 

6451 VA-Banken modul 200 200 0 0 200 

6452 Ledningsrätter 250 250 0 221 250 

6453 Blåsmaskin Pinans ARV 99 0 -99 99 96 

6454 Fiberanslutning 225 0 -225 165 150 

6455 Pumpstation HÖ30 2847 200 0 -200 91 200 

6456 Pumpstation HÖ51 2848 150 0 -150 91 91 

6457 Pumpstation Ö27, 2845 150 0 -150 91 91 

6458 Björkö 1:305 1:294 VD 500 3 500 3 000 0 0 

6500 Kapacitetsök Pinan AR 2 486 0 -2 486 975 2 486 

Summa Nettokostnad, tkr 17 117 36 433 19 316 8 698 22 946 
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5 EXPLOATERINGSPROJEKT 

Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161: föregående prognos kvarstår. 

Projekt 8072 Centrala Öckerö: föregående prognos kvarstår. 

Projekt 8080 Östra Sudda: Felaktig bokning bortbokad, därav -90 tkr. 

Projekt 8084 Björnhuvudet Musslan: kommer att bokas på VA skatt. 

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: föregående prognos kvarstår. 

Projekt 8090 Nästås/Allévägen: Kostnader pga samprojektering av Gata och VA. En del kostnader 
kring en Allé. En begäran har inkommit från ÖFAB om att få starta en förhandling om köp av del av 
området. 

Projekt 8092 Horstebacke: KS-beslut protokoll 2020-06-16 KS §151, Dnr SB 77/20, om att ta fram 
kriterier för markanvisningstävling. Säljs 2021. Konsultkostnader kommer under 2020. 

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Diskussioner inför avtalsförhandlingar pågår. Ytterst osäkert 
kring försäljning. Uppdrag från KS att utreda kostnader för reparation av 8 m kaj och huruvida 
kommunen ska äga eller sälja kaj. Värdering ska tas fram. 

Projekt 8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand: föregående prognos kvarstår. 

Tkr 
Nedlagda 

kostnader vid 
årets början 

Utfall Prog Fg prog 
Planerat 
slutdatu

m 

8066 Varvet Knippla 1:161 2066  1000 1000 2024 

8072 Centrala ÖÖ och ÖÖ 2:267 3201 72 100 100 2020 

8080 Östra Sudda 235 -90 0 0 2021 

8084 Björnhuvudet Musslan 9     

8086 Tärnvägen Heden 1:300, 1:229 1230  500 500 2020 

8090 Nästås/Allévägen 0 227    

8092 Horstebacke 0    2021 

8110 Björnhuvudet Kaj ÖÖ 2:251 223 22   2024 

8112 Öckerö 1:552>34 Södra Långesand 91 237 1000 1000 2021 

Summa tkr 7056 468 2600 2600  
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1. INLEDNING
Bostadsförsörjningsprogrammet för Öckerö kommun fastställer 
den övergripande synen på hur kommunen vill att boendet ska 
utvecklas på sikt. Programmet är en del av kommunens långsik-
tiga arbete med markförsörjning, planförsörjning, bygglovgiv-
ning och investeringsbudget. På kort sikt utgör det underlag för 
detaljplaneläggning och projektering samt prognos för befolk-
ningstillväxt.

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av kommunfull-
mäktige och uppdateras en gång per mandatperiod. Riktlinjer-
na ska grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, 
av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet hos särskilda grup-
per och marknadsförutsättningarna.
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1.1 Lagstiftning

Kommunernas ansvar för bostadsförsörjning regleras i bostads-
försörjningslagen (2000:1383). Den klargör att varje kommun 
ska planera bostadsförsörjningen för att skapa förutsättningar 
för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja 
att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds 
och genomförs.

Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användning-
en av mark och vatten vilket regleras i Plan- och bygglagen 
(2010:900). Lagens syfte är att främja en samhällsutveckling 
med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens sam-
hälle och för kommande generationer. 

Utöver ovanstående finns Socialtjänstlagen (2001:453) som 
anger kommunens ansvar för den enskildes rätt till bostad samt 
Kommunallagen (81991:900) där kommunens rätt att skapa och 
driva bostadsföretag ingår.

Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid 
planläggningen som ska främja bostadsbyggandet 
och utvecklingen av bostadsbeståndet. 

Det innebär att bostadsförsörjningsprogrammet 
ska styra vad som ska byggas och för vem det ska 
byggas. Planbesked, översiktlig planering och de-
taljplaner avgör var det ska byggas bostäder och 
planprioriteringen avgör när de ska byggas.

1.2 Planeringsförutsättningar

Bostadsförsörjningsprogrammet har en tydlig koppling till 
kommunens vision och miljömål för att skapa bästa möjliga för-
utsättningar för att på ett långsiktigt hållbart sätt nå politiskt 
ställda mål kring bostadsbyggandet.

7
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Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, Öckerö Fastigheter är 
ett värdefullt redskap där kommunen som ägare kan besluta om 
byggande, upplåtelseform, renovering och hur många lägenheter 
som ska reserveras för till exempel bostadssociala ändamål.

En förutsättning för utveckling av nya bostäder och befolk-
ningstillväxt är infrastruktur. Kommunens strategier för att 
hantera de negativa konsekvenserna av bilåkande och skapa för-
utsättningar för alternativa färdmedel och lokala arbetstillfällen 
behandlas i kommunens trafikstrategi. 

En annan förutsättning är tillgång till exploateringsbar mark. 
För att lyckas nå målet om goda bostäder för alla måste kom-
munen arbeta aktivt med sin planberedskap och tydligt koppla 
samman översiktsplanering, riktlinjer för bostadsförsörjningen 
och infrastrukturplanering samt bedriva en aktiv markpolitik. 
Kommunens översiktsplan pekar ut var kommunen anser att 
bostadsbyggande ska ske. 

Sammantaget utgör översiktsplanen, trafikstra-
tegin och bostadsförsörjningsprogrammet hörn-
stenarna för en långsiktigt hållbar utveckling av 
bostäder i kommunen.

1.3 Syfte

Ett bostadsförsörjningsprogram ska tydliggöra kommunens 
ambitioner för allmänheten, exploatörer samt för tjänsteperso-
ner och politiker inom den egna organisationen. Programmet 
ska ge en samlad bild av befolknings- och bostadssituationen 
och av de behov som finns under programperioden. 

1.4 Omfattning

Bostadsförsörjningsprogrammet omfattar samtliga tio bebygg-
da öar inom kommunen.

8
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Kartbild: Öckerö kommun består av de tio bebyggda 
öarna Rörö, Hyppeln, Källö-Knippla, Björkö, Hälsö, 
Öckerö, Hönö, Fotö, Kalvsund och Grötö.

9
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2. STRATEGIER OCH RIKTLINJER

2.1 Strategier

• Bygga bostäder i kollektivtrafiknära lägen med 
prioritet till flerbostadshus. 

• Prioritera detaljplaner av stort allmänt intresse.

• Inventera byggbar mark med stöd i gällande 
översiktsplan.

• Säkra markinnehav som möjliggör god planering 
och strategiska etableringar.

• Ha hög planeringsberedskap för att kunna 
producera detaljplaner som bidrar till 
bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar.

• Nyttja det kommunala bostadsbolaget Öckerö 
Fastigheter för att skapa fler hyresrätter.

• Främja innovativa lösningar för alternativa 
boendeformer som exempelvis flytande bostäder.

• Verka för god gestaltning och arkitektoniska 
kvaliteter i den byggda boendemiljön. 

10
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2.2 Mål och inriktning

Kommunen ska planera bostadsförsörjningen så att det skapas 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 
Det innebär att ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjning-
en förbereds och genomförs.

Kommunen ska inom ramen för planerad befolkningstillväxt 
stimulera till ett bostadsbyggande som skapar goda förutsätt-
ningar för en långsiktigt hållbar utveckling av hela kommunen. 
Det innebär åretruntbostäder i olika upplåtelseformer och på 
alla öar.

Bebyggelseutvecklingen ska ske så att effekten av befintlig 
infrastruktur och andra investeringar optimeras och att så 
kallade tröskeleffekter inom kommunal service och infrastruk-
turutbyggnad undviks. Det innebär att bostäder i första hand 
planeras till kollektivtrafiknära lägen och att satsningar inom 
infrastruktur och service följer den planerade bebyggelseut-
vecklingen inom kommunen.

Bostadsförsörjningen ska inriktas mot att så långt som möjligt 
förutse och tillgodose de behov av bostäder som uppstår genom 
kommunens tillväxtmål och särskilda ansvar för vissa grupper. 
Det innebär att planer för bostäder ska utarbetas mot bakgrund 
av faktiska prioriterade behov av bostäder och ur samtliga håll-
barhetsperspektiv.

Segregation ska motverkas. Befintliga och blivande invånare ska 
erbjudas goda och attraktiva boendemiljöer. Alla grupper i sam-
hället ska ha möjlighet att få en god bostad till rimlig kostnad, 
med prioritet till personer tillhörande grupper för vilka kommu-
nen har ett särskilt ansvar.

Kommunkoncernägd mark samt byggbar mark i redan framtag-
na detaljplaner ska inventeras och utnyttjas i så stor utsträck-
ning som möjligt under planeringsperioden. 
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Lokalisering och utformning av bebyggelsen ska anpassas till 
miljön, så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas. 

Inom allt arbete med bostadsplanering ska barn- och jämställd-
hetsperspektivet beaktas. I samband med planering av bostads-
områden ska trygghetsaspekten uppmärksammas, exempelvis 
genom åtgärder rörande den fysiska miljön, trafiksäkerhet och 
övrig utformning.

2.3 Konsekvenser

Kommunens långsiktiga planering utgår ifrån en befolknings-
tillväxt på mellan 80-120 personer per år. Det innebär att bo-
stadsproduktionen i genomsnitt bör vara runt 40-60 bostäder 
per år, räknat med 1,8 personer i lägenhetshushåll och 2,3 per-
soner per hushåll i villahushåll. 

Stora delar av bostadsbeståndet inom kommunen 
utgörs idag av småhus och vissa öar saknar helt 
flerbostadshus. Därför ska det i första hand ske 
ett byggande av flerbostadshus med lägenheter i 
olika storlekar och prislägen. Byggande av högre 
bostadshus ska också underlättas för att möjliggöra 
förtätning i tillräcklig omfattning. Upplåtelsefor-
men kan variera men hyresrätter ska prioriteras. 

Enskilt byggande av småhus har historiskt varit en viktig del för 
att trygga bostadsbeståndet i kommunen. En utbyggnad med 
småhus kan fortsatt ske i mindre omfattning genom avstyck-
ning där det är lämpligt samt i anslutning till flerbostadshus. 

Nya områden med uteslutande gruppbyggda enbostadshus bör 
däremot undvikas inom planeringsperioden. Rekommendatio-
nen ska inte ses som ett hinder för planering av alternativa bo-
endeformer, som exempelvis flytande bostäder, där byggnation 
av flerbostadshus av olika skäl kan vara svårt att genomföra.
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Fler bostäder ska även kunna skapas genom ombyggnation och 
uppdelning av befintliga enbostadshus eller genom t.ex. inred-
ning av vindar på flerbostadshus. Vid sådan byggnation är det 
viktigt att beakta boendemiljöns standard för att nå det övergri-
pande målet om att alla i kommunen ska ha möjlighet att leva i 
goda bostäder. 

Målet i tidigare bostadsförsörjningsprogram om att utveckla 
trygghets- och/eller seniorboende är fortsatt aktuellt. Denna bo-
endeform kan med fördel integreras i planeringen av kommande 
bostadsområden i syfte att främja blandat boende och minska 
segregation. 

2.4 Detaljplaner

Detaljplaner syftar till att sätta ramarna för en långsiktigt god 
hushållning med mark, vatten och andra resurser. Framtagan-
det av detaljplaner för bostäder är en viktig förutsättning för 
bostadsförsörjningen inom kommunen och en god planerings-
beredskap behöver upprätthållas för att möjliggöra fortsatt 
byggnation av bostäder. 

Men detaljplaner utgör i sig ingen garanti för en 
önskvärd bostadsförsörjning. Verkligheten är ofta 
sådan att inte alla planer kommer till stånd res-
pektive bebyggs i den utsträckning som planerats. 
Det innebär att en hög planeringsberedskap inte är 
tillräckligt som enda åtgärd för att uppnå bostads-
försörjningsmålet.

Planerade, pågående och redan framtagna detaljplaner möjliggör 
för ett flertal bostäder inom planeringsperioden. Utöver detta till-
kommer bostäder även genom exempelvis avstyckningar och att 
fler lägenheter inryms i befintliga bostadshus. Denna tillkomst av 
bostäder bidrar sporadiskt till kommunens bostadsförsörjning, 
men den är svår att förutse och därför svår att planera för.
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2.5 Planprioritering

Kommunen planerar och prioriterar framtagandet av 
detaljplaner med utgångspunkt i en planprioriterings-
lista. Planprioriteringslistan innehåller alla pågående 
och kommande detaljplaner inom kommunen och uppdateras 
samt beslutas normalt flera gånger per år i kommunstyrelsen. 

Planprioriteringslistan redovisar det ungefärliga antalet bostä-
der och den geografiska fördelning som kan förväntas på kort 
och lång sikt, utifrån givna positiva planbesked. Planpriorite-
ringslistan är ett nödvändigt redskap för samhällsplaneringen 
men eftersom den uppdateras kontinuerligt är den inte lämplig 
att använda som beräkningsgrund i bostadsförsörjningspro-
grammet. Program och lista fyller olika syften och aktualiseras 
inte med samma intervaller och referensmaterialet riskerar där-
för att bli missvisande. Omvänt utgör däremot bostadsförsörj-
ningsprogrammet en viktig förutsättning för de prioriteringar 
som görs i planprioriteringslistan.  

2.6 Geografiska förutsättningar

Öckerö kommun består av tio öar med varierande förutsätt-
ningar för bebyggelseutveckling. Utifrån dessa förutsättningar 
kan kommunen delas in i följande geografiska områden:

• Nordöarna Rörö, Hyppeln och Källö-Knippla.

• De sammanhängande öarna Hälsö, Öckerö, Hönö och Fotö

• Björkö

• De bilfria öarna Kalvsund och Grötö 

2.6.1 Nordöarna

På Nordöarna finns enstaka utbyggnadsområden med tidigare 
framtagna detaljplaner. Ny bebyggelse bör i första hand vara i 
mindre flerbostadshus, vilka om möjligt lokaliseras nära service 
och färjelägen. 
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Lägenheter i flerbostadshus kan bland annat möjliggöra för den 
åldrande befolkningen att flytta från sina villor till ett tillgäng-
ligt och tryggt boende.  

Utmaningarna för byggandet på Nordöarna ligger framför allt i 
utvecklade kommunikationer och i att säkerställa serviceutbu-
det på öarna. Avfolkning och en åldrande befolkning utgör ock-
så ett potentiellt hinder för en bredare samhällsutveckling.

En fortsatt bebyggelseutveckling på Nordöarna måste ske pa-
rallellt med en utveckling av infrastrukturen. Eftersom utökade 
biltransporter inte är önskvärda behövs alternativ i form av 
exempelvis persontransporter och trygga parkeringar vid trans-
portnoderna innan ytterligare bebyggelse sker.

2.6.2 De sammanhängande öarna

I de planer som pågår för de sammanhängande öarna finns en 
blandning av olika boendeformer vilket uppfyller målet om ett 
breddat bostadsutbud. Kommunikationerna är förhållandevis 
goda vilket är en förutsättning för åretruntboende. Befolkning-
en på de sammanhängande öarna utgör cirka 80 procent av 
kommunens totala invånarantal och här finns också det största 
serviceutbudet. 

På de sammanhängande öarna finns flera utbyggnadsområden 
med färdiga detaljplaner, men de största utvecklingsplanerna 
finns på öarna Hönö och Öckerö. På Öckerö pågår även ett plan-
arbete som syftar till ett utvecklat centrum som vid full utbygg-
nad bedöms kunna generera runt 400 bostäder i framförallt 
flerbostadshus.

Utmaningen för byggandet på de sammanhängande öarna lig-
ger framförallt i att minska bilberoendet. Störst möjlighet för 
detta sker genom ett byggande nära kollektivtrafikstråken och 
genom att satsa på att stärka de centrum som finns, Hönö Klåva 
och Öckerö centrum. 
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En annan utmaning är att bibehålla och säkerställa en god ut-
omhusmiljö och naturliga platser för rekreation. Det relativt 
stora exploateringstrycket innebär att det är viktigt att hus-
hålla med de markresurser som finns tillgängliga. Detta gäller 
i synnerhet inom de mer tätbebyggda delarna, där värdefulla 
grönytor och lokala rekreationsområden riskerar att gå förlora-
de vid en ogenomtänkt exploatering.

2.6.3 Björkö

Björkö står för kommunens största markreserv och bostadspla-
neringen på lång sikt har därför relativt stort fokus på ön. Ett 
arbete med en fördjupning av översiktsplan för området söder 
om Björkö samhälle pågår. Området bedöms vid en full utbygg-
nad kunna innehålla upp till 400 bostäder.

Björkös stora utvecklingspotential betyder att den största utma-
ningen för byggandet här ligger i att på ett effektivt sätt knyta 
ön till övriga delar av kommunen. Utvecklade kommunikationer 
kommer därmed att vara en nyckelfaktor för fortsatt byggna-
tion.

2.6.4 De bilfria öarna Kalvsund och Grötö

På Kalvsund finns sedan 2015 en detaljplan som inneburit 
förtätning vid den gamla skolan. Bebyggelsen är blandad med 
bostäder i form av såväl flerbostadshus som villor. På Grötö har 
den största utbyggnaden skett genom avstyckning av befintliga 
tomter. 

Det finns inga aktuella planer för någon större utbyggnad men 
på Grötö finns områden där förtätning kan vara möjlig. 

Liksom på Nordöarna och Björkö ligger utmaningen för fortsatt 
utveckling på de bilfria öarna i utvecklade kommunikationer. 
Då fordon endast i undantagsfall trafikerar öarna handlar det 
uteslutande om persontransporter. 
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3. MÅL FÖR BOENDE OCH BYGGANDE

3.1 Internationella mål

Enligt mål 11, Hållbara städer och samhällen, i Agenda 2030 
ska världens länder senast 2030 säkerställa tillgång för alla 
till fullgoda, säkra och ekonomiskt överkomliga bostäder och 
grundläggande tjänster samt rusta upp slumområden.

3.2 Nationella mål

Staten vill stimulera bostads-
byggandet och öka takten i 
planläggandet genom att bland 
annat förenkla reglerna och 
eventuellt genom riktande sub-
ventioner/stöd. 

Mål för bostadsmarknadspolitiken med särskild betydelse för 
planeringen inkluderar att:

• Överväga möjligheterna att stärka hyresrättens ställning på 
bostadsmarknaden.

• Fortsätta utvecklingsarbetet med stadsdelar med brett utan-
förskap i samverkan med boende, fastighetsägare och berör-
da kommuner.

• Underlätta studenters och ungas boende.

• Förenkla byggreglerna för att skapa möjligheter att bygga 
fler och billiga bostäder för unga.

• Fortsätta bredda stödet för boendelösningar för äldre så att 
fler äldre får möjlighet att välja en fungerande boendeform 
till exempel i form av trygghetsbostäder eller särskilt boende.
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• Inom ramen för den fortsatta boendesatsningen, ge stimu-
lansmedel till kommuner som erbjuder lösningar för äldre 
att fortsätta bo tillsammans.

3.3 Regionala mål

Västra Götalandsregionens vision ”Det goda livet” utvecklar 
kommunen genom att bland annat verka för de strategier som 
beslutats gemensamt med Göteborgsregionen:

• Stimulera en fortsatt befolkningstillväxt och samtidigt ta 
vara på de möjligheter en fortsatt regionförstoring ger. 

• Stärka de kvaliteter som gör att vi vill leva och verka i samt 
besöka Göteborgsregionen. 

• Skapa en stark och långsiktigt hållbar regional struktur som 
utgår från storstadsområdets möjligheter. 

• Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem med en 
attraktiv kollektivtrafik.

Göteborgsregionen expanderar och inget tyder i nuläget på att 
bostadsbristen skulle minska annat än genom ett mer aktivt 
bostadsbyggande. Möjligtvis skulle just bostadssituationen i sig 
hämma befolkningsutvecklingen.

2008 antogs strukturbilden för Göteborgsregionen som visar 
att dess medlemskommuner är överens om hur den regionala 
strukturen ska utvecklas.

Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar ansvar för 
att den regionala strukturen är långsiktigt hållbar genom att 
i sin planering utgå från och följa strukturbilden och överens-
kommelsen. I strukturbilden tillhör Öckerö kommun kustzonen 
som även omfattar det kustnära området av fastlandet, Göte-
borgs södra skärgård samt Tjörn. 
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En fördjupning av kustzonen har antagits 2019 och innehåller 
mer områdesspecifika överenskommelser till stöd för kommu-
nernas planering.

Kusten har en sådan attraktionskraft och är så identitetsska-
pande för hela Göteborgsregionen att såväl utvecklingen av som 
tillgängligheten till den är av gemensamt intresse. Inom zonen 
finns en betydande del av regionens bosättning med ett antal 
större och mindre orter samt fritidshusområden.

Förändringstrycket är stort, vilket skapar möjligheter, men ock-
så svårigheter då det saknas en kapacitetsstark infrastruktur. 

Göteborgsregionen har som målsättning en årlig befolkningsök-
ning på 10 000 personer och ett långsiktigt bostadsbyggande 
kan generera denna ökningstakt. 

Figur: Strukturbild för Göteborgsregionen. 
(Göteborgsregionens kommunalförbund 2008).
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3.4 Öckerö Kommuns mål

Kommunens övergripande mål finns sammanställda 
i diverse måldokument. Nedan sammanställs de mål 
som berör bostadsbyggandet mer konkret.

3.5 Öckerö 365 

Visionen för Öckerö kommun antogs av kommunfullmäktige 
2018. Visionen beskriver en önskad framtidsbild, Öckerö 365 - 
en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Den 
ger riktning och ligger till grund för kommunens strategiska 
planering och utveckling.

Det finns en tydlig koppling mellan kommunens vision och mål 
och aktuell lagstiftning genom dess fokus på människors behov. 
Två av fem fokusområden i visionen har en direkt koppling till 
syftet med bostadsförsörjningsprogrammet, nämligen:

• 1: Den trygga kommunen – med formuleringar som hänsyn 
till varandras olika behov och nära till det stöd som behövs, 
liksom ett samhälle anpassat för alla.

• 4: Den hållbart växande kommunen – med formuleringen 
”På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och 
upplåtelseformer och vi underlättar förtätning och byggan-
de av högre bostadshus”.

3.6 Övergripande mandatmål 2019–2022

Den politiska viljan gällande bostadsutveckling under inne-
varande mandatperiod beskrivs under devisen Utbudet av bo-
städer i olika upplåtelseformer ska öka. Bland annat framhålls 
vikten av gestaltning, estetik och kulturella värden. 

Vidare ska bostäder planeras för olika människors behov och 
för olika skeden i livet, med en blandning av hyresrätter, bo-
stadsrätter och äganderätter. 
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För att hushålla med markresurser prioriteras förtätning och 
möjligheter med flytande bostäder bör utredas. 

Kommunen ska ha en positiv inställning till privatpersoner som 
vill inreda en ytterligare lägenhet i sitt bostadshus.

Föregående bostadsförsörjningsprogram från 2014 innehåller 
många mål som fortfarande är aktuella och som utvecklas vida-
re i kapitel 2 – Strategier och riktlinjer.

3.7 Lokala miljömål

De lokala miljömålen strävar efter att nå en hållbar utveckling 
inom hela kommunen. Målen utgår från de nationella miljökva-
litetsmålen och de som berör bostadsbyggandet är följande:

• Energi och klimat – Öka resandet med kollektivtrafik och 
öka antalet cyklande och gående.

• God livsmiljö – Miljömedveten planering

• Inspirerande natur och kulturmiljö – Skydda och utveckla 
värdefulla kulturmiljöer.

3.8 Översiktsplan

Viktiga strategier i kommunens översiktsplan Utblick Öckerö 
som påverkar bostadsförsörjningen är bland annat att möjlig-
heter till bostadsbyggande ska ges i alla delar av kommunen och 
ske i anslutning till befintlig tätorts- och bebyggelsestruktur i 
de olika tätorterna. I översiktsplanen framhålls att det är viktigt 
att utveckla miljöerna även på de mindre öarna och särskilt där 
det inom kommunen finns tendenser till avfolkning och en åld-
rande befolkning, som exempelvis på Nordöarna.

I sammanställningen framgår även att planen för bostadsför-
sörjning och översiktsplanen bör utveckla ett tydligare barn-, 
mångfalds- och jämställdhetsperspektiv. 
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3.9 Trafikstrategi

En mobilitetsplan är antagen och trafikstrategi är under fram-
tagande. Frågeställningen hur Öckerö ska kunna utvecklas utan 
att den redan ansträngda trafiksituationen på väg 155 förvärras 
hanteras också i en åtgärdsvalsstudie där Trafikverket, Göte-
borgs kommun och Öckerö samverkar i dialog. Åtgärdsvalsstu-
dien ska utgöra underlag för fortsatta beslut och beräknas vara 
färdigställd vid årsskiftet 2021–2022.

Alternativet färja som kommunikation till och från kommunen 
innebär att åtgärder måste vidtas för att minska pendlingstra-
fiken med bil och därmed de negativa konsekvenserna av pend-
lingen.

Färjetrafiken på Nordöleden har enligt Trafikverket nått sitt ka-
pacitetstak. En ytterligare ökning av kapaciteten innebär enligt 
Trafikverket omfattande investeringar i andra fartyg, men även 
i nya färjelägen och det är i nuläget inte aktuellt. Kommande 
ombyggnation av färjelägen sker för nuvarande färjetyper och 
kommer därmed inte att medge någon kapacitetsökning.

Goda kommunikationer är en viktig faktor för 
åretruntboende. Ska befolkningsutvecklingen ske 
i positiv riktning måste trafiksystemet utvecklas 
i takt med byggnationen och byggnationen ske så 
att kollektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ till 
bilen.

Förutom kollektivtrafik är gång- och cykeltrafik 
ett alternativ till bilen. För att göra det till ett 
attraktivt alternativ behöver kommunens gång- 
och cykelvägar kompletteras och utvecklas med 
avseende på trygghet, tillgänglighet och trivsel.
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4. ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

4.1 Befintligt bostadsbestånd

Bostadsbeståndet i Öckerö kommun 2019 består en-
ligt statistiska centralbyrån (SCB) av 635 lägenheter  
i flerbostadshus och 4 291  småhus. Det innebär  
en fördelning med 13 %  flerbostadshus och  
87 % småhus. 

Fördelningen innebär en ökning av andelen lägenheter sedan 
förra bostadsförsörjningsprogrammet som anger 11 %  lägenhe-
ter i flerbostadshus och 89 % småhus (2014). Upplåtelseformer-
na liksom bostadsbeståndet skiljer sig åt mellan olika delar av 
kommunen.

I genomsnitt har cirka 35 bostäder per år tillkommit i Öckerö 
kommun under den senaste femårsperioden. Befolkningsök-
ningen samma period är i genomsnitt 47 personer per år. Det 
innebär att befolkningen inte ökat i samma takt som bostads-
produktionen En bidragande orsak kan vara att bostäderna 
sålts som fritidshus eller att andelen mindre hushåll och ensam-
stående ökat.

I ett långt perspektiv är det mycket som förändrats i samhället. 
Det handlar inte bara om att befolkningen ökar, utan också att 
hushållen ser annorlunda ut. Till exempel bor genomsnittligt 
färre personer i varje hushåll än det gjorde för 20 år sedan.

Att hyra delar av ett enbostadshus är ett relativt enkelt sätt att 
komma in på bostadsmarknaden och passar till exempel stu-
denter bra då det endast gäller en begränsad tid. Bostadsformen 
uppfattas som relativt vanlig inom kommunen. Men det är en 
osäker hyresform och det finns ingen statistik över hur många 
som bor inhyrda i privatbostäder inom kommunen i nuläget. 
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4.2 Befolkningsutvecklingen allmänt

Befolkningen i Öckerö kommun har ökat under programperio-
den fram till år 2019 då den tvärtom minskat med 29 personer. 
Befolkningen förändras genom att barn föds,  invånare åldras, 
avlider eller flyttar in och ut från kommunen. Befolkningen ökar 
under sommarhalvåret men kommunen är inte en så kallad 
sommarkommun utan är en levande kommun året runt.

Befolkningstillväxten i Öckerö kommun har under det senaste 
decenniet (2010–2019) varit ca 467 personer eller 3,6 %.  
Ökningen förklaras av ett inflyttningsöverskott under perioden. 

4.3 Befolkningsutveckling inom de olika öarna

Förändringen mellan 2016 och 2019 visar att det bara är på 
Hönö och Kalvsund som invånarantalet vuxit de senaste 4 åren. 
Troligtvis en effekt av att bostadsprojekt färdigställts på de 
öarna under perioden. På Björkö, Öckerö, Grötö och Hyppeln 
har invånarantalet varit oförändrat medan det minskat på Fotö, 
Hälsö, Rörö och Källö-Knippla. 

Diagram: Befolkningsutveckling perioden 2010-2019
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Om inte behov och/eller efterfrågan av service tillgodoses riske-
rar dock andelen åretruntboende minska i såväl tillkommande 
som befintlig bebyggelse. Utöver detta måste en fortsatt bebyg-
gelseutveckling på Nordöarna och Björkö samt de bilfria öarna 
Kalvsund och Grötö ske parallellt med en utveckling av infra-
strukturen.

4.4 Ålderssammansättning

För att beskriva den demografiska situationen kan olika ålders-
grupper jämföras i förhållande till länet och riket.

Öckerö kommun har en större andel unga i åldrarna 7 till 19 i 
relation till riket, samtidigt som unga vuxna flyttar från kom-
munen för studier, arbete och för att få en egen bostad.

I Öckerö kommun är medelåldern 44,7 år vilket är betydligt hö-
gre än riket (41,3). I Öckerö kommun är 25 % av invånarna över 
65 år, jämfört med 20 % i riket. Enligt SCBs befolkningsprognos 
kommer andelen äldre i kommunen att öka och 2030 är cirka 
30 %, av befolkningen äldre än 65 år.

Diagram: Åldersfördelning inom Öckerö kommun och Riket
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Andelen äldre inom gruppen 80+ förväntas öka från cirka 6 % 
år 2019 till cirka 10 % år 2030.

Översiktligt kan konstateras att ungdomar gärna bosätter sig 
på de sammanhängande öarna medan barnfamiljerna väljer 
områden där de är uppvuxna. Detta befästs också av bostadsbe-
ståndet.

Andel i respektive åldersgrupp har även att göra med hur gamla 
bostadsområdena är. I nybyggda småhusområden har framfö-
rallt barnfamiljer flyttat in. Efter ett antal år när barnen vuxit 
upp kanske man flyttar vidare och säljer huset. Här kan då en 
generationsväxling påverka befolkningssammansättningen.

4.5 Befolkningsprognos

Enligt SCB:s befolkningsprognos får kommunen en blygsam  
befolkningsökning på i genomsnitt 30 personer per år. 2030 är 
antal invånare i kommunen 13 255. 

SCBs befolkningsprognos bygger bland annat på kommunens 
strategiska bedömning av hur många bostäder som kan komma 
att färdigställas respektive år fram till 2025.

Diagram: Antal äldre i gruppen 80+ inom Öckerö kommun fram till 2030
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De demografiska förändringarna de senaste åren beror på det 
stora antalet 40-talister som uppnått pensionsåldern samt an-
talet barn från den s.k. babyboomen under tidigt 1990-tal. Det 
stora antalet barn från det tidiga 1990-talet har nu flyttat he-
mifrån. Detta sammantaget innebär en stor ökning av två olika 
åldersgrupper, vilka i många avseenden har samma preferenser 
vad gäller boende – mindre bostäder.

4.6 Hushållssammansättning

Om man idag jämför bostadsbeståndet med befolkningen så ger 
det för Öckerö kommun ett snitt på 2,5 personer per bostad. En-
ligt Boverket är genomsnittet i Sverige 2,2  personer per hushåll. 

4.7 Rörlighet inom bostadsmarknaden

Trots en generellt ökad rörlighet bland hushållen har omflytt-
ningen i relation till den totala befolkningen i Öckerö kommun 
minskat. Andelen som flyttar in till respektive ut ur Öckerö 
kommun har ökat något under perioden vilket är positivt då en 
bostadsmarknad utan rörlighet skapar flera låsningseffekter. En 
effekt är att kommunens invånare får svårare att få tillgång till 
den boyta och det bostadsläge som efterfrågas.

Om tillgången till ”rätt boende” minskar, ökar ”bundenheten”, 
vilket påverkar hushållens familjebildning liksom invånarnas 
upplevda ”nytta” av att bo i Öckerö kommun. Mindre rörlighet 
inom kommunen kan även innebära att mångfalden minskar 
och att segregationen förstärks t.ex. när olika generationer eller 
sociala grupper inte kan mötas.

Möjligt antal nya bostäder inom kommunen 2021–2025

2021 2022 2023 2024 2025

10 10 35 70 80

Tabell: Möjligt antal nya bostäder inom kommunen 2021–2025

27



Öckerö Kommun │ Bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 │ Dnr SB 0021/20

Att omflyttningen trots allt är låg kan bland annat förklaras av 
den generella bostadsbristen i regionen, långa köer till allmän-
nyttiga bostadsföretag och höga priser på såväl bostadsrätter 
som äganderätter.

Nyproducerade bostäder och generationsväxlingar inom det 
befintliga bostadsbeståndet påverkar storleken på inflyttnings-
nettot. Ett begränsat utbud av bostäder på bostadsmarknaden 
drar ner både den inom- och mellankommunala omflyttningen. 
Det finns därför små möjligheter att öka inflyttningsnettot och 
påskynda generationsväxlingar annat än genom att bygga fler 
bostäder av rätt typ och på rätt plats.

Hushållen flyttar över kommungränser allt mer för 
att tillgodose sitt bostadsbehov i olika åldrar och 
skeden av livet. Utbudet av olika boendemiljöer 
i Öckerö kommun och i angränsande kommuner 
innebär att hushållens boendekarriär allt mer blivit 
en regional process. Att invånarna flyttar under 
olika faser i livet påverkar kommunerna på flera 
sätt. Barnomsorg, skola, trafikströmmar, bostads-
planering och fördelning av skattemedel är några 
exempel. 

Kunskapen om de rörelser och flyttriktningar som sker inom 
vår närregion, bland olika hushåll och åldersgrupper, är viktig i 
ett längre perspektiv. 

Det geografiska mönstret för hur personer flyttar mellan Öckerö 
kommun och omgivande kommuner inom regionen är förhål-
landevis konstant. Av den folkökning som tillkommer genom ett 
positivt flyttnetto är över hälften från Göteborgsregionen.
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4.8 Kommunal tomtkö

Den kommunala tomtkön har avskaffats. Antalet kommunala 
tomter är få och tilldelningen har varit mycket begränsad. Kvar-
varande kommunala tomter kan användas strategiskt i bostads-
försörjningen, nyttjas till bostäder för grupper med särskilda 
behov eller fördelas via mäklare.

4.9 Kommunalt bostadsbolag

Genom Öckerö Fastigheter kan kommunen påverka produktion 
och förvaltning på den lokala bostadsmarknaden. Det kommu-
nala bostadsbolaget kan t.ex. säkerställa behovet av hyresrätter 
och bostäder till grupper med särskilda behov.

4.10 Pendling

Varje dag pendlar 3 500 personer från Öckerö kommun till 
arbete. Utöver det pendlar cirka 500 elever ut från kommunen 
varje skoldag. En majoritet av kommunens pendlare har Göte-
borg som målpunkt.

Ökad befolkning och tillväxt skapar med dagens förhållanden 
även ökad biltrafik. En hållbar utveckling måste bygga på åtgär-
der för att minska biltrafiken och konsekvenserna av den vilket 
utvecklas i kommunens Trafikstrategi.

29



Öckerö Kommun │ Bostadsförsörjningsprogram 2021–2025 │ Dnr SB 0021/20

5. UPPFÖLJNING AV TIDIGARE PROGRAM

5.1 Byggnation 2015–2020

Under de senaste fem åren, 2015–2019, har det i kommunen 
färdigställts cirka 173 nya bostäder varav 78 i flerbostadshus. 
Denna nivå är lägre än den bostadspolitiska målsättningen som 
kommunfullmäktige angav i tidigare Bostadsförsörjningspro-
gram 2015–2020. 

5.2 Mål från tidigare bostadsförsörjningsprogram 2015–2020

Målet för bostadsbyggandet under perioden 2015 till 2020 har 
varit 35–50 nya bostäder per år och en befolkningstillväxt på 
mellan 70–100 personer per år. 

I programmet påtalas att frågan om hur det ska skapas möjlig-
het att bygga funktionella och mer anpassade lägenheter bör 
diskuteras vidare. För en åldrande befolkning är det viktigt att 
bostäderna har hög tillgänglighet med bland annat hissar och 
närhet till kommunal service och kommunikationer. 

Välanpassade ”vanliga” lägenheter innebär att fler äldre kan 
bo i sin ordinarie bostad och få behovsprövade insatser där. 

Diagram: Färdigställda bostäder inom kommunen de senaste tio åren.
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Seniorbostäder får dock inte förväxlas med särskilt boende för 
äldre. Denna frågeställning finns fortfarande kvar att behandla. 
Efterfrågan på billiga och tillgängliga lägenheter kvarstår. Det 
är svårt för äldre som vill sälja sina hus för att flytta till lägen-
het, en av de åtgärder som är viktig för att skapa rotation på 
bostadsmarknaden.

6. BEHOV OCH EFTERFRÅGAN

6.1 I nuläget 

Öckerö är en attraktiv kommun att bo i. Generellt är det idag en 
brist på bostäder i kommunen. Kunskap om bostadsbristen och 
efterfrågan på bostäder begränsas av svårigheter med att få tag 
i bra underlag. 

Kommunens fastighetsägare hanterar uthyrningen av sina 
lägenheter utifrån egna köer eller intresseanmälningslistor. 
Mäklarorganisationerna har egna sökmotorer för bostads- och 
äganderätter som är till salu.

Det står över 2 000 personer i Öckerö Fastigheters bostadskö. 
Lokala mäklare beskriver att trycket på bostäder är ungefär lika 
stort som i övriga Göteborg. Även om de flesta säljer sina bostä-
der under sommarhalvåret är det framförallt åretruntboende 
som söks. 

Det stora antalet 40-talister som uppnått pensionsåldern samt 
antalet barn från den så kallade baby-boomen under 1990-talet, 
som nu flyttat hemifrån, har i flera avseenden samma preferen-
ser vad gäller boende. 

Fastighetsägare, mäklare och andra aktörer på bo-
stadsmarknaden vittnar om en mycket stor efter-
frågan på bostäder. Alla typer av bostäder efterfrå-
gas men hyresrätter till rimligt pris är intressanta, 
framförallt för ungdomar. 
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Likaså efterfrågas lägenheter nära service och kommunikatio-
ner för de lite äldre. Vad det gäller småhus finns en stor efterfrå-
gan på villor samt avstyckade tomter att bygga själv på.

6.2 I framtiden 

Öckerö kommun har haft en relativt ung befolkning till följd av 
stor inflyttning av barnfamiljer. I framtiden blir troligtvis ande-
len äldre fler, samtidigt som ungdomsgrupperna minskar. Bo-
endepreferenserna är snarlika för dessa grupper. Ungdomar vill 
flytta hemifrån och söker ofta mindre, billiga och funktionella 
hyresrätter, gärna nära kollektivtrafik. Den äldre befolkningen 
efterfrågar i många fall särskilda seniorbostäder eller lägenhe-
ter med närhet till service och hiss i huset. En äldre befolkning 
ställer även krav på andra typer av utformat boende som gör det 
möjligt att bo kvar längre i eget boende.

Idag upplevs en brist på lägenheter, framförallt för äldre perso-
ner som vill sälja sitt hus och flytta till lägenhet istället. En pla-
nering som ökar rotationen samt rörligheten på bostadsmarkna-
den blir därmed allt viktigare i framtiden.

Öckerö har ett aktivt och väl utvecklat näringsliv. Många ar-
betsplatser genererar önskemål om bostäder i kommunen. 
Kommande satsningar bedöms leda till en ökad efterfrågan på 
bostäder i attraktiva lägen.  
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7. SÄRSKILT ANSVAR FÖR VISSA GRUPPER
Kommunen har särskilt ansvar för vissa grupper i samhället, 
främst inom socialnämndens verksamhetsområden, för att ska-
pa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva vär-
diga liv oavsett uppkommen livssituation. 

Socialnämnden har en skyldighet att medverka i 
samhällsplaneringen för att skapa goda förutsätt-
ningar för de med särskilda behov att kunna bo 
och delta i samhället på jämlika villkor. 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen tillhandahålla 
särskilda boenden till personer med olika funktionshinder.

7.1 Unga vuxna

Öckerö kommun tappar genom utflyttning av yngre. Detta är 
normalt eftersom många yngre vill bo i större städer respektive 
i studieorter där det finns ett annat utbud av service, aktiviteter 
och nöjen. Men de unga ska inte tvingas flytta från kommunen 
för att det saknas lämpliga bostäder. De är en relativt betal-
ningssvag grupp och ofta ensamstående. Därmed passar mindre 
hyreslägenheter deras behov. Det finns små möjligheter att till-
godose dessa behov i kommunen idag.

7.2 Äldre personer i ordinärt boende

De demografiska förändringarna är den faktor som styr det 
framtida vårdbehovet mer än någonting annat. Trenden för 
kommunens befolkningsutveckling är tydlig. I Öckerö kommun 
är 25 % av befolkningen över 65 år, jämfört med rikets 20%. 
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Enligt SCBs befolkningsprognos kommer andelen äldre att öka 
och 2030 är cirka 3 960 personer, eller 30 %, av befolkningen 
äldre än 65 år. Gruppen 80+ förväntas öka från 791 personer år 
2019 till 1 368 personer 2030. 

Prognosen av beviljade hemtjänsttimmar tyder på en utveckling 
som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet av stödinsat-
ser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagan-
de ålder.  

De förebyggande insatser och strategier som kom-
munen kan genomföra i ett tidigt skede för att 
skapa en nödvändig trygghet för de äldre bör upp-
märksammas. Antalet lägenheter i seniorboende 
samt trygghetsboende i kommunen kan komma att 
påverka behovet av särskilt boende.  

Öckerö Fastigheter tillhandahåller idag 135 lägenheter fördelat 
på Öckerö, Hönö och Björkö, vilka är tillämpade för seniorer 
och erbjuds via bostadskö. 

7.3 Särskilda boenden för äldre

När det nybyggda äldreboendet Solhöjden Södra stod klart i 
januari 2020 fanns i Öckerö kommun 126 permanenta boende-
platser och därtill 16 platser för korttidsboende. Plats i särskilt 
boende beviljas enligt gällande lagstiftning av handläggare. 

I augusti 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören upp-
draget att ytterligare utreda behov och möjligheter kring ut-
veckling av Solhöjden Norra.

Socialförvaltningen har inför uppskattningen av antalet platser 
antagit att behovet av särskilt boende i Öckerö kommun följer 
den demografiska utvecklingen i kommunen. Något fler äldre 
som är över 80 år bor i särskilt boende i kommunen jämfört 
med riket. 
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Förvaltningen bedömer att behovet av äldreboendeplatser kom-
mer att öka med ca 15 % (20 platser) till år 2030.

Det har arbetats fram en behovsanalys inför byggnation av bo-
ende med inriktning mot demens, där förutsättningar skapas 
för att tillgodose ökat behov.

7.4 Särskilda boende för personer med funktionsnedsättning

För närvarande finns det 28 permanenta boendeplatser fördelat 
på gruppboende, servicebostad och särskilt anpassad bostad i 
kommunen. Beviljande av särskilt boende sker efter handlägg-
ning enligt gällande lagstiftning. Omsättningen av bostäder är 
mycket låg och det dröjer ofta många år innan bostaden blir till-
gänglig för annan behövande. 

I dagsläget är behovet av särskilda boenden för personer med 
funktionsnedsättning svårt att förutse. Av antalet beviljade 
insatser kan slutsatser dras att åldersstrukturen visar att 50 % 
är 0–22 år och 50 % 23–64 år. Förvaltningen har tidigare inför 
uppskattningen av antalet platser antagit att behovet av särskilt 
boende för personer med funktionsnedsättning i Öckerö kom-
mun följer den demografiska utvecklingen. 

Det innebär ett ökat behov av särskilda boende-
platser. En djupare analys och inriktning på åtgärd 
för att tillgodose framtidens behov är under arbete.

7.5 Boende för flyktingar, ensamkommande och anhöriga

Kommunen har idag begränsade förutsättningar att ta emot 
flyktingar i ordinärt boende. Kommunen har valt att i första 
hand stödja ensamkommande flyktingbarn i familjehem. I något 
fall har boende ordnats genom Öckerö Fastigheter vid så kallad 
anhöriginvandring. Bristen på hyreslägenheter, både stora och 
små, gör det svårt för nyanlända att etablera sig i kommunen.
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7.6 Hemlösa

Enligt socialstyrelsens definition av hemlösa så har Öckerö 
medborgare som är hemlösa, särskilt enligt definition 3 och 4. 
Med ett utökat utbud av hyreslägenheter skulle även dessa kate-
gorier i större utsträckning än idag kunna beredas bostad.
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Socialstyrelsens definition av hemlösa:

1. Akut situation där en person helt saknar tak över huvudet

2. Avsaknad av bostad inför utskrivning från institution

3. Ingen tillgång till bostad på den ordinarie marknaden utan 
hyreskontrakt genom kommunens försorg

4. Kortsiktigt boende hos vänner och släktingar
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1. Inledning 

Bostadsförsörjningsprogrammet för Öck-

erö kommun fastställer den övergripande 

synen på hur kommunen vill att boendet 

ska utvecklas på sikt. Programmet är en 

del av kommunens långsiktiga arbete med 

markförsörjning, planförsörjning, bygg-

lovgivning och investeringsbudget. På kort 

sikt utgör det underlag för detaljplane-

läggning och projektering samt prognos 

för befolkningstillväxt. 

 

Kommunernas ansvar för bostadsförsörj-

ning regleras i bostadsförsörjningslagen 

(2000:1383). Den klargör att varje kom-

mun ska planera bostadsförsörjningen för 

att skapa förutsättningar för alla i kom-

munen att leva i goda bostäder och för att 

främja att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och ge-

nomförs. 

 

Det är en kommunal angelägenhet att 

planlägga användningen av mark och vat-

ten vilket regleras i Plan- och bygglagen 

(2010:900). Lagens syfte är att främja en 

samhällsutveckling med jämlika och goda 

sociala levnadsförhållanden och en god 

och långsiktigt hållbar livsmiljö för männi-

skorna i dagens samhälle och för kom-

mande generationer. Kommunens riktlin-

jer ska vara vägledande vid planläggningen 

som ska främja bostadsbyggandet och ut-

vecklingen av bostadsbeståndet. Det inne-

bär att bostadsförsörjningsprogrammet 

ska styra vad som ska byggas, för vem det 

ska byggas och när det ska byggas var. 

 

Utöver ovanstående finns Socialtjänstla-

gen (2001:453) som anger kommunens 

ansvar för den enskildes rätt till bostad 

samt Kommunallagen (81991:900) där 

kommunens rätt att skapa och driva bo-

stadsföretag ingår. 

 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 

antas av kommunfullmäktige och uppdate-

ras en gång per mandatperiod. Riktlinjer-

na ska grundas på en analys av den demo-

grafiska utvecklingen, av efterfrågan på 

bostäder, bostadsbehovet hos särskilda 

grupper och marknadsförutsättningarna. 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet har en 

tydlig koppling till kommunens vision och 

miljömål för att skapa bästa möjliga förut-

sättningar för att på ett långsiktigt hållbart 

sätt nå politiskt ställda mål kring bostads-

byggandet. 

 

En förutsättning för utveckling av nya bo-

städer och befolkningstillväxt är infra-

struktur. Kommunens strategier för att 

hantera de negativa konsekvenserna av 

bilåkande och skapa förutsättningar för 

alternativa färdmedel och lokala arbetstill-

fällen behandlas i kommunens trafikstra-

tegi. Förutsättningarna för försörjning av 

vatten- och avlopp, av framförallt Nordö-

arna, är under utredning. 

 

En annan förutsättning är tillgång till ex-

ploateringsbar mark. För att lyckas nå må-

let om goda bostäder för alla måste kom-

munen arbeta aktivt med sin planbered-

skap och tydligt koppla samman översikts-

planering, riktlinjer för bostadsförsörj-

ningen och infrastrukturplanering samt 

bedriva en aktiv markpolitik. Kommunens 

översiktsplan pekar ut var bostadsbyg-

gande kan ske. Arbete med att utveckla en 

ny översiktsplan pågår. 

 

Kommunens allmännyttiga bostadsbolag, 

ÖFAB, är ett värdefullt redskap där kom-

munen som ägare kan besluta om byg-

gande, upplåtelseform, renovering och hur 

många lägenheter som ska reserveras för 

till exempel bostadssociala ändamål. 

 

Sammantaget utgör översiktsplanen, tra-

fikstrategin och bostadsförsörjningspro-

grammet hörnstenarna för en långsiktigt 

hållbar utveckling av bostäder i kommu-

nen. 
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2. Syfte 

Ett bostadsförsörjningsprogram ska tyd-

liggöra kommunens ambitioner för all-

mänheten, exploatörer samt för tjänste-

män och politiker inom den egna organi-

sationen. 

 

Programmet ska ge en samlad bild av be-

folknings- och bostadssituationen och av 

de behov som finns under programperi-

oden. 

 

3. Mål för boende och byggande 

3.1. Nationellt 

”Delmålet för bostadspolitiken är långsik-

tigt väl fungerande bostadsmarknader där 

konsumenternas efterfrågan möter ett 

utbud av bostäder som svarar mot beho-

ven.” 

Staten vill stimulera bostadsbyggandet och 

öka takten i planläggandet genom att 

bland annat förenkla reglerna och eventu-

ellt genom riktande subventioner/stöd. 

3.2. I Västra Götalandsregionen 

”Det goda livet utvecklar vi genom att: 

 

- Stimulera en fortsatt befolkningstill-

växt och samtidigt ta vara på de möj-

ligheter en fortsatt regionförstoring 

ger.  

 

- Stärka de kvaliteter som gör att vi vill 

leva och verka i samt besöka Göte-

borgsregionen  

 

- Skapa en stark och långsiktigt hållbar 

regional struktur som utgår från stor-

stadsområdets möjligheter  

 

- Utveckla ett långsiktigt hållbart trans-

portsystem med en attraktiv kollektiv-

trafik” 

3.3. I Göteborgsregionen 

Göteborgsregionen expanderar och inget 

tyder i nuläget på att bostadsbristen skulle 

minska annat än genom ett aktivare bo-

stadsbyggande. Möjligtvis skulle just bo-

stadssituationen i sig hämma befolknings-

utvecklingen. 

 

2008 antogs strukturbilden för Göteborgs-

regionen som visar att GR:s medlems-

kommuner är överens om hur den region-

ala strukturen ska utvecklas. 

 

Ambitionen är att medlemskommunerna 

lokalt tar ansvar för att den regionala 
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strukturen är långsiktigt hållbar genom att 

i sin planering utgå från och följa struktur-

bilden och överenskommelsen. I GR:s 

strukturbild tillhör Öckerö kommun kust-

zonen som även omfattar det kustnära 

området av fastlandet, Göteborgs södra 

skärgård samt Tjörn. 

 

Kusten har en sådan attraktionskraft  

och är så identitetsskapande för hela Gö-

teborgsregionen att såväl utvecklingen av 

som tillgängligheten till den är av gemen-

samt intresse. Inom zonen finns en bety-

dande del av regionens bosättning med ett 

antal större och mindre orter samt fritids-

husområden. 

  

Förändringstrycket är stort, vilket ska- 

par möjligheter, men också svårigheter  

då det saknas en kapacitetsstark infra- 

struktur.  

 

GR har som målsättning en årlig befolk-

ningsökning på 10 000 personer och ett 

långsiktigt bostadsbyggande kan generera 

denna ökningstakt. 

 

 
 

Figur: Strukturbild för Göteborgsregion-

en.  

(Göteborgsregionens kommunalförbund  

2008).   

4. Omfattning 

Programmet omfattar samtliga tio be-

byggda öar inom kommunen.  

5. Mål 

Kommunens övergripande mål finns 

sammanställda i diverse måldokument. 

Nedan sammanställs de mål som berör 

bostadsbyggandet mer konkret. 

5.1. Vision 2025 

Visionen för Öckerö kommun antogs av 

kommunfullmäktige 2011. Visionen be-

skriver ett "önskvärt eftersträvansvärt 

framtida tillstånd" där Öckerö ska vara en 

levande skärgårdsmiljö med människan i 

centrum.  

 

För att uppnå detta ska till exempel 

åretruntboende, i olika boendeformer er-

bjudas på alla öar. Förtätning och byg-

gande av högre bostadshus ska underlät-

tas. En annan del i visionen med koppling 

till denna rapport är önskan att kommuni-

kationerna mellan öarna förbättras för att 

restid i samband med pendling ska 

minska. 

5.2. Övergripande mål 2015-2018 

Dessa mål uttrycker den politiska majori-

tetens vilja under innevarande mandatpe-

riod:  

Byggnationen vid slutet av 2018 har ökat, 

med både småhus, lägenheter och senior-

/ trygghetsboende i olika upplåtelsefor-

mer.  

5.3. Mål från tidigare bostadsförsörjnings-

program 2008-2012 

Föregående bostadsförsörjningsprogram 

från 2007 innehåller många mål som fort-

farande är aktuella och som utvecklas i 

kapitlet ”Bostadsbyggande och planering – 

2020”. 

5.4. Lokala miljömål 

De lokala miljömålen strävar efter att nå 

en hållbar utveckling inom hela kommu-
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nen. Målen utgår från de nationella miljö-

kvalitetsmålen och de som berör bostads-

byggandet är följande: 

 

 Energi och klimat – Öka resandet med 

kollektivtrafik och öka antalet cyk-

lande och gående. 

 

 God livsmiljö – Miljömedveten plane-

ring 

 

 Inspirerande natur och kulturmiljö – 

Skydda och utveckla värdefulla kul-

turmiljöer. 

5.5. Översiktsplan 

Arbete pågår med att ta fram en ny kom-

munövergripande översiktplan med tids-

horisonten 2040. Gällande plan, ÖP05 

som av kommunfullmäktige förklarats 

inaktuell, gäller fram till dess att en ny 

plan är antagen.   

 

Viktiga strategier i ÖP05 som påverkar 

bostadsförsörjningen är bland annat att 

möjligheter till bostadsbyggande ska ges i 

alla delar av kommunen och ske i anslut-

ning till befintlig tätorts- och bebyggelse-

struktur i de olika tätorterna. I översikts-

planen framhålls att det är viktigt att ut-

veckla miljöerna även på de mindre öarna. 

Särskilt angeläget är det att skapa goda 

förutsättningar för Nordöarna.  

 

I sammanställningen framgår även att 

planen för bostadsförsörjning och över-

siktsplanen bör ha ett tydligare barn-, 

mångfalds- och jämställdhetsperspektiv.  

5.6. Trafikstrategi 

En trafikstrategi är under framtagande.  

En avgörande frågeställning är hur Öckerö 

ska kunna utvecklas utan att den redan 

ansträngda trafiksituationen på väg 155 

förvärras.  

 

Medborgarna har valt alternativet färja 

som kommunikation till och från kommu-

nen. Följden av detta val är att åtgärder 

måste vidtas för att minska pendlingstrafi-

ken med bil och därmed de negativa kon-

sekvenserna av pendlingen. 

 

Nordöleden har enligt Trafikverket nått 

sitt kapacitetstak. En ytterligare ökning av 

kapaciteten innebär, enligt Trafikverket, 

omfattande investeringar i andra fartyg, 

men även i nya färjelägen och det är i nu-

läget inte aktuellt. Kommande ombyggnat-

ion av färjelägen sker för nuvarande färje-

typer och kommer därmed inte att medge 

någon kapacitetsökning. 

 

Goda kommunikationer är en viktig faktor 

för åretruntboende. Ska befolkningsut-

vecklingen ske i positiv riktning måste 

trafiksystemet utvecklas i takt med ut-

byggnation och byggnation ske så att kol-

lektivtrafiken blir ett attraktivt alternativ 

till bilen. 

 

Förutom kollektivtrafik är gång- och cykel-

trafik ett alternativ till bilen. För att göra 

det till ett attraktivt alternativ behöver 

kommunens gc-vägar kompletteras och 

utvecklas med avseende på trygghet, till-

gänglighet och trivsel. 

6. Allmänna förutsättningar 

6.1. Befintligt bostadsbestånd 

Bostadsbeståndet i Öckerö kommun består 

enligt statistiska centralbyrån (SCB) av 

487 lägenheter i flerbostadshus och 4 238 

småhus. Upplåtelseformerna liksom bo-

stadsbeståndet skiljer sig åt mellan de 

olika kommundelarna.  

 

På kommunens hemsida finns information 

från Posten om att antalet hushåll i kom-

munen är 4 031 varav villor 3 662. 

 

Även om de faktiska siffrorna inte är helt 

rätt så kan slutsatser dras om fördelningen 

mellan lägenheter i flerbostadshus och 

andel villor i kommunen. (SCB redovisar 
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fördelningen 11 % flerbostadshus och 89 % 

småhus. Posten redovisar 91 % småhus.)  

 

Det innebär en ökning av andelen lägen-

heter sedan förra bostadsförsörjningspro-

grammet som anger 7 % lägenheter i fler-

bostadshus och 93 % småhus (2007).  

 

I genomsnitt har cirka 50 bostäder per år 

tillkommit i Öckerö kommun under den 

senaste femårsperioden. Befolkningsök-

ningen samma period är i genomsnitt 60 

personer per år. Det innebär att befolk-

ningen inte ökat i samma takt som bo-

stadsproduktionen En bidragande orsak 

kan vara att bostäderna sålts som fritids-

hus eller att andelen mindre hushåll och 

ensamstående ökat. 

 

I ett långt perspektiv är det mycket som 

förändrats i samhället. Det handlar inte 

bara om att befolkningen ökar, utan också 

att hushållen ser annorlunda ut. Till ex-

empel bor genomsnittligt färre personer i 

varje hushåll än det gjorde för 20 år sedan. 

 

Att hyra delar av ett enbostadshus är ett 

relativt enkelt sätt att komma in på bo-

stadsmarknaden och passar till exempel 

studenter bra då det endast gäller en be-

gränsad tid. Bostadsformen uppfattas rela-

tivt vanlig inom kommunen. Men det är en 

osäker hyresform och det finns ingen sta-

tistik över hur många som bor inhyrda i en 

privatbostad i kommunen i nuläget.  

6.2. Befolkningsutvecklingen allmänt 

Befolkningen i Öckerö kommun ökar sta-

digt och förändras genom invånare som 

åldras, barn som föds och antal avlidna.  

Befolkningen ökar under sommarhalvåret 

men kommunen är inte en så kallas som-

markommun utan är en levande kommun 

året runt. 

 

Befolkningstillväxten i Öckerö kommun 

har under det senaste decenniet (2003-

2013) varit ca 500 personer. Ökningen 

består till ena hälften av inflyttade (inflytt-

ningsöverskott) och till andra hälften av 

nyfödda (födelseöverskott). Den årliga 

folkökningen är vanligtvis inom intervallet 

50 - 90 personer vilket innebär en befolk-

ningstillväxt på mellan 0,4 % - 0,7 %. 

 

Befolkningsutveckling perioden 2005-

2014 (2014 per nov) 

6.3. Befolkningsutveckling inom de olika 

öarna 

Förändringen mellan 2013 och 2014 visar 

att Hönö, Öckerö, Björkö, och Fotö har 

ökat antal invånare. Övriga öar har mins-

kat antal innevånare. Hönö sticker ut med 

störst ökning på 53 personer och Källö-

Knippla med en minskning på 24 perso-

ner. Befolkningsutvecklingen på Nordöar-

na har under de senaste tio åren varit ne-

gativ där framförallt Källö-Knippla har 

förlorat befolkning. 

 

Om inte behov/efterfrågan av service till-

godoses riskerar dock andelen åretruntbo-

ende minska i såväl tillkommande som 

befintlig bebyggelse. Utöver detta måste en 

fortsatt bebyggelseutveckling på Nordöar-

na ske parallellt med en utveckling av in-

frastrukturen. 

6.4. Ålderssammansättning 

 

För att beskriva den demografiska situat-

ionen kan olika åldersgrupper jämföras i 

förhållande till länet och riket. 
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Befolkningen i Öckerö kommun är förhål-

landevis ung (fler i åldrarna 7 till 19) i re-

lation till riket. 

 

I Öckerö kommun är medelåldern 42,9 år, 

vilket är något högre än riket (41,2). 

 

I Öckerö kommun finns en högre andel 

över 65 år, 22% jämfört med rikets 14%. 

 

Andelen äldre kommer att öka de kom-

mande åren. 

 

Nordöarna har en förhållandevis hög andel 

invånare över 65 år. 

 

Översiktligt kan konstateras att ungdomar 

gärna bosätter sig på de sammanhängande 

öarna medan barnfamiljerna väljer områ-

den där de är uppvuxna. Detta befästs 

också av bostadsbeståndet. 

 

Andel i respektive åldersgrupp har även att 

göra med hur gamla bostadsområdena är. 

I nybyggda småhusområden har framför-

allt barnfamiljer flyttat in. Efter ett antal år 

när barnen vuxit upp kanske man flyttar 

vidare och säljer huset. Här kan då en ge-

nerationsväxling påverka befolknings-

sammansättningen. 

6.5. Befolkningsprognos 

Enligt Västra Götalandsregionens befolk-

ningsprognos är antal invånare i kommu-

nen 12 824 år 2020. Detta är lägre än den 

politiska viljan i kommunen som anger 

cirka 13 350 personer år 2020.  

 

De demografiska föränd-

ringarna de senaste åren 

beror på det stora anta-

let 40-talister som upp-

nått pensionsåldern 

samt antalet barn från 

den s.k. babyboomen 

under tidigt 1990-tal. 

Det stora antalet barn 

från det tidiga 1990-talet 

flyttar nu hemifrån. 

Detta sammantaget in-

nebär en stor ökning av 

två olika åldersgrupper, 

vilka i många avseenden har samma prefe-

renser vad gäller boende – mindre bostä-

der. 

6.6. Hushållssammansättning 

Om man idag jämför bostadsbeståndet 

med befolkningen så ger det för Öckerö 

kommun ett snitt på 2,3 personer per bo-

stad. Enligt Boverket är genomsnittet i 

Sverige 2,1 personer per hushåll.  

6.7. Rörlighet inom bostadsmarknaden 

Trots en generellt ökad rörlighet bland 

hushållen har omflyttningen i relation till 

den totala befolkningen i Öckerö kommun 

minskat. Andelen som flyttar in till respek-

tive ut ur Öckerö kommun har minskat i 

ungefär samma utsträckning som den in-

omkommunala omflyttningen. Mindre 

omflyttning påverkar rörligheten inom den 

”lokala bostadsmarknaden” och en bo-

stadsmarknad utan rörlighet skapar flera 

låsningseffekter. En effekt är att kommu-

nens invånare får svårare att få tillgång till 

den boyta och det bostadsläge som efter-

frågas. 

 

Om tillgången till ”rätt boende” minskar, 

ökar ”bundenheten”, vilket påverkar hus-

hållens familjebildning liksom invånarnas 
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upplevda ”nytta” av att bo i Öckerö kom-

mun. Mindre rörlighet inom kommunen 

kan även innebära att mångfalden minskar 

och att segregationen förstärks t.ex. när 

olika generationer eller sociala grupper 

inte kan mötas. 

 

Att omflyttningen minskat kan bl.a. förkla-

ras av den generella bostadsbristen i reg-

ionen, långa köer till allmännyttiga bo-

stadsföretag och höga priser på såväl bo-

stadsrätter som äganderätter. 

 

Nyproducerade bostäder och generations-

växlingar inom det befintliga bostadsbe-

ståndet påverkar storleken på inflyttning-

snettot. Ett begränsat utbud av bostäder 

på bostadsmarknaden drar ner både den 

inom- och mellankommunala omflyttning-

en. Det finns därför små möjligheter att 

öka inflyttningsnettot och påskynda gene-

rationsväxlingar annat än genom att bygga 

fler bostäder av rätt typ och på rätt plats. 

 

Hushållen flyttar över kommungränser allt 

mer för att tillgodose sitt bostadsbehov i 

olika åldrar och skeden av livet. Utbudet 

av olika boendemiljöer i Öckerö kommun 

och i angränsande kommuner innebär att 

hushållens boendekarriär, allt mer blivit 

en regional process. Invånarna flyttar un-

der olika faser i livet påverkar kommuner-

na på flera sätt. Barnomsorg, skola, trafik-

strömmar, bostadsplanering och fördel-

ning av skattemedel etc. är sådana exem-

pel. Kunskapen om de rörelser och flytt-

riktningar som sker inom vår närregion, 

bland olika hushåll och åldersgrupper, är 

viktig i ett längre perspektiv.  

 

Det geografiska mönstret för hur personer 

flyttar mellan Öckerö kommun och omgi-

vande kommuner inom regionen är förhål-

landevis konstant. Av den folkökning som 

tillkommer genom ett positivt flyttnetto är 

över hälften från Göteborgsregionen. 

6.8. Pendling 

Varje dag pendlar 3 500 personer från 

Öckerö kommun till arbete. Utöver det 

pendlar cirka 500 elever ut från kommu-

nen varje skoldag. En majoritet av kom-

munens pendlare har Göteborg som mål-

punkt. 

 

Ökad befolkning och tillväxt skapar med 

dagens förhållanden även ökad biltrafik. 

En hållbar utveckling måste bygga på åt-

gärder för att minska biltrafiken och kon-

sekvenserna av den vilket utvecklas i 

kommunens Trafikstrategi. 

6.9. Kommunal tomtkö 

Den kommunala tomtkön har nyligen av-

skaffats. Antalet kommunala tomter är få 

och tilldelningen har varit mycket begrän-

sad. Kvarvarande kommunala tomter kan 

nu fördelas via mäklare alternativt nyttjas 

till bostäder för grupper med särskilda 

behov. 

6.10. Kommunalt bostadsbolag 

Genom ÖFAB kan kommunen påverka 

produktion och förvaltning på den lokala 

bostadsmarknaden. Det kommunala bo-

stadsbolaget kan t.ex. säkerställa behovet 

av hyresrätter och bostäder till grupper 

med särskilda behov. 

7. Uppföljning av tidigare bostads-

försörjningsprogram 

7.1. Byggnation 2008-2012 

Under de senaste fem åren (2009-2013) 

har det i kommunen färdigställts cirka 200 

bostäder. Denna nivå är något lägre än den 

bostadspolitiska målsättningen som kom-

munfullmäktige angav i Bostadsförsörj-

ningsprogram 2008-2012.  

 

Mål för antal nya bostäder 2007 

2008 2009 2010 2011 2012 

110 70 70 60 60 
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Det har varit lågkonjunktur i landet på 

grund av den globala finanskrisen 2008. 

Det har inneburit att ett redan lågt bo-

stadsbyggande blivit ännu lägre i Sverige. 

Osäkerhet inför framtiden och en mer re-

striktiv kreditgivning är en trolig förkla-

ring till det låga antalet färdigställda bo-

städer i Öckerö.  

 

I programmet påtalas att frågan om hur 

det ska skapas möjlighet att bygga funkt-

ionella och mer anpassade lägenheter bör 

diskuteras vidare.  

För en åldrande befolkning är det viktigt 

att bostäderna har hög tillgänglighet t.ex. 

hissar och närhet till kommunal service 

och kommunikationer.  

Välanpassade ”vanliga” lägenheter innebär 

att fler äldre kan bo i sin ordinarie bostad 

och få behovsprövade insatser där. Senior-

bostäder får dock inte förväxlas med 

äldreboenden. 

 

Denna frågeställning finns fortfarande 

kvar att behandla. Efterfrågan på billiga 

och tillgängliga lägenheter kvarstår. Det är 

svårt för äldre som vill sälja sina hus för att 

flytta till lägenhet. En åtgärd som är viktig 

för att skapa rotation på bostadsmark-

naden. 

7.2. Byggnation under 2013 – 2014 

Under 2013 byggdes 20 enbostadshus. 

Under 2014 20 enbostadshus och 62 lä-

genheter i flerbostadshus. 

7.3. Behov och efterfrågan 

Öckerö är en attraktiv kommun att bo i. 

Generellt är det idag en brist på bostäder i 

kommunen. Kunskap om bostadsbristen 

och efterfrågan av bostäder begränsas av 

svårigheter med att få tag i bra underlag.  

 

Kommunens fastighetsägare hanterar ut-

hyrningen av sina lägenheter utifrån egna 

köer eller intresseanmälningslistor. Mäk-

larorganisationerna har egna sökmotorer 

för bostads- och äganderätter som är till 

salu. 

 

Det står cirka 1 000 personer i det kom-

munala bostadsbolagets ÖFAB:s bo-

stadskö. Lokala mäklare beskriver att 

trycket på bostäder är ungefär lika stort 

som i övriga Göteborg.  

 

Även om de flesta säljer sina bostäder un-

der sommarhalvåret är det framförallt 

åretruntboende som söks.  

 

Det stora antalet 40-talister som uppnått 

pensionsåldern samt antalet barn från den 

s.k. baby-boomen under 1990-talet, som 

nu flyttat hemifrån, har i flera avseenden 

samma preferenser vad gäller boende.  

 

Fastighetsägare, mäklare och andra aktö-

rer på bostadsmarknaden vittnar om en 

mycket stor efterfrågan på bostäder. Alla 

typer av bostäder efterfrågas, men hyres-

rätter till rimligt pris är intressanta fram-

förallt för ungdomar. Likaså efterfrågas 

lägenheter nära service och kommunikat-

ioner, för de lite äldre. Vad det gäller små-

hus finns en stor efterfrågan på villor samt 

avstyckade tomter att bygga själv på. 

7.4. I framtiden  

Öckerö kommun har idag en relativt ung 

befolkning till följd av stor inflyttning av 

barnfamiljer. I det framtida Öckerö kom-

mun blir andelen äldre fler, samtidigt som 

ungdomsgrupperna minskar. Boendepre-

ferenserna är snarlika hos de sistnämnda 

grupperna. Ungdomar vill flytta hemifrån 

och söker ofta mindre, billiga och funkt-

ionella hyresrätter gärna nära kollektivtra-

fik. Den äldre befolkningen efterfrågar, i 

flera fall, särskilda seniorbostäder eller 

lägenheter med närhet till service och hiss 

i huset. En äldre befolkning ställer även 

Färdigställda bostäder 

2008 2009 2010 2011 2012 

60 25 65 25 70 
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krav på andra typer av utformat boende 

som gör det möjligt att bo kvar längre i 

eget boende. 

 

Idag upplevs en brist på lägenheter, fram-

förallt för äldre personer som vill sälja sitt 

hus och flytta till lägenhet istället. En pla-

nering som ökar rotationen samt rörlig-

heten på bostadsmarknaden blir därmed 

allt viktigare i framtiden. 

 

Öckerö har ett aktivt och väl utvecklat nä-

ringsliv. Många arbetsplatser genererar 

önskemål om bostäder i kommunen. 

Kommande satsningar bedöms leda till en 

ökad efterfrågan på bostäder i attraktiva 

lägen.   

8. Särskilt ansvar för vissa grupper 

Kommunen har särskilt ansvar för vissa 

grupper i samhället främst inom social-

nämndens verksamhetsområden för att 

skapa förutsättningar för invånarna i Öck-

erö kommun att leva värdiga liv oavsett 

uppkommen livssituation.  

 

Socialnämnden har en skyldighet att med-

verka i samhällsplaneringen för att skapa 

goda förutsättningar för de med särskilda 

behov att kunna bo och delta i samhället 

på jämlika villkor.  

 

Enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen 

om stöd och service till vissa funktions-

hindrade (LSS) ska kommunen tillhanda-

hålla särskilda boenden till personer med 

olika funktionshinder. 

8.1. Unga vuxna 

Öckerö kommun tappar genom utflyttning 

av yngre. Detta är normalt eftersom många 

yngre vill bo i större städer respektive i 

studieorter där det finns ett annat utbud 

av service, aktiviteter och nöjen. Men de 

unga ska inte tvingas flytta från kommu-

nen för att det saknas lämpliga bostäder. 

De är en relativt betalningssvag grupp och 

ofta ensamstående. Därmed passar mindre 

hyreslägenheter deras behov. Det finns 

små möjligheter att tillgodose dessa behov 

i kommunen idag. 

8.2. Äldre personer i ordinärt boende 

De demografiska förändringarna är den 

faktor som styr det framtida vårdbehovet 

mer än någonting annat. Trenden för 

kommunens befolkningsutveckling är tyd-

lig. Andelen 65+ är i dagsläget cirka  

22 % och prognostiseras öka cirka 16 % till 

år 2020. Prognosen beviljade hemtjänst-

timmar tyder på en utveckling som på ett 

påtagligt sätt kommer påverka behovet av 

stödinsatser till äldre, eftersom vårdbeho-

vet generellt ökar med tilltagande ålder.   

 

De förebyggande insatser och strategier 

som kommunen kan genomföra i ett tidigt 

skede för att skapa en nödvändig trygghet 

för de äldre bör uppmärksammas.  Antalet 

lägenheter i seniorboende samt trygghets-

boende i kommunen kan komma att på-

verka behovet av särskilt boende.   

Öckerö bostadsbolag tillhandahåller idag 

135 lägenheter fördelat på Öckerö, Hönö 

och Björkö som är tillämpade för seniorer 

vilka erbjuds via bostadskö.  

8.3. Särskilda boenden för äldre 

I Öckerö kommun finns det i dagsläget 118 

permanenta boendeplatser, varav 40 är 

demensplatser. Utöver permanenta platser 

finns det i kommunen 14 korttidsplatser 

samt två trygghetsplatser. Plats i särskilt 

boende beviljas enligt gällande lagstiftning 

av handläggare.  

 

Socialförvaltningen har inför uppskatt-

ningen av antalet platser antagit att beho-

vet av särskilt boende i Öckerö kommun 

följer den demografiska utvecklingen i 

kommunen. Något fler äldre som är över 

80 år bor i särskilt boende i kommunen 

jämfört med riket. Förvaltningen bedömer 

att behovet av äldreboende platser kom-

mer att öka med ca 15 % (20 platser) till år 

2020.  
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Det har arbetats fram en behovsanalys 

inför byggnation av boende med inriktning 

demens där förutsättningar skapas för att 

tillgodose ökat behov. 

8.4. Särskilda boende för personer med 

funktionsnedsättning 

För närvarande finns det 28 permanenta 

boendeplatser fördelat på gruppboende, 

servicebostad och särskilt anpassad bostad 

i kommunen. Beviljande av särskilt boende 

sker efter handläggning enligt gällande 

lagstiftning. Omsättningen av bostäder är 

mycket låg och det dröjer ofta många år 

innan bostaden blir tillgänglig för annan 

behövande.  

 

I dagsläget är behovet av särskilda boen-

den för personer med funktionsnedsätt-

ning svårt att förutse. Av antalet beviljade 

insatser kan slutsatser dras att ålders-

strukturen visar att 50 % är 0-22 år och 50 

% 23-64. Förvaltningen har tidigare inför 

uppskattningen av antalet platser antagit 

att behovet av särskilt boende för personer 

med funktionsnedsättning i Öckerö kom-

mun följer den demografiska utvecklingen.  

Det innebär ett ökat behov av särskilda 

boendeplatser. En djupare analys och in-

riktning på åtgärd för att tillgodose fram-

tidens behov är under arbete. 

8.5. Boende för flyktingar, ensamkom-

mande och anhöriga 

Kommunen saknar idag förutsättningar 

för att ta emot flyktingar i ordinärt boende. 

Kommunen har valt att i första hand 

stödja ensamkommande flyktingbarn i 

familjehem. I något fall har boende ord-

nats genom ÖFAB vid så kallad anhörigin-

vandring. 

 

Bristen på hyreslägenheter, både stora och 

små, gör det svårt för nyanlända att eta-

blera sig i kommunen. 

8.6. Hemlösa 

Enligt socialstyrelsens definition av hem-

lösa 

1. Akut situation där en person helt sak-

nar tak över huvudet 

2. Avsaknad av bostad inför utskrivning 

från institution 

3. Ingen tillgång till bostad på den ordi-

narie marknaden utan hyreskontrakt 

genom kommunens försorg 

4. Kortsiktigt boende hos vänner och 

släktingar 

så har Öckerö medborgare som är hem-

lösa, särskilt enligt definition 3 och 4. Med 

ett utökat utbud av hyreslägenheter skulle 

även dessa kategorier i större utsträckning 

än idag kunna beredas bostad. 
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9. Bostadsbyggande och planering – 

2020 (se tabell bilaga) 

9.1. Mål och inriktning 

Kommunen ska planera bostadsförsörj-

ningen så att det skapas förutsättningar 

för alla i kommunen att leva i goda bostä-

der och att ändamålsenliga åtgärder för 

bostadsförsörjningen förbereds och ge-

nomförs. 

 

Kommunen ska inom ramen för planerad 

befolkningstillväxt stimulera till ett bo-

stadsbyggande som skapar goda förutsätt-

ningar för en långsiktigt hållbar utveckling 

av hela kommunen. Det innebär åretrunt-

bostäder, i olika upplåtelseformer, på alla 

öar. 

 

Bebyggelseutvecklingen ska ske så att ef-

fekten av befintlig infrastruktur och andra 

investeringar optimeras och att så kallade 

tröskeleffekter inom kommunal service 

och infrastrukturutbyggnad undviks. 

 

Kommunens långsiktiga planering ska 

utgå ifrån en befolkningstillväxt på mellan 

70-100 personer per år. Den innebär att 

bostadsproduktionen under perioden fram 

till 2020 i genomsnitt bör vara runt 35-50 

bostäder per år, räknat med 1,8 personer i 

lägenhetshushåll och 2,3 personer per 

hushåll i villahushåll. 

 

Bostadsförsörjningen ska därmed inriktas 

på att så långt som möjligt förutse och till-

godose de behov av bostäder som uppstår 

genom kommunens tillväxtmål och sär-

skilda ansvar för vissa grupper. Det inne-

bär att planer för bostäder ska utarbetas 

mot bakgrund av faktiska prioriterade be-

hov av bostäder och ur samtliga hållbar-

hetsperspektiv. 

 

Befintliga invånare (samt de som vill flytta 

hit) ska erbjudas goda och attraktiva bo-

endemiljöer. Segregation skall motverkas. 

Alla grupper i samhället ska ha möjlighet 

att få en god bostad till rimlig kostnad med 

prioritet till personer tillhörande grupper 

för vilka kommunen har ett särskilt an-

svar. 

 

I samband med planering av bostadsom-

råden ska trygghetsaspekten beaktas t.ex. 

den fysiska miljön, trafiksäkerhet och öv-

rig utformning. Inom allt arbete med bo-

stadsplanering ska barnperspektivet och 

jämställdhetsperspektivet beaktas. 

 

Lokalisering och utformning ska ske på ett 

miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god 

hushållning med mark, vatten och andra 

resurser främjas. 

9.2. Konsekvenser 

Eftersom mycket stora delar av bostadsbe-

ståndet idag är småhus och vissa öar helt 

saknar flerbostadshus ska det i första hand 

ske ett byggande av flerbostadshus med 

lägenheter, i form av ägarrätter, bostads-

rätter och framförallt hyresrätter, i olika 

prislägen. Förtätning och byggande av 

högre bostadshus ska underlättas. 

 

Enskilt byggande av småhus har varit en 

viktig del för att trygga bostadsbeståndet i 

kommunen. En utbyggnad med småhus 

bör fortsatt ske i mindre omfattning ge-

nom avstyckning där det är lämpligt och 

bidrar till förtätning samt i anslutning till 

flerbostadshus. 

 

Fler bostäder ska även kunna skapas ge-

nom ombyggnation och uppdelning av 

befintliga enbostadshus eller genom t.ex. 

inredningar av vindar på flerbostadshus.  

 

Inga nya områden för gruppbyggda enbo-

stadshus bör skapas inom planeringspe-

rioden. 

 

Målet i tidigare program om att det ska 

utvecklas trygghets- och/eller seniorbo-

ende är fortsatt aktuellt. 
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Kommunens kommunala tomter ska säljas 

via mäklare alternativt nyttjas för byggnat-

ion där särskilt ansvar för vissa grupper 

föreligger. 

9.3. Geografisk fördelning 

Nedan presenteras planerade projekt fram 

till 2020 samt planeringsförutsättningar 

för ett längre tidsperspektiv på ö-nivå.  

 

I redovisningen ingår de detaljplaner som 

avses upprättas inom en femtonårsperiod, 

som innehåller fler än fem bostäder och 

där exploatering helt eller delvis är möjlig 

inom tidsperioden. 

 

Utöver dessa tillkommer bostäder genom 

avstyckningar och mindre detaljplaner 

samt genom att fler lägenheter inryms i 

befintliga bostadshus. Denna tillkomst av 

bostäder är svår att förutse var den till-

kommer.  

 

De planbesked som ligger väntande med 

mindre än fem bostäder uppgår idag till 13 

bostäder (nov 2014). 

 

Det kan konstateras att befintliga och 

kommande planer innebär mycket goda 

förutsättningar för kommunen att uppnå 

såväl bebyggelsemål som befolkningstill-

växtmål. Tabellen i bilagan innehåller för-

utsättningar för fler bostäder än behovet. 

Samtidigt är verkligheten ofta sådan att 

inte alla planer kommer till stånd respek-

tive bebyggs i den utsträckning som plane-

rats. 

9.4. Nordöarna 

För Rörö har det genomförts en program-

process under 2014 där det pekas ut om-

råden för förtätning och utbyggnad. Helt 

utbyggt redovisar programmet möjlighet 

till cirka 100 nya bostäder, i de flesta fall 

efter genomförd detaljplaneläggning. Inom 

planeringsperioden 2015-2020 bedöms 

endast ett fåtal av dessa kunna förverkli-

gas.  

Det finns även en byggrätt intill den gamla 

skolan som kan utnyttjas för cirka tio bo-

städer och en kommunal tomt i anslutning 

till hamnområdet med möjlighet att bygga 

ett flerbostadshus med ca 15 bostäder. 

 

På Hyppeln byggs ett flerbostadshus med 

cirka 20 lägenheter nära färjeläget, med 

god tillgänglighet och parkering på Burö. 

Det finns även cirka 20 outnyttjade bygg-

rätter för friliggande villor väster om fot-

bollsplanen som kan bebyggas på längre 

sikt.  

 

På Källö-Knippla planeras för en ny an-

vändning av det tidigare varvet med cirka 

30 bostäder i form av både villor och fler-

bostadshus. Det finns även outnyttjade 

byggrätter i detaljplan för Fiskaregården 

på Källös västsida. Här kan det uppskatt-

ningsvis tillkomma ytterligare minst 20 

bostäder på längre sikt. 

 

Då ambitionen är att tillkommande bostä-

der ska vara för åretruntboende krävs ut-

vecklade kommunikationer om ovanstå-

ende byggnation ska kunna genomföras. 

Då utökade biltransporter inte är möjligt 

krävs först utveckling av ”resecentrum” 

samt eventuellt alternativ i form av per-

sontransporter och trygga parkeringar, vid 

transportnoderna innan ytterligare bebyg-

gelse sker. 

 

Bostäder behövs för att säkerställa ser-

viceutbudet på öarna. Ny bebyggelse bör i 

första hand vara i mindre flerbostadshus 

för att möjliggöra för den åldrande befolk-

ningen att flytta från sina villor till ett till-

gängligt och tryggt boende. Dessa bör om 

möjligt lokaliseras nära service och färjelä-

gen. 

9.5. De sammanhängande öarna 

På Hälsö pågår inget detaljplaneprojekt. 

En programprocess har genomförts men 

det har inte resulterat i något planarbete. 

Det innebär förutsättningar för en mycket 
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begränsad byggnation på lucktomter och 

genom avstyckningar. 

 

På Öckerö pågår planering för bostäder i 

Norra Brevik. Sammanlagt planeras 64 

bostäder blandat i villabebyggelse och 

flerbostadshus. 

 

Kring Öckerö centrum pågår det en pro-

cess om utveckling där det kan tillkomma 

ca 300 bostäder. Utbyggnaden förväntas 

ske över en femårsperiod med start 2017.  

 

Utbyggnaden av äldreboendet Solhöjden 

förväntas ge minst 48 nya lägenheter un-

der programperioden.   

Det finns även en del planbesked för 

mindre förtätningar, en på fem villor vid 

kyrkan och en vid Minnestensskolan med 

tio lägenheter samt Ankaret om 15 lägen-

heter. 

Vid Ekelundsvägen har plantillstånd med-

givits för flerbostadshus med 40 bostads-

rätter vilket kan bebyggas på längre sikt. 

 

Hönö har flera utbyggnadsområden med 

färdiga detaljplaner. På Sandlyckan kom-

mer det uppföras 20 bostäder i flerbo-

stadshus med byggstart 2015.  

I detaljplanen för Heinövallen finns det 

utrymme, utöver Bovieran, på cirka 50 

lägenheter med planerad byggstart 2015.  

I detaljplanen för Nästås finns byggrätter 

för cirka 70 lägenheter och dessa är tänkt 

att utnyttjas helt eller delvis som äldrebo-

ende, på längre sikt. 

Det finns ett positivt planbesked för fler-

bostadshus med ca 60 lägenheter kring 

Spindelnområdet, på längre sikt.  

 

För Hönö Klåva har det genomförts en 

programprocess. I programmet anges rikt-

linjer för Hönö-Klåva som ett handels- och 

besöksområde. Programmet beskriver var 

det är möjligt att bygga bostäder men 

anger inte hur många men uppskattnings-

vis rör det sig om cirka 30 bostäder.  

I anslutning till Hönö Klåva finns även ett 

positivt planbesked för med ett flerbo-

stadshus med tolv bostäder.   

 

För Fotö finns inget pågående planarbete 

men viss förtätning kring skolan förväntas 

där det kan tillkomma ett mindre antal 

bostäder. 

 

I de planer som pågår för de samman-

hängande öarna finns en blandning olika 

boendeformer vilket uppfyller målet om 

ett breddat bostadsutbud. Kommunikat-

ionerna är förhållandevis goda vilket är en 

förutsättning för åretruntboende.  

 

Utmaningarna för byggandet på de sam-

manhängande öarna ligger i att bilberoen-

det måste minska. Störst möjlighet för 

detta sker genom ett byggande i kollektiv-

trafikstråken och genom att satsa på att 

stärka de centrum som finns, Hönö Klåva 

och Öckerö centrum. 

9.6. Björkö 

På Björkö finns två positiva planbesked 

innehållande bostäder. Vitsippevägen in-

nehåller både villor och flerbostadshus om 

totalt cirka 30 bostäder samt ett planbe-

sked för ett flerbostadshus med seniorbo-

städer om cirka 24 lägenheter och intillig-

gande fastighet med tio bostäder.   

 

Björkö står för kommunens största mark-

reserv. Planeringen efter perioden 2015-

2020 har fokus på Björkö och ett arbete 

med en fördjupning av översiktsplan för 

området söder om samhället pågår. Områ-

det bedöms kunna innehålla upp till 400 

bostäder på lång sikt. 

9.7. Kalvsund  

På Kalvsund pågår idag ett arbete med 

förtätning vid den gamla skolan. Bebyggel-

sen är blandad och det kan tillkomma 

cirka 15 bostäder både i form av flerbo-

stadshus och som villor. 
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9.8. Grötö 

På Grötö har den största utbyggnaden 

skett genom avstyckning av befintliga tom-

ter och det finns inga aktuella planer för 

någon större utbyggnad. Dock finns områ-

den där förtätning kan vara möjlig. 

10. Handlingsplan 

Öckerö kommun ska 

1. Skapa rörlighet i det befintliga bo-

stadsbeståendet genom att äldre ska 

ges möjlighet att flytta till trygga boen-

den. 

2. Bygga nya bostäder i kollektivtrafik-

nära lägen med prioritet till flerbo-

stadshus. Inventera byggbar mark med 

stöd i översiktsplan. 

3. Skapa ett markinnehav som möjliggör 

god planering och strategiska etable-

ringar. 

4. Effektivisera plan- och byggprocessen 

för nya bostäder. Utnyttja planmono-

polet och prioritera planer med stort 

allmänintresse. En hög planeringsbe-

redskap ska finnas för att kunna utar-

beta planer som bidrar till bostadsför-

sörjningsprogrammets målsättningar. 

5. Utnyttja ÖFAB för att skapa fler hyres-
rätter och skapa rörlighet i beståndet. 
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Bilaga 

Tabellen redovisar pågående exploatering, möjlig byggnation i färdiga planområden och på-

gående/planerade planläggningsområden och det antal bostäder dessa beräknas kunna gene-

rera till år 2020. Med fet stil redovisas bostäder inom befintliga detaljplaner. 

Ort Objekt Up

plå-

tel-

se-

for

m 

Nr Markägare Under 

exploa-

tering – 

klart 

2016 

Plane-

ring – 

möjlig 

byggnat-

ion 

2017-

2020 

Plane-

ring – 

möjlig 

byggnat-

ion 

2021-

2025 

Plane-

ring – 

möjlig 

byggnat-

ion 

2026- 

Rörö G:a skolan 

Hamnområdet 

Programområdet 

Brf 

Brf 

Eh 

1 

2 

3 

ÖFAB 

Kommunen 

Privat 

  

15 

 

10 

 

20 

 

 

20 

Hyppeln Kvibackeskären 

V. fotbollsplan 

Brf 

Eh 

4 

5 

Kommunen 

Kommunen 

20  

 

  

20 

Källö-

Knippla 

Fiskaregården 

G:a varvet 

Eh 

Eh/ 

Brf 

6 

7 

Kommunen 

Kommunen/ 

Privat 

  

15 

 

15 

25 

 

Hälsö -   -     

Öckerö N Brevik 

 

Öckerö C 

 

 

Solhöjden 

Minnesten 

Kyrkan 

Ekelundsvägen 

N Långesand 

Ankaret 

Eh, 

Brf 

Hr, 

Brf, 

Eh 

Hr 

Hr 

Eh 

Brf 

Eh 

Hr 

8 

 

9 

 

 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

Privat 

 

Kommunen 

m.fl. 

 

ÖFAB 

ÖFAB 

Privat 

Privat 

Kommunen 

ÖFAB 

 60 

 

150 

 

 

48 

10 

5 

 

 

20 

 

 

150 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

20 

Hönö Spindeln 

Heinövallen 

Sandlyckan 

Nästås 

Hönö Klåva C 

Hönö Klåva V. Vägen 

Hr 

Hr 

Brf 

Hr 

Brf 

Brf 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

Kommunen 

Kommunen 

Kommunen 

Kommunen 

Privat 

Privat 

 

48 

20 

 

 

 

 

 

12 

60 

 

 

 

30 

 

 

 

70 

 

Fotö Skolområdet Eh 22 ÖFAB  8   

Björkö Vitsippevägen 

 

Kyrkvägen 

/Skarviksvägen 

FÖP Björkö södra sam-

hälle 

Eh/

Brf 

Brf 

 

Eh/

Brf 

23 

 

24 

 

25 

 

Kommunen 

ÖFAB/Privat 

Kommunen/ 

Privat 

Kommunen 

  

 

34 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

100 

Kalvsund G:a skolan Eh 26 ÖFAB  15   

Grötö -   -     

Summa     88 392 355 279 

 

Brf=bostadrätt, Hr=hyresrätt, Eh=egnahem 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sara Nyrén 
Ärende: Arbetsordning för ö-samråd 
Diarienummer: KS 0131/20 

 

Arbetsordning för ö-samråd 
 

Förslag till beslut 
1. Ändring av namn till ö-samråd för dialogformen godkänns.  
2. Arbetsordning för ö-samråd i Öckerö kommun antas.  

 
Ärendet (sammanfattning) 
I Öckerö kommun finns idag tio aktiva samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller 
byråd. Under LUDDE-projektet som pågick mellan 2000-2002 påbörjades en dialog 
mellan Öckerö kommun och ö-råden. Det mynnade ut i dagens ö-råd. Framöver 
kallas dialogen mellan Öckerö kommun och de tio ö-råden för ö-samråd.  
 
Dialogen mellan Öckerö kommun och kommunens tio ö-råd saknar idag en 
arbetsordning. Behovet av att ta fram en arbetsförordning aktualiserades under 
hösten 2019. Det saknas en beskrivning hur samrådet ska arbeta, vilka som ska 
delta och vilken typ av ärenden som ska eller kommer att tas upp vid ö-samråden. 
Det är även otydligt vem som föreslår, beslutar om och genomför ö-samråden.  
 
Beredning 
Vid ö-samrådet 12 november 2019 genomfördes en workshop tillsammans med 
politiker och ö-råden för att tillsammans diskutera arbetsordningen för ö-samråd. 
De frågor som togs upp under workshopen var följande: 
 
Hur kan vi bättre arbeta med strategiska frågor?  
Hur vill vi utveckla dialogmötena framåt?  
Hur kan vi skapa ett arbetsklimat där vi känner att vi jobbar tillsammans?  
Hur representerar de olika ö-råden befolkningen på öarna?  
Hur jobbar ö-råden för att nå fler invånare?  
 



Utifrån svaren som framkom under workshopen togs ett förslag på arbetsordning 
fram.  

Förslaget presenterades vid ö-samrådet den 18 februari 2020. Där framkom ett 
önskemål om att byta namn från ö-råd till ö-samråd. Bytet av namn är för att 
förtydliga skillnaden mellan de ö-råd som finns på kommunens tio öar och den 
dialog som sker mellan Öckerö kommun och ö-råden.  

På kommunstyrelsens sammanträde 1 september 2020 återremitterades ärendet. 
Ändringar har gjort i arbetsordningen i enlighet med återremiss.  

Bilagor 
Bilaga 1: Förslag på arbetsordning för ö-samråd 

Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 

Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar det slutliga beslutet. 

Expediering av beslut  
Kommunstyrelsens presidium  
Styrelsen i respektive ö-råd 
Enhetschef för digitalisering och kommunikation 
Kommunikatör  

Underskrift 

Namnförtydligande 
Anders Lundgren  
Enhetschef digitalisering och kommunikation 

Datum 

sarnyr0307
Stämpel



 

 
 
 
 
 

Arbetsordning för  
ö-samråd 

  

 
Beslutsdatum: 2020-xx-xx 
Diarienummer: KS 0131/20 
Giltighetstid: Tills vidare 
Dokumentansvarig: Kommunikatör 
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Syfte 
Öckerö kommun vill ha en dialog mellan kommunen och invånarna genom så kallade 

ö-samråd. Ö-samråden är en dialog mellan Öckerö kommun och ö-råden i Öckerö 

kommun. Genom dialogen går det att öka samhällsintresset för kommunens frågor 

och få en varaktig aktiv dialog med våra invånare.  

Dialogen mellan ö-råden och Öckerö kommun inleddes under LUDDE-projektet som 

pågick mellan 2000-2002. I Öckerö kommun finns idag tio aktiva 

samhällsföreningar, även kallade ö-råd eller byråd. Varje ö i kommunen har ett ö-råd 

eller förening. 

För Öckerö kommun utgör ö-råden en samarbetspartner och informationsinstans 

men de är inte en formell remissinstans. Kommunen vänder sig ofta till ö-råden i 

ärenden där det är viktigt att få in synpunkter från kommunens invånare.  

Samråd, förankring och information 
Ö-samråd ska vara ett organ för samråd och information mellan representanter för ö-

råden i Öckerö kommun och Öckerö kommuns styrelser och nämnder. Information 

ska lämnas i form av ärende på föredragningslistan.  

Det är både ö-rådens representanter och kommunen som kan lämna in förslag till 

ärenden. Det ska vara en ömsesidig dialog mellan ö-råden och kommun.  

Ö-samråd är en informationsinstans vid större projekt men även som kontaktyta ut 

mot invånarna. Ö-samråden ska ge ö-råden möjlighet att lämna synpunkter på ären-

den under beredningen.  

Typ av ärenden 

• Aktuella projekt i kommunen eller verksamheter  

• Frågor till och dialog med politiker  
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Rådets sammansättning  
Medverkar från ö-råden  

• Medlemmar från respektive ö-råds styrelse 

Varje ö-råd ansvarar för att utse och anmäla till kommunen vilka personer de har valt 

ska representera organisationen i ö-samrådet.  

Medverkar på ö-samrådet från Öckerö kommun 

• Kommunstyrelsens presidium  

• Kommunikatör 

• Vid inbjudan: fler politiska representanter 

• Vid inbjudan: kommundirektör, förvaltningschefer och berörda tjänste- 
personer. 

Övriga 

• Vid inbjudan: fler invånare. 

Organisation och arbetsformer 
Ö-samrådet tillhör organisatoriskt och administrativt kommunstyrelsen. Samrådets 

ordförande är en utsedd politiker. Det är politiken som har ansvaret för att leda 

dialogen och har ordförandeskapet vid mötena. Politiker föreslår, beslutar om och 

genomför ö-samråden. Kommunstyrelsens presidium bereder ärenden inför ö-

samråden.  

Tjänstepersoner har som ansvar att föreslå förslag till ärenden utifrån vad som är på 

gång i kommunen. Tjänstepersoner hjälper till med planering, stöd vid 

genomförande och med uppföljning. 

Två gånger per år arrangeras ö-samråden och två gånger per år arrangeras 

”kommundialog”, dit ö-råden och allmänheten bjuds in. Datum för 

sammanträdestillfällen för nästkommande år fastställs vid årets sista sammanträde.  

Kallelse till ö-samrådet skickas till representanter för respektive ö-råds styrelse.  

Kallelse skickas cirka två veckor innan ö-samrådet. Eventuella ärenden till dag- 

ordningen ska skickas in som senast 1 vecka före ö-samrådet.  
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Minnesanteckningar från ö-samrådet ska redovisas genom protokoll. Protokollet 

publiceras på Öckerö kommuns webbplats och skickas även ut till samtliga 

representanter via mejl eller brev.  



 

Öckerö 2020-09-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annette Westberg 
Ärende: Ny taxa för Färdtjänsten 2021 
Diarienummer: 0060/20   

 

Ny taxa för Färdtjänsten 2021 
Avståndsbaserad Egenavgift  
 

 

Förslag till beslut 
1. En avståndsbaserad km taxa för egenavgiften för resor med Färdtjänst i 

Öckerö kommun enligt förslag 2 antas. 
2. Ny taxa gäller från och med 2021-04-01 och tills vidare. Gällande taxa för år 

2020 ska gälla fram till att den nya avståndsbaserade taxan införs. 
             
 
Ärendet   
Den 27 november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Västtrafiks 
prissystem ska slås ihop till 3. 
 
När nya zoner införs av Västtrafik i november 2020 försvinner Västtrafiks system 
med uppräkning av egenavgifterna utifrån modellen med baspris. 
Ny modell för hur vi ska räkna upp egenavgifterna måste tas fram. 
 
 
Beredning 
Beviljandet av färdtjänst är en myndighetsutövning som i dag sköts av en enskild 
handläggare i Öckerö kommun. 
 
Utförandet av resan med Färdtjänst sköts av Västtrafik. I dag har 45 kommuner av 49 
i Västra Götaland Västtrafik som utförare av Färdtjänst. Ett arbete för att 
harmonisera riktlinjer och avgifter för Färdtjänsten inom Västra Götalandsregionen 
pågår ständigt. Taxan för färdtjänstresan (egenavgiften för kund) grundas i dag på 
Västtrafiks baspris, som försvinner i och med införandet av 3 zoner. Fram till 
december 2020 har egenavgifterna för färdtjänstresenärer i Öckerö kommun följt 
Västtrafiks baspris med ett påslag med 15 % inom Öckerö kommun eller inom en 
kommun och 50 % för kommuner utanför den egna kommunen. I dag ser 
egenavgiften för en Färdtjänstresa ut enligt följande i Öckerö kommun: 
 



       Zon 0 = Inom Öckerö kommun 
       Zon 1 = Inom övriga kommuner inom färdtjänstområdet 
       Zon 2 = Från Öckerö kommun till Göteborg 
       Zon 3 = Från Öckerö kommun till Partille, Mölndal, Kungälv, Härryda, 
Lerum och Ale 
       Zon 4 = Från Öckerö kommun till Alingsås, Stenungsund 
       Zon 5 = Från Öckerö kommun till Tjörn, Lilla Edet 

 
Färdtjänsttaxa 2020 
 

Vuxen   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 54 kr 1,15 60 kr 
1 54 kr 1,15 60 kr 
2 88 kr 1,5 132 kr 
3 125 kr 1,5 188 kr 
4 161 kr 1,5 242 kr 
5 198 kr 1,5 297 kr 

   
Ungdom   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 39 kr 1,15 45 kr 
1 39 kr 1,15 45 kr 
2 66 kr 1,5 99 kr 
3 94 kr 1,5 141 kr 
4 121 kr 1,5 182 kr 
5 148 kr 1,5 222 kr 

   
 
Både i GR och i handledningsgrupper där handläggare inom Färdtjänsten deltar har 
man tagit fram olika förslag till lösningar. Flera kommuner väljer att ligga kvar på 
nuvarande system i väntan på vilket beslut andra kommuner tar och i väntan på 
prisförslaget för 3 zoner. För att hålla nere systemutvecklingskostnaderna för 
Västtrafik (som vi alla kommuner som har Västtrafik som utförare gemensamt får 
betala) är det önskvärt att så många kommuner som möjligt väljer samma lösning. 
En av nedanstående förslag måste vi välja för att beräkna egenavgiften för en 
färdtjänstresa. 
 
 
Förslag 1 
Behålla den modellen vi har i dag där zonerna baseras på kommungränserna. Inför 
varje nytt år höja egenavgiften på färdtjänstresan enligt KPI (konsumentprisindex).  
 
Förslag 2 
En avståndsbaserad km taxa med ett startpris på 65 kr (50 kr + 30 %) för ett avstånd 
på 0 - 10 km och därefter ett påslag med 4 (3 kr + 30 % ) för varje påbörjad km.  



Västtrafik utgår ifrån en startavgift på 50 kr och ett km påslag på 3 kr per påbörjad 
km. Öckerö kommun väljer ett påslag med 30 % på både startavgiften och km 
påslaget. Varje år uppräknas taxan efter Västtrafiks höjning av den genomsnittliga 
uppräkningen i kollektivtrafiken. Öckerö kommun höjer varje år egenavgiften för 
Färdtjänsten efter Västtrafiks uppräkning. Detta gäller från 2021-04-01 och tills 
vidare. 
 
Förslag 3 
Följa de nya zonerna som införs inom den allmänna kollektivtrafiken med en egen 
prissättning. 
 
Ekonomi 
Kostnaden för färdtjänsten belastar Samhällsbyggnad. Egenavgiften som kunderna 
betalar för sin resa dras av kostnaden i en efterreglering. 
 
Det är svårt att förutse kostnaderna för färdtjänsten 2021 då även Flexlinjen, som är 
en servicelinje, kommer att upphöra december 2020. Detta förmodas innebära en 
ökning av färdtjänstresor från januari 2021. En beräkning utifrån avståndsbaserad 
km taxa enligt förslag 2 beräknas ligga nära intäkterna från egenavgifterna 2019. 
En avståndsbaserad km taxa kan förändra resmönstret till att fler resor görs till 
närmare målpunkter och därmed gynnas även miljön.  
 
En beräkning på förslag 2 för att jämföra med nuvarande taxa: 
 
Inom en kommun eller i Öckerö kommun. 

Startavgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

50     5 50 60 
55     5 55 60 
60     5 60 60 
65     5 65 60 
70     5 70 60 

      
 
Zon 2 Över en kommungräns. 

Start avgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

Egenavg över 
kommungräns 

50   4 15 70 132 132 
55   4 15 75 132 132 
60   4 15 80 132 132 
65   4 15 85 132 132 
70   4 15 90 132 132 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zon 3 Över 2 kommungränser 

Start avgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

Egenavg över 
kommungräns 

50   4 30 130 188 188 
55   4 30 135 188 188 
60   4 30 140 188 188 
65   4 30 145 188 188 
70   4 30 150 188 188 

 
Zon 4 Över 3 kommungränser 

Start avgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

Egenavg över 
kommungräns 

50   4 56 234 242 242 
55   4 56 239 242 242 
60   4 56 244 242 242 
65   4 56 249 242 242 
70   4 56 254 242 242 

 
Zon 5 Över 4 kommungränser 

Start avgift 0-10 påslag/km Antal km 
Pris ny 
taxa 

Egenavgift 
idag 

Egenavg över 
kommungräns 

50   4 80 330 297 297 
55   4 80 335 297 297 
60   4 80 340 297 297 
65   4 80 345 297 297 
70   4 80 350 297 297 

 

  
Intäkt egenavg 
2019 

FTJÖCK 156 752,00 
SPCÖCK 37 598,00 
SPUÖCK 9 496,00 
FTUÖCK 2 973,00 
FRIÖCK 7 623,00 
  214 442,00 

 

Km 
 antal 
resor Pris ny taxa 

Intäkt 
egenavg 
2021 

0-10 km 1085 65 70 525,00 
11-15 km 27 85 2 295,00 

16-30 km 853 145 
123 

685,00 
31-56 km 233 249 58 017,00 
57-80 km 19 345 6 555,00 

  2217   
261 

077,00 
 



Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Egenavgiften för en färdtjänstresa blir rättvis ur det perspektivet att en lång resa 
kostar mer än en kort resa. Svårigheten i Öckerö kommun är att vi har en färjetrafik 
som ibland medför långa väntetider för en färdtjänstresenär. Det går inte att lägga på 
ett tidspåslag för enbart dessa resenärer. Vi har då resonerat så att alla 
kommuninvånare i Öckerö kommun som åker färdtjänst får en dyrare startavgift än 
andra kommuner för att gemensamt kompensera för de som gör en resa med en eller 
två färjor. Alla kommuninvånare betalar samma avgift för en färdtjänstresa. Då är 
resor till Daglig Verksamhet undantaget. Fördyrade levnadskostnader som ett 
funktionshinder medför kompenseras av Försäkringskassan genom 
Merkostnadsersättning. 
 
Barnperspektiv 
Barn upp till och med att de fyller 7 år åker gratis. 
Ungdomspriset är 75 % av egenavgiften för en vuxen.  
Samma prissättning som Västtrafik har på sina biljetter. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunfullmäktige fattar beslut om att införa en avståndsbaserad km taxa i 
Färdtjänsten. 
 
Kommunfullmäktige fattar beslut gällande procentpåslaget för egenavgiften för 
Färdtjänsten. 
 
 
Bedömning 
För färdtjänstresor som är Serviceresor, är kostnaden för kommunen högre per 
resenär än en vanlig resa med allmän kollektivtrafik. Utifrån färdtjänstkostnader för 
kommunerna är alla som arbetar med färdtjänstfrågor inställda på att en egenavgift 
baserad på km taxa kommer att vara mer rättvis. Korta resor blir billigare och långa 
resor blir dyrare.  
Så länge färdtjänstresor sker med Taxi och Specialfordon, där kommunerna debiteras 
kostnaden för resorna utifrån Taxibolagens beräkning av kostnaden för en resa, är 
förslag 2 mer relevant.  
Göteborg som har en egen organisation för Färdtjänstresor kommer att gå över till 
avståndsbaserad km taxa. Flera kommuner kommer att införa en egenavgift baserad 
på km taxa (Fyrbodal, Herrljunga, Svenljunga, Bollebygd ) men idag vet vi inte när 
detta kommer att ske. 
 
 
Här följer konsekvenser utifrån varje förslag: 
 
Förslag 1 
Att beräkna egenavgiften enligt denna modell kan vara svårt att beräkna så att den 
överensstämmer med dagens baspris modell. Resor för boende på Björkö blir dyra då 
de passerar en kommungräns redan på Lilla Varholmen. 
 
Förslag 2 
Vår bedömning är att alternativ 2 är det mest kostnadseffektiva. Förslaget innebär för 
färdtjänstresenärer att korta resor inom kommunen blir billigare. Höjningen av 
egenavgiften inför 2021 blir lägre än höjningen inför 2020. 



En avståndsbaserad km taxa kan förändra resmönstret till att fler resor görs till 
närmare målpunkter och därmed gynnas även miljön. I dag görs de flesta resor inom 
kommunen och kan detta mönster fortsätta så gynnas även företag i Öckerö kommun 
(affärer, frisörer, fotvård, hudterapeuter, restauranger etc). 
Det blir billigare för kommuninvånare på Björkö att åka till Amhult Centrum. Det blir 
dyrare att åka längre resor. Det görs få längre resor (se bilaga 1).  
Kommunen får in en högre egenavgift från resenären då det är en Färdtjänstresa och 
inte en Riksfärdtjänstresa. 
 
Förslag 3 
Beräkningen av baspriset utifrån ett procentpåslag på kollektivtrafikens biljettpris 
måste göras och då utifrån förslag 1.  Konsekvenserna av detta förslag kan medföra 
att resor till Göteborg ökar och att kostnaden för kommunen ökar. Långa resor inom 
en zon kan kosta kommunen mycket mer än med den beräkningsmodell vi har i dag. 
 
 
Expediering av beslut 
Västtrafik 
Ekonomi Öckerö kommun 
 
Bilagor 
 
 
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
Anna Dannjé Brocker                                                           Johannes Wallgren 
T F Kommundirektör                                                           Samhällsbyggnadschef 
   
 
Datum  
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YRKANDE  

 

Förfrågan avseende tillköp av seniorkort  
Förslag till beslut 
Uppdra åt kommundirektören att göra en kostnadsförfrågan till Västtrafik avseende tillköp 
av seniorkort. 

Ärendet 
Flera kommuner i Göteborgsregionen erbjuder sina äldre folkbokförda invånare ett 
seniorkort för att kunna resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Det är kommunerna själva 
som beslutar om de ska erbjuda seniorkort och från vilken ålder (65 eller 75 år). Kommunen 
betalar seniorkortet och vissa kommuner tar ut en administrativ avgift. 

En diskussion har pågått under flera år kring möjligheten även för Öckerö kommun att införa 
seniorkort för fria kollektivtrafikresor. På grund av osäkerheter kring kostnaden för 
seniorkort i samband med det nya zon-systemet har det inte varit aktuellt att gå vidare med 
frågan tidigare. En annan aspekt är att en ringlinje införs som alternativ till Flexlinjen i slutet 
av 2020. Västtrafiks uppdrag är att erbjuda allmän linjetrafik på tidtabell och man har därför 
valt att inte medfinansiera Flexlinjen längre. 

Kostnaden per kort är differentierad för varje kommun. För att få en indikation på Öckerö 
kommuns beräknade kostnad behövs ett beslut som bifogas förfrågan om kostnaden för 
tillköp. 

Ekonomisk bedömning 
Ett eventuellt beslut om att erbjuda seniorkort tas i samband med budget 2022. 

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Bo Norrhem (L) 
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Öckerö 2020-09-07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Markanvisning Hult 1:524/Hönö 2:395 
Diarienummer: 0081/18   

 

Markanvisning idrottsändamål Hult 1:524 / 
Hönö 2:395 
 

Förslag till beslut 
Uppdra åt kommundirektören att försälja objektet via mäklare med budgivning, 
med förbehållet att området ska bebyggas med en större idrottshall som även 
möjliggör samutnyttjande för större mötessammankomster. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Aktuellt område är belagt med ”C” (centrumändamål) i gällande detaljplan. 
Missionsförsamlingen har haft ett markanvisningsavtal som gick ut tidigare i år. För 
att bibehålla objektivitet och transparens vid en försäljning bör kommunens 
riktlinjer följas, vilket innebär en försäljning på öppna marknaden. 
 
Beredning 
Två aktörer har inkommit var för sig med begäran om markanvisning, vilka bifogas. 
Det finns även andra som har ringt och visat sitt intresse. 
 
Ekonomi 
Enligt värdeutlåtande från auktoriserad värderare betingar området som 
kommunen äger ett uppskattat marknadsvärde vid en användning av 
idrottsändamål om c:a 1.700.000:-. Notera att det går ett stråk av privatägd mark 
som behöver förvärvas av en kommande exploatör rakt genom området. 
 
Bedömning 
Området består idag av upplag av stenmassor samt beväxt våtmark med inslag av 
rödlistade växter. Miljöinventering har genomförts, och vid en exploatering måste 
hänsyn tas till bl.a. häckningstider och rödlistade arter. Marken kan komma att 
behöva höjas och eventuellt pålas. 
 
Expediering av beslut 
Mark- och exploateringsingenjör 



 
 

 

 
 
Bilagor 
Begäran om markanvisning 
 
 
Karta 

 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                                …………………………………..  
Johannes Wallgren                                                             Anna D Brocker  
 
Samhällsbyggnadschef                                                       T.f. kommundirektör   
 
Datum                                                                                     Datum 
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Öckerö 2020-08-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 

Ärende: Försäljning av mark för hotell/konferens, del av Öckerö 1:80 
m.fl. 

Diarienummer: 0051/18   

 

Förlängning av tidsfrist 
 

Förslag till beslut 
Kommundirektören uppdras att förlänga tidsfrist enligt punkt 1 i KS §70 till 2020-
12-31. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö Spa Hotell och konferens AB har i beslut KS §70 t.o.m. 2020-06-30 att 
inkomma med i beslutet specificerade handlingar. På grund av den rådande 
situationen med Covid 19 behöver datumet förlängas. Det nya datumet sätts till 
2020-12-31. 
 
Bedömning 
Förlängning med 6 månader bedöms som skäligt. 
 
Expediering av beslut 
Mark- och exploateringsingenjör  
 
 
 
 
………………………..                                              ……………………………..   
Johannes Wallgren                                                   Anna D Brocker                                                                                             
Samhällsbyggnadschef                                             T.f. kommundirektör 
Datum:                                                                         Datum: 
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Öckerö 2020-09-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Petter Leyman/Rikard Sporre 
Ärende: Godkännande av planprioriteringslistan 
Diarienummer: 0003/18 

 

Godkännande av planprioriteringslistan 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner planprioriteringslistan med datum 2020-09-09. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Planprioriteringslistan är ett dokument som prioriterar detaljplaneärenden och strategiska planer/program 
utifrån kommunens resurser och intressen. Hänsyn tas också till om ett ärende bedöms vara av allmänt intresse 
eller om det endast är av enskilt intresse för den sökande. Planprioriteringslistan innehåller även en preliminär 
tidplan för pågående planärenden. 
 
Beredning 
Planlistan diskuteras i ett plangruppsmöte där planenhetens chef och tjänstepersoner, samhällsbyggnadschefen 
samt presidier för Kommunstyrelsen och Bygg- och miljönämnden deltar, innan den tas upp för godkännande i 
kommunstyrelsen.  
 
Ekonomi 
Godkännande av planprioriteringslistan innebär inga direkta kostnader för kommunen. Indirekt påverkan kan 
inte uteslutas men den sker i sådana fall inom ramen för de detaljplaner och strategiska dokument som pekas ut 
i listan och hanteras då i respektive ärende.   
 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder  
Godkännande av planprioriteringslistan har ingen direkt påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra 
diskrimineringsgrunder. Indirekt påverkan kan inte uteslutas men den sker i sådana fall inom ramen för de 
detaljplaner och strategiska dokument som pekas ut i listan och hanteras då i respektive ärende.   
 
Barnperspektiv 
Godkännande av planprioriteringslistan innebär ingen direkt konsekvens för barnperspektivet. Indirekta 
konsekvenser kan inte uteslutas men de sker i sådana fall inom ramen för de detaljplaner och strategiska 
dokument som pekas ut i listan och hanteras då i respektive ärende. 
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet. 
 
 
 



 
 

 

Bedömning 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att prioriteringen av detaljplaner och strategiska dokument i 
planprioriteringslistan är lämplig, med avsikt på kommunens kommande planarbeten och verksamhetens 
resurser. 
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till handläggande planarkitekter. 
 
Bilagor 
Planprioriteringslistan med datum 2020-09-09.  
 
 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
------------------------------------------ 
Anna Dannjé Brocker 
Tf Kommundirektör 
2020-___-___                          
 
                             
                                                                ------------------------------------------ 
                                                                Andreas Beutler 
                                                                Plan- bygg och miljöchef 
                                                                2020-___-___ 



FÖRSÄTTSBLAD PLANLISTA 2020-09-09 (sid. 1/7)

KATEGORI KOD BETYDELSE

Strategiska dokument Dokument som beskriver kommunens övergripande och långsiktiga mål. 

Allmänt intresse Samhällsfuktioner som kommer allmänheten till gagn, t.ex. vård, skola, kommunal service, infrastruktur.

Allmänt/enskilt intresse
Gäller för planer som har inslag av både allmänna och enskilda intressen, exempelvis villor och skola. 
I Öckerö kommun finns det i dagsläget brist på flerbostadshus, vilket innbär att det anses ha ett större allmänt intresse än villor.

Enskilt intresse Gäller för planer som bara berör enskilda intressenter, t.ex. planering av villor.

Symboler i planlistan ↑ ↓ Förändring (uppflyttad/nedflyttad)  

Storlek på plan och uppskattad handläggningstid per planarkitekt XS Mycket liten plan (ca 200 timmar): Enstaka villatomt/villatomter inom eller i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur.

S Liten plan (ca 400 timmar: Mindre grupp av bostäder eller enstaka mindre verksamhet utan komplexa miljöfrågor.

M Mellanstor plan (ca 800 timmar): Lite större grupp av bostäder eller verksamheter. Några svåra frågor men av normal karaktär.

L Stor plan (ca 1200 timmar): Omfattande bebyggelse eller sammansatt bebyggelse. Komplexa frågor och behov av samordning.

SENASTE PLANLISTA ÄNDRING TILL DENNA/GÄLLANDE PLANLISTA (*)

2020-01-14 * Förstudie - Flytande bostäder införd under Program och strategiska dokument.
* Riktlinjer för markberedskap, markanvisning och exploateringsavtal är inte längre pågående och tas därför bort från Program och 
stragegiska dokument.
* Mobilitetsplan är inte längre pågående och tas därför bort från Program och stragegiska dokument.
* DP för Minnestensskolan (Öckerö 2:799) och Ankaret (Öckerö 2:800) uppflyttade.
* Antal bostäder för Ankaret höjt från 10 till 60 efter vad som bedöms möjligt.
* DP för Saltasviksvägen (Öckerö 2:572) och Spindeln (Heden 1:447) nedflyttade. 
* DP för Rödvägen (Hönö 2:517) och Tumlaren (Fotö 1:297) uppflyttade från medellång sikt (10-15 år) till kort sikt (0-10 år).
* DP för Ö-varvet (Öckerö 17:4) införd i planlistan (kort sikt 0-10 år) efter positivt planbesked. Uppstartsår inte bestämt.
* Justering av tidplan för pågående planer.



PLANLISTA 2020-09-09 (sid. 2/7)

KOD PLAN / PROGRAM / STRATEGISKT DOKUMENT SYFTE OCH EVENTUELL KOMMENTAR PLANBESKED STARTBESLUT STORLEK STATUS UPPSTART BOSTÄDER

Dagvattenplan Hantering av dagvatten. 
Projektledare: Samhällsplanerare

Pågående 2019 0

Revision Bostadsförsörjningsprogram Projektledare: Samhällsplanerare/Lokalstrateg Pågående 2020 0

FÖP Björkö Bostäder, service och verksamheter Pausad 2020-2021 400

Förstudie - Flytande bostäder Förutsättningar för flytande bostäder inom kommunen.
Projektledare: Planenheten

Ej påbörjad 2020-2021 ?

Blå ÖP Uppstart beroende på resurser Ej påbörjad ? 0

Gestaltningsprogram Offentliga miljöer Uppstart beroende på resurser Ej påbörjad ? 0

Förstudie - Utveckling av  Öckerö centrum & Dammen Uppstart beroende på resurser Ej påbörjad ? 0

Program och strategiska dokument



PLANLISTA 2020-09-09 (sid. 3/7)

KOD PLAN / PROGRAM / STRATEGISKT DOKUMENT SYFTE OCH EVENTUELL KOMMENTAR PLANBESKED STARTBESLUT STORLEK STATUS UPPSTART BOSTÄDER

Öckerö Nya Centrum (Öckerö 2:620 m.fl.) Utveckling av handel, bostäder och kontor 2015 (2015) L Pågående 400

Knippla Varv (Källö 1:1 m.fl.) Bostäder, hamn och centrumbebyggelse 2016 (2018) M Pågående 30

Hjälvik (Öckerö 2:200) Seniorboende 2014 2017 M Pågående 26

Hamn Öckerö - Pir (Öckerö 17:1) Utfyllnad för breddning av bef. pir i Öckerö hamn 2014 2017 S/M Pågående 0

Södra Långesand (Öckerö 1:552 m.fl.) Industrimark 2017 2019 M Pågående 0

Trubaduren (Hult 3:12) Höjning av byggnadshöjd, för att skapa en till våning 2014 2019 XS Pågående 0

Fotö G:a Församlingshem (Fotö 1:12) Flerbostadshus 2015 2019 S Pågående 10

Nämndemansvägen (Hönö 2:80) Flerbostadshus 2014 2019 XS Pågående 5

Återvinningsstation Björkö (Björkö 3:154) ÅVS (tillf. bygglov kan förl. 5 år) 2014 2018 XS Pausad ? 0

Återvinningsstationer ÅVS:er på flera öar (tillf. bygglov kan förl. 5 år) 2014 2018 XS Pausad ? 0

↑ Ankaret (Öckerö 2:800) Flerbostadshus (50-80 lgh), verksamheter, skola, handel 2015 S Ej påbörjad 2020 60

↑ Minnestensskolan (Öckerö 2:799) Skapa byggrätt för flerbostadshus i 3-4 våningar 2014 S Ej påbörjad 2020 10

↓ Saltasviksvägen (Öckerö 2:572)
Köpa del av grönomr. samt ändra användning / 
Strandskydd återinträder sedan 2014-12-01 

2011 XS Ej påbörjad 2021 0

↓ Spindeln (Heden 1:447) Flerbostadshus Spindelnområdet 2012 M Ej påbörjad 2021 60

Mekia AB Fotö (Fotö 1:139) Tillbyggnad befintlig industriverksamhet 2017 S Ej påbörjad 2021 0

Breviksvägen (Öckerö 2:37 och 2:94) Villor 2014 XS Ej påbörjad 2022 5

Hemvärnsvägen (Hönö 3:4 m.fl.) Förtätning med villor 2015 XS Ej påbörjad 2022 3

Kaptensvägen (Röd 1:160 och 1:62) Flerbostadshus (ev. seniorboende) 2019 S Ej påbörjad 2022 14

Sandviksvägen (Röd 1:259, tid. Röd 1:187) Villor 2016 XS Ej påbörjad 2022 2

↑ Rödvägen (Hönö 2:517)
Möjliggöra för flerbostadshus samt anpassa byggrätten efter 
bef. förhållanden

2013 XS Ej påbörjad 2023 4

↑ Tumlaren (Fotö 1:297) Flerfamiljshus 2013 S Ej påbörjad 2023 15

Makrillvägen (Öckerö 2:287) Villa 2016 XS Ej påbörjad 2023 1

Pågående planer och planer på kort sikt (0‐10 år)



PLANLISTA 2020-09-09 (sid. 4/7)

KOD PLAN / PROGRAM / STRATEGISKT DOKUMENT SYFTE OCH EVENTUELL KOMMENTAR PLANBESKED STARTBESLUT STORLEK STATUS UPPSTART BOSTÄDER

Harpunvägen (Hönö 1:63) Villor 2016 XS Ej påbörjad 2024 2

Hamnvägen (Hönö 1:63 och 2:77) Villor 2016 XS Ej påbörjad 2024 2

Breviksv. / Västerv. (Öckerö 2:554 och 2:186) Villa 2016 XS Ej påbörjad 2024 1

Skarviksvägen (Björkö 1:30) Villa 2016 XS Ej påbörjad 2025 2

Göstahallen (Öckerö 3:11)
Övernattningsmöjl. och skolverksamhet (46 bäddar)
Uppstart osäker p.g.a. ekonomi

2017 S Ej påbörjad ? 0

Ö-varvet (Öckerö 17:4) Ändring DP för hamn/varvsändamål 2020 M Ej påbörjad ? 0

Bostäder FÖP Björkö Bostäder - L Ej påbörjad ? 80

Bostäder Rörö planprogram Bostäder (Hästtången) - M Ej påbörjad ? 30

Lucktomter Hälsö Bostäder - S Ej påbörjad ? 10

Lucktomter Grötö Bostäder - S Ej påbörjad ? 10

652

65

130

782

78

156

Antal personer/år på kort sikt (0-10 år) i beslutade planbesked (2 personer/bostad) 

Antal bostäder/år på kort sikt (0-10 år) i beslutade planbesked

Antal bostäder på kort sikt (0-10 år) i beslutade planbesked

Totalt antal möjliga bostäder på kort sikt (0-10 år)

Totalt antal möjliga bostäder/år på kort sikt (0-10 år)

Totalt antal möjliga personer/år på kort sikt (0-10 år) - (2 personer/bostad) 



PLANLISTA 2020-09-09 (sid. 5/7)

KOD PLAN / PROGRAM / STRATEGISKT DOKUMENT SYFTE OCH EVENTUELL KOMMENTAR PLANBESKED STARTBESLUT STORLEK STATUS UPPSTART BOSTÄDER

Ekelundsvägen (Öckerö 2:620 kopplat till Öckerö 
2:198 och del av 2:199)

Flerbostadshus, kontor och ev. trygghetscentrum 2015 M Ej påbörjad 2030-35 40

Västra Vägen (Hult 1:93) Flerbostadshus mindre lgh för yngre/äldre 2014 S Ej påbörjad 2030-35 12

Rörö Naturhotell (Rörö 2:56) Naturhotell (+ 4 bostäder) 2015 M Ej påbörjad 2030-35 4

Oxelvägen (Hönö 21:12 & Hönö 2:101) Flerbostadshus och villatomt 2017 M Ej påbörjad 2030-35 25

Intagsvägen (Öckerö 1:222) Flerbostadshus (4 nya bostäder) 2018 S Ej påbörjad 2030-35 4

Valenvägen (Hönö 2:383)
Avstyckning till två fastigheter, samt möjliggöra byggnation av 
en bostad på den nya fastigheten.

2018 XS Ej påbörjad 2030-35 1

Hamn Rörö (Rörö 1:3, 1:63)
Utveckling av handel och hamnverksamhet på Rörö / Avvaktas 
enl. önskemål från sökande

2012 M Ej påbörjad 2030-35 0

Hästenvägen (Hönö 16:2) Ändring av detaljplan för att utöka byggrätt 2019 XS Ej påbörjad 2030-35 0

Knippla 1:115
Ändra användning från centrum till bostäder (6 st), 
vård/vårdbostäder

2019 S Ej påbörjad 2030-35 6

Ändring gamla detaljplaner
Planering, strategier, ställningstaganden samt beslut om 
resurser (x antal bostäder) / Resursfråga

2015 XL Ej påbörjad 2030-35

Bostäder FÖP Björkö Bostäder - L Ej påbörjad 2030-35 150

Flytande bostäder Hönö Rödkil Bostäder - S Ej påbörjad 2030-35 10

Bostäder Hönö Mossen Bostäder - M Ej påbörjad 2030-35 15

92

18

37

267

53

107

Antal personer/år på medellång sikt (10-15 år) i beslutade planbesked (2 personer/bostad) 

Totalt antal möjliga bostäder på medellång sikt (10-15 år)

Totalt antal möjliga bostäder/år på medellång sikt (10-15 år)

Totalt antal möjliga personer/år på medellång sikt (10-15 år) - (2 personer/bostad) 

Antal bostäder/år på medellång sikt (10-15 år) i beslutade planbesked

Antal bostäder på medellång sikt (10-15 år) i beslutade planbesked

Planer på medellång sikt (10‐15 år)



PLANLISTA 2020-09-09 (sid. 6/7)

KOD PLAN / PROGRAM / STRATEGISKT DOKUMENT SYFTE OCH EVENTUELL KOMMENTAR PLANBESKED STARTBESLUT STORLEK STATUS UPPSTART BOSTÄDER

Norra Brevik (Öckerö 1:120 m.fl.) Bostäder 2013 M/L Ej påbörjad 2035-40 64

Bostäder FÖP Björkö Bostäder - L Ej påbörjad 2035-40 100

Bostäder Rörö planprogram Bostäder - M Ej påbörjad 2035-40 20

Flytande bostäder (2 områden) Bostäder - S Ej påbörjad 2035-40 15

Hälsö Rönnevalen Bostäder - M Ej påbörjad 2035-40 40

Grötö Västerhav Bostäder - S Ej påbörjad 2035-40 10

249

50

100

Bostäder FÖP Björkö Bostäder - L Ej påbörjad 2040- 70

Öckerö Tallvägen Bostäder - M Ej påbörjad 2040- 60

Bostäder Rörö planprogram Bostäder - M Ej påbörjad 2040- 40

170Totalt antal möjliga bostäder från år 2040

Totalt antal möjliga personer/år på lång sikt (15-20 år) - (2 personer/bostad) 

Totalt antal möjliga bostäder/år på lång sikt (15-20 år)

Totalt antal möjliga bostäder på lång sikt (15-20 år)

Planer på lång sikt (15‐20 år)

Planer från år 2040



TIDPLAN FÖR PÅGÅENDE PLANER 2020-09-09 (sid. 7/7)

S G A Ö

2020 2021 2022

KOD PLAN / PROGRAM / STRATEGISKT DOKUMENT SYFTE OCH EVENTUELL KOMMENTAR KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4 KV 1 KV 2 KV 3 KV 4

Öckerö Nya Centrum (Öckerö 2:620 m.fl.) Utveckling av handel, bostäder och kontor A

Knippla Varv (Källö 1:1 m.fl.) Bostäder, hamn och centrumbebyggelse S S G A

Hjälvik (Öckerö 2:200) Seniorboende G A

Hamn Öckerö - Pir (Öckerö 17:1) Utfyllnad för breddning av bef. pir i Öckerö hamn S G A

Södra Långesand (Öckerö 1:552 m.fl.) Industrimark S S G A

Trubaduren (Hult 3:12) Höjning av byggnadshöjd, för att skapa en till våning S G A

Fotö G:a Församlingshem (Fotö 1:12) Flerbostadshus S G A

Nämndemansvägen (Hönö 2:80) Flerbostadshus S G A

ÖverklagadGranskning AntagandeSamråd



        

 

  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
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Öckerö 2020-09-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Klara Kållberg   

Ärende: 
Beslut om planstart - Detaljplan för Öckerö 2:799  

Gamla Minnessten 

Diarienummer: 0152/20 

 

Godkännande av planstart för Detaljplan för 

Öckerö 2:799 Gamla Minnessten 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar formellt beslut om planstart/start-PM för följande detaljplaner:  

- Detaljplan för Öckerö 2:799 Gamla Minnessten 

 

Ärendet (sammanfattning) 
Åtskillnad bör göras mellan beslut om planbesked och beslut om uppstart av ett 

detaljplanearbete. Syftet med att skilja dessa delar av planprocessen åt är att de i juridisk 

mening inte är samma ärende. Ett positivt planbesked är endast ett beslut beträffande 

föreslagen planläggning, men ett planärende anses inte ha påbörjats förrän ett formellt 

beslut om att inleda planläggning har fattats. Det är viktigt att ett formellt och 

dokumenterat beslut fattas om uppstart av planarbetet eftersom det är den lagstiftning 

som gäller vid startbeslutet som ska användas, både vid upprättande av planen och i 

tolkningen av den färdiga planen. 

 

 
Beredning 

 Gällande byggplan för området vann laga kraft 1973-08-27 och redovisar planområdet som område 

för allmänt ändamål. 

 Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, föreslår 

markanvändningen bostäder för området. 

 Planområdet är inte utpekat som särskilt bevarandevärt område varken i Naturvårdsprogrammet 

(2014) eller i Kulturmiljöprogrammet (2012).  

 Planområdet berörs inte av strandskydd. 

 Lagfarenägare till marken i området är Öckerö Fastigheter AB (ÖFAB). 

 
Detaljplanens syfte  

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från område för allmänt ändamål till 

bostad samt pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus inom planområdet.   

 
 
 



 
 

 

 
Tidigare beslut  
 
Positivt planbesked lämnades för området 2014-10-14 (KS § 171 – dnr 241/14). Syftet med ansökan är att 

upprätta en ny detaljplan för att förändra användningsområdet för Öckerö 2:799 från byggmark A-allmänt 

ändamål till bostadsbebyggelse. Detta i syfte att möjliggöra ett uppförande av flerbostadshus på en tomt 

omfattande ca 1800 m2. Planerad nybyggnad skall vara 3 eller 4 våningar och anpassad till den omgivande 

miljön.  

 

Ekonomi 
Plankostnadsavtal kommer att tecknas mellan Öckerö kommun och Öckerö Fastigheter AB (ÖFAB). 

Detaljplanen bekostas av exploatören. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför. Det 

kan initialt tillkomma extra kostnader ifall det bedöms att det mindre grönområdet i anslutning till planområdet 

ska ingå i planområdet samt om grönområdet ska upprustas. Upprustningen kommer då att regleras i ett 

exploateringsavtal.  

 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder   
Ett besked om planstart har bedömts inte ha direkt påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra 

diskrimineringsgrunder 

 

Barnperspektiv 
Ett besked om planstart bedöms inte ha direkt konsekvens för barnperspektivet.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet.  

 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsverksamheten ser positivt på att planlägga området för bostäder, då det råder stor efterfrågan 

på bostäder och enligt prognoser i Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025 kommer behovet finnas kvar. 

Planområdet är i kommunens översiktsplan utpekat som markanvändning för bostäder. Den vanligaste 

upplåtelseformen i kommunen är villor och utgör ca 90 procent av bostadsbeståndet. Därför bedöms 

planområden som medför uppförande av andra upplåtelseformer som mindre flerbostadshus ge en fördelaktig 

inverkan genom att bredda kommunens bostadsutbud.  

 

Att förtäta i ett befintligt bebyggelseområde med närhet till kommunal service, kollektivtrafik, vård och skola 

generar mervärden då lokaliseringen medför större möjlighet till miljöanpassade och resurssnåla transporter 

samt större underlag för handelsverksamheter och kulturverksamheter. Att förtätningen sker på exploaterad 

markyta som nu nyttjas som parkeringsplats är en fördel, då kommunens marktillgångar är begränsade.  

 

Planarbetet bedöms kunna generera cirka 10 bostäder.   

 

I planarbetet ska frågan om bullerstörning från Norgårdsvägen utredas. Även frågan om omplacering av 

busskur för Västtrafiks linje 290 i närhet till planområdet ska tas i beaktning då närvaron av hållplatsen, 

beroende på var den placeras i relation till planområdet kan generera buller.  

 

I planarbetet ska även planområdets historiska och kulturella kontext särskilt beaktas. Området har tidigare 

huserat Minnestensskolan, vilken innan rivningen år 2014 fanns listad som byggnad med bevarandevärde i 

Öckerö kommuns Kulturmiljöprogram (2012). Mot denna bakgrund ska det i utformningen av den nya 

bebyggelsen tas hänsyn till detaljer och exteriör som kännetecknade Minnesstensskolan för att den nya 

bebyggelsen ska anpassas till den omgivande miljön och knyta an till områdets historia.  

 

I planområdets norra gräns löper en lägre stenmur, i planarbetet ska muren undersökas och utgångspunkten ska 

vara att bevara stenmuren för dess potentiella kulturhistoriska värde för planområdet.  

 

 



 
 

 

 

I planområdets sydöstra del finns en klipphäll och i planarbetet ska fokus ligga på att bevara klipphällen intakt.  

 

I planarbetet ska det utredas om närliggande grönområde direkt norr om planområdet också ska ingå i 

planområdet. Undersökning ska göras för att studera om närliggande grönområde och planområdet tydligare 

kan kopplas ihop och om grönområdet kan stärkas som rekreationsyta. Ett upprustat grönområde bedöms 

kunna ge positiva kvaliteter till planområdet och närområdet. Grönområdet kan, med tanke på dess placering i 

förhållande till Öckerö hamnplan, i förlängningen även fungera som en grön lunga för det planerade centrumet. 

 

Då planarbetet för Öckerö 2:799 Gamla Minnessten och planarbetet för Öckerö 2:800 och del av 2:802, Gamla 

Ankaret sammanfaller och dessa planområden ligger i geografisk närhet till varandra bedöms detta kunna 

utnyttjas och generera positiva synenergieffekter i form av samordnade utredningar.  

 

 
Expediering av beslut 
Handläggande planarkitekt: Klara Kållberg 

 

 
Bilagor 

- Bilagor finns i ett separat dokument 

1. Områdeskarta 

2. Gällande plan  

3. Beslut om planbesked  

4. Platsfoton   

 

 

 

 

Underskrift 
 
---------------------------                                  ----------------------------- 
Anna Dannjé Brocker                                                    Andréas Beutler  

 

Tillförordnad kommundirektör                                     Plan- bygg- och miljöchef 

 

Datum                                                                            Datum  

 



 

Bilagor 

1. Områdeskarta 

2. Gällande plan  

3. Beslut om planbesked  

4. Platsfoton   

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 1. Områdeskarta 

 

  

 

Bild: Området markerat ungefärligt med blå cirkel 

 
 

Bilaga 2. Gällande detaljplan  

 
 

 
 
Bild: Gällande plan ovanpå ortofoto. Planområdet är ungefärligt markerat med blå cirkel. 

 



 

Bilaga 3. Beslut om planbesked  

 



Bilaga 4. Platsfoto  

 

 
 
Bild: Vy från Norgårdsvägen med Skärhamnsås till vänster. Planområdet utgörs i stora drag av parkeringsplatsen 

omgärdad av stenmuren och bergsknallen bakom. Bild tagen från Google maps.  
 

  
 Bild tagen från Google maps 



        

 

  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 

 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2020-09-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Klara Kållberg   

Ärende: 
Beslut om planstart - Detaljplan för Öckerö 2:800  

och del av 2:802 Gamla Ankaret 

Diarienummer: 0151/20 

 

Godkännande av planstart för Detaljplan för 

Öckerö 2:800 och del av 2:802 Gamla Ankaret 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen fattar formellt beslut om planstart/start-pm för detaljplan för Öckerö 2:800 och del av 2:802 

Gamla Ankaret 

 

Ärendet (sammanfattning) 
Åtskillnad bör göras mellan beslut om planbesked och beslut om uppstart av ett 

detaljplanearbete. Syftet med att skilja dessa delar av planprocessen åt är att de i juridisk 

mening inte är samma ärende. Ett positivt planbesked är endast ett beslut beträffande 

föreslagen planläggning, men ett planärende anses inte ha påbörjats förrän ett formellt 

beslut om att inleda planläggning har fattats. Det är viktigt att ett formellt och 

dokumenterat beslut fattas om uppstart av planarbetet eftersom det är den lagstiftning 

som gäller vid startbeslutet som ska användas, både vid upprättande av planen och i 

tolkningen av den färdiga planen. 

 

 
Beredning 

 Gällande byggplan som vann laga kraft 1962-12-27 redovisar planområdet som område för allmänt 

ändamål  

 Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, föreslår 

markanvändningen bostäder för området. 

 Planområdet är inte utpekat som särskilt bevarandevärt område varken i Naturvårdsprogrammet 

(2014) eller i Kulturmiljöprogrammet (2012).  

 Planområdet berörs inte av strandskydd. 

 Lagfarenägare till marken i området är Öckerö Fastigheter AB (ÖFAB). 

 
Detaljplanens syfte  

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att ändra användning från område för allmänt ändamål till 

bostad samt pröva möjligheten att uppföra flerbostadshus inom planområdet. Planarbetet ska även visa på 

möjligheter för en mer flexibel användning med centrumverksamhet i bottenplan.  

 
 
 



 
 

 

 
Tidigare beslut  

Positivt planbesked lämnades för området 2015-05-26 (KS § 171 – dnr 84/15). Syftet med ansökan är att 

upprätta en ny detaljplan för att förändra användningsområdet för Öckerö 2:800 från område för allmänt 

ändamål till bostadsbebyggelse/bostadsändamål. Detta i syfte att möjliggöra ett uppförande av flerbostadshus 

på en tomt omfattande ca 5000 m2.  

 

Ekonomi 
Plankostnadsavtal kommer att tecknas mellan Öckerö kommun och Öckerö Fastigheter AB (ÖFAB). 

Detaljplanen bekostas av exploatören. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför.  

 
Jämställdhetsperspektiv och andra diskrimineringsgrunder   
Ett besked om planstart har bedömts inte ha direkt påverkan på jämställdhetsperspektivet eller andra 

diskrimineringsgrunder 

 

Barnperspektiv 
Ett besked om planstart innebär ingen direkt konsekvens för barnperspektivet. Däremot ska det i planarbetet 

särskilt beaktas att Brattebergsskolan ligger i anslutning till planområdet.  
 
Beslutsbehörighet 
Kommunstyrelsen fattar beslut i ärendet.  

 
Bedömning 
Samhällsbyggnadsverksamheten ser positivt på att planlägga området för bostäder, då det råder stor efterfrågan 

på bostäder och enligt prognoser i Bostadsförsörjningsprogrammet 2021-2025 kommer behovet finnas kvar. 

Planområdet är i kommunens översiktsplan utpekat som markanvändning för bostäder. Den vanligaste 

upplåtelseformen i kommunen är villor och utgör ca 90 procent av bostadsbeståndet. Därför bedöms 

planområden som medför uppförande av andra upplåtelseformer som mindre flerbostadshus ge en fördelaktig 

inverkan genom att bredda kommunens bostadsutbud.  

 

Att förtäta i ett befintligt bebyggelseområde med närhet till kommunal service, kollektivtrafik, vård och skola 

generar mervärden då lokaliseringen medför större möjlighet till miljöanpassade och resurssnåla transporter 

samt större underlag för handelsverksamheter och kulturverksamheter. Att förtätningen sker på exploaterad 

markyta som nu nyttjas som parkeringsplats är en fördel, då kommunens marktillgångar är begränsade.  

 

I planbeskedet gavs godkännande för 10 lägenheter, nu har det bedömts att planområdet kan innehålla 60 

lägenheter. Samhällsbyggnadsverksamheten ställer sig positivt till möjligheten att uppföra fler bostäder än vad 

som angavs i planbeskedsansökan.  

 

I planarbetet kommer det att undersökas om verksamheter i bottenplan på fastigheterna är möjligt.  

 

I planarbetet ska frågan om ökad trafikbelastning på infartsvägen till området från Öckerö centrum/hamn, 

Sockenvägen särskilt beaktas och utredas. Även trafikbelastningen och användandet av Skolvägen i utkanten 

av planområdet ska utredas då denna utnyttjas av barn och ungdomar för att ta sig till och från 

Brattebergsskolan. 

 

Då planarbetet för Gamla Ankaret sammanfaller med planarbetet för Öckerö 2:799 Gamla Minnessten och 

dessa planområden ligger i geografisk närhet till varandra bedöms detta kunna utnyttjas och generera positiva 

synenergieffekter i form av samordnade utredningar.  

 

 

 

 

 



 
 

 

Expediering av beslut 
Handläggande planarkitekt: Klara Kållberg 

 

 
Bilagor 

- Bilagor finns i ett separat dokument 

1. Områdeskarta 

2. Gällande plan  

3. Beslut om planbesked  

4. Platsfoton   

 

 

 

 

Underskrift 
 
---------------------------                                  ----------------------------- 
Anna Dannjé Brocker                                                    Andréas Beutler 

 

Tillförordnad kommundirektör                                     Plan- bygg- och miljöchef 

 

Datum                                                                           Datum  

 



Bilagor 

1. Områdeskarta 

2. Gällande plan  

3. Beslut om planbesked  

4. Platsfoton   

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 1. Områdeskarta 

 

 
  

Bild: Området markerat ungefärligt med blå cirkel 
 
 

Bilaga 2. Gällande detaljplan  

 

 
 
Bild: Gällande plan ovanpå ortofoto. Planområdet är ungefärligt markerat med blå cirkel. 



Bilaga 3. Beslut om planbesked  

 

 

 



Bilaga 4. Platsfoton  

 

 
 

Bild: Skolvägen i förgrunden. Planområdet utgörs i stora drag av parkeringsplatsen. Bild tagen från Google maps. 

 
 
 

 
  
Bild tagen från Google maps 
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Öckerö 2020-09-21 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck, Petter Leyman 
Ärende: Detaljplan för Tärnvägens industriområde 
Diarienummer: 0061/17   

 

Försäljning av mark del av Heden 1:229 och 
1:300. 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens beslut daterad 1 september 2020 §176 upphävs. 
Uppdra åt kommundirektören att försälja del av Heden 1:229 och 1:300 till 
Svedholms Förvaltning AB för en köpeskilling om 7.000.000:- . 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Willy Svedholm hörde av sig redan 2009 om möjligheten att anlägga en kombinerad 
bilverkstad/bilprovning/tvätt samt möjlighet till utbildning och bilförsäljning. 
Detaljplan vann lagakraft under 2019. Markanvisningsavtal och exploateringsavtal 
är tecknade med Svedholms Förvaltning AB. 
 
Beredning 
Kommunen och Svedholms Förvaltning AB har var för sig genom certifierade 
värderingsinstitut tagit fram var sitt värdeutlåtande. Sammanfattningsvis pekar 
kommunens värdeutlåtande på ett värde av 7.000.000:- kronor baserat på att 
detaljplanen medger etablering av detaljhandel. Svedholms Förvaltning AB´s 
värdeutlåtande grundar sig på den verkliga användningen av marken som kommer 
att bedrivas med ett bedömt värde av 4.000.000 till 4.500.000:- kronor. Svedholms 
Förvaltning AB har kommit med ett bud om 4.500.000:- kronor. När ärendet 
föredrogs på KS beredning den 18/9 redovisade respektive block sitt utfall. Det 
bestämdes att kommunen håller fast vid sin värdering vilket är bakgrunden till 
beloppet i förslaget till beslut. Summan har även därefter kommunicerats med 
Svedholms Förvaltning AB. 
 
Ekonomi 

+   Köpeskilling á 7.000.000:-. 
 

 
Planavgift tas ut i samband med bygglovet.  



 
 

 

  
Bedömning 
Intentionen har sedan Svedholms Förvaltning AB´s första kontakt med kommunen 
varit att möjliggöra en etablering för ändamålet på aktuell plats. Detaljplanens 
lagakraftvinnande gav förutsättningar för markens önskade användande. En 
förutsättning för att etableringen ska bli verklighet är att parterna kommer överens 
om köpeskilling. Intentionen har hela tiden varit att Alltibil ska etablera på platsen. 
 
Expediering av beslut 
 
 
Bilagor 
Exploateringsavtal 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
……………………………………                                                     …………………………………              
Anna Dannje Brocker                                                             Johannes Wallgren 
T.f. kommundirektör                                                              Samhällsbyggnadschef 
2020-09-                                                                                   2020-09- 
 
 



Dnr 0061/17 

 
 
 
 
 
Mellan Öckerö kommun (org. nr 212000-1280) genom kommunstyrelsen, 475 80 
Öckerö, nedan kallad kommunen och Svedholm Förvaltning AB (556748-0487), Aröds 
Industriväg 15, 422 43 Göteborg, nedan kallat exploatören har upprättats följande 
 
 

EXPLOATERINGSAVTAL 
 
 
Avseende genomförande av detaljplan för industriändamål på Pinan.  Delar av 
fastigheterna som berörs av planen omfattas av markanvisningsavtal med exploatören. 
 
 
  
1 ORIENTERING, SYFTE 
Till grund för detta avtal ligger förslag till detaljplan för Del av Heden 1:229 och 1:300, 
antagandehandling. Eftersom antagandehandlingen inte är färdigställd vid detta avtals 
undertecknande har ett koncept till plankarta bifogats, se bilaga A. Parterna är dock 
överens om att det är de planhandlingar som antas av kommunfullmäktige som ska 
utgöra bilaga A till detta avtal. Planförslaget syftar till att pröva möjligheten att uppföra 
ny industribebyggelse m.m. 
 
 Avtalet avser att reglera exploatörens och kommunens enskilda och gemensamma 
ansvar inom området avseende allmän plats, VA anläggning, övriga anläggningar inom 
kvartersmark samt väg och parkeringsfrågan m.m. Avtalsområdet redovisas nedan: 
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2 GILTIGHET 
Detta exploateringsavtal är giltigt endast under förutsättningar som följer: 
 

• dels att exploateringsavtalet antas av kommunfullmäktige i Öckerö kommun 
genom beslut som vinner laga kraft. 

• dels att detaljplan enligt ovan antas av kommunfullmäktige i Öckerö kommun 
genom beslut som vinner laga kraft. 

 
 
3 FASTIGHETSBILDNING 

  
Exploatören ansöker om fastighetsbildning och bekostar fastighetsbildningsåtgärder.  
 

Marköverlåtelse 
 
Kommunen överför genom avstyckning mark till exploatören enligt nedan: 

 
Köpeskillingen tas fram genom värdering av oberoende fastighetsvärderare. 
 
   
4 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 

Allmän platsmark 
Kommunen är huvudman för allmän platsmark inom planområdet. Det innebär att kommunen 
ansvarar för utbyggnad och framtida drift samt underhåll av allmän plats. Allmän plats är 
gata, gc-väg och natur enligt detaljplan. 
 
Exploatören bekostar sin andel (50%) av åtgärder inom allmänplats som krävs för 
genomförande av detaljplanen. Gatukostnadsersättning utgår enligt punkt 5. Om möjligt, kan 
parterna enas om att Exploatören utför arbetena i egen regi i samband med Exploatörens 
utförande av anläggningarna inom kvartersmarken. 
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Anläggningar innanför kvartersmark 
Exploatören ansvarar för utbyggnad och bekostar erforderliga tekniska utredningar 
samt anläggningar för VA, dagvatten och vägar m.m. inom kvartersmark. 
 
Exploatören ansluter anläggningar för vatten och spillvatten samt dag- och 
dräneringsvatten till det kommunala VA-nätet via anslutningspunkten i vägen.  
 
Exploatören skall erlägga anläggningsavgift enligt vid anslutningstillfället gällande VA-
taxa.  
 
 Geoteknik 
Exploatören ansvarar för att erforderliga geotekniska undersökningar inför 
byggnation utförs. Om sprängningsarbeten ska utföras inom planområdet upprättas 
inför detta en riskanalys.  
 

Övriga tekniska utredningar 
Utöver de tekniska utredningar/undersökningar som har genomförts under 
detaljplanearbetet och tillhör detaljplanen, ansvarar och bekostar exploatören för 
eventuellt tillkommande utredningar i samband med bygglov. 
 
 El- och teleledningar 
Exploatören ska samråda med eldistributören angående förutsättningarna för 
anslutning till elnätet. Motsvarande gäller anslutning till telenätet. Kommunen 
bekostar inte utbyggnad eller flytt av el- eller telenät. 

 
 Bygglovsavgift  
Exploatören skall, enligt gällande taxa betala de bygglovsavgifter som förorsakas av 
uppförandet av lokaler och bostäder inom exploateringsområdet. Planavgift tas ut i 
samband med bygglovsavgiften. 
  

Information 
Exploatören skall utan kostnad för kommunen kontinuerligt informera allmänheten 
med skyltar på plats om pågående projektering och byggnadsarbeten. 
 
 Skydd och tillgänglighet 
Innan exploatering påbörjas skall exploatören kontakta samhällsbyggnad/gata för att 
säkerställa framkomlighet för trafik och övrig tillgänglighet till allmänna anläggningar 
samt tillse att trafiksäkerhet kan upprätthållas. 
 
Arbeten och transporter kommer att genomföras inom detaljplanelagt och tättbebyggt 
område för vilket allmänna lokala ordningsföreskrifter och lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön gäller. 
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5 Kostnadsersättningar 
Om parterna inte enas om att Exploatören utför arbetena i egen regi, bekostar Exploatören sin 
andel (50%) av åtgärder inom allmän plats som föranleds av detaljplanen avseende gata, gc-
väg och natur. Ersättningen betalas när utbyggnaden av allmänna platser är färdigställd. En 
tidplan för utbyggnaden görs i samband med projekteringen. Ersättning utgår med 
kommunens faktiska kostnader inklusive projekteringskostnader. Ersättningen slutregleras då 
samtliga arbeten avslutats och godkänd slutbesiktning är genomförd. På 
gatukostnadsersättning utgår ingen moms. 
 
   
6 Övriga villkor 
 
 Överlåtelse av avtalet  
Exploatören får inte överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal på 
annan utan att först inhämta kommunens skriftliga medgivande. Exploatören, som är 
koncernmoder, äger emellertid rätt att överföra rättigheter och skyldigheter enligt detta 
avtal till ett helägt dotterföretag vars verksamhet är att genomföra markförvärvet och 
planens syfte. 
 
 Tillstånd  
Exploatören ska utverka och bekosta alla för arbetena erforderliga tillstånd. 
 
 Tidplan 
Arbetena får startas först när beslut om antagande av detaljplan vunnit laga kraft. 
Fastighetsbildning skall vara genomförd innan slutbesked kan ges. 
 

 Kostnadsansvar vid utebliven detaljplan/exploateringsavtal 
Kommunen är inte skyldig att ersätta exploatören för utredningskostnader eller andra 
kostnader, utfört arbete, utebliven vinst eller i övrigt med anledning av detta avtal, om 
kommunen beslutar att inte anta detaljplanen och/eller detta exploateringsavtal eller  
om detaljplanen ändras eller upphävs efter överklagande. Exploatören är inte skyldig att 
ersätta kommunen för utredningskostnader eller andra kostnader, utfört arbete eller i 
övrigt med anledning av detta avtal eller planarbete om Exploatören inte, av någon 
anledning, skulle genomföra exploateringen enligt avtalet. 
 
 Tvist  
Tvist mellan Kommunen och Exploatören med anledning av detta avtal skall i första 
hand hänskjutas till medling. Medling skall ske i enlighet med Göteborgsklausulerna om 
medling. Avslutas medlingen utan att tvisten i sin helhet lösts, och parterna inte kan 
enas som att tvisten skall avgöras av en skiljeman enligt Göteborgsklausulerna om 
skiljeförfarande, skall tvist avgöras av allmän domstol. 
 
 
 
 
 



Dnr 0061/17 

 
 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, varav parterna tagit var sitt. 
 
Öckerö 2019-09-04  Öckerö 2019-09-04 
För ÖCKERÖ KOMMUN För Exploatören 
 
 
 
________________________________________________ 
Urban Olsson  Willy Svedholm  
Samhällsbyggnadschef                        Svedholm Förvaltning AB 
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