
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (18)
    2020-09-29 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15 -15:30 
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                                   Henrik Karlsson (KD)  
                                                     Jennie Wernäng (M)                           Kent Lagrell (M) 

Ander Kjellgren (M)                            Jan Ek (SD) 
Bo Norrhem (L)                                   Ronnie Bryngelsson (S)                       
Maria Brauer (S)                                  Boel Lanne  (MP)     
 
                          
 

Tjänstgörande ersättare        Ewa Wallin (KD) 
  

Övriga närvarande           Mathias Johannesson (M),  Sandra Svensson (M), Vera Molin (L),  
                                                    Ronald Caous (S), Annika Andersson (V) 
  
 
Tjänstemän                               Anna Dannjé Brocker, Kommundirektör 

Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef 
Torben Ferm, Lokalförsörjningsstrateg, § 196 
Linn Wass, Folkhälsoutvecklare, § 197 
Lisette Larsson, VA-chef, § 198 
Christer Zandén, Kvalitetsledare, §199 
Annette Westberg, färdtjänsthandläggare, § 200 
Irene Berg, Budgetekonom, § 202 
Per Karlbäck, exploateringsingenjör, § 203, § 207 
Petter Leyman, Planarkitekt, § 204 
Klara Kållberg, Planarkitekt, § 205, § 206 
 

Justerare   

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer §195-211 
   Tannaz Ghaderi 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                             Jennie Wernäng 
                                            
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2020-09-29 

Datum för anslags 2020- Datum för anslags nedtagande 2020- 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  

   
   
KS § 195   
   
Förändring av ärendelistan  

 
Dagens sammanträde 
 
Jan Utbult (KD) föreslår att följande ärenden utgår från ärendelistan:  
 

-  Markanvisning idrottsändamål Hult 1:524 / Hönö 2:395 
- Arbetsordning för ö-samråd 

 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens beslutar att ärende 4 och 7 utgår från ärendelistan. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  

   
   
KS § 196    
   
Information om bostadsförsörjningsprogram 

 
Torben Ferm, lokalförsörjningsstrateg, informerar om bostadsförsörjningspro-
gram. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-24  

   
   
KS §197   
   
Information om våld i nära relationer 

 
Linn Wass, folkhälsostrateg, och Emma Lantz, enhetschef socialkontoret, infor-
merar om våld i nära relationer. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  

   
   
KS § 198    
   
Information om mottagande om processvatten  

 
Lisette Larsson, chef för Vatten- och avloppsenheten, informerar om mottagande 
om processvatten.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  

   
   
KS § 199 Dnr KS 138/20  
   
Information om förändrad organisation för kultur och fritid 

 
Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör, och Christer Zandén, kvalitetsledare, 
informerar om förslag till förändrad organisation för kultur och fritid. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
  

Kommunstyrelsens beslut  
 
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  
   
   
KS § 200 Dnr SB 60/20  
   
Ny taxa för Färdtjänsten 2021  
 
Ärende 
Den 27 november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Väst-
trafiks prissystem ska slås ihop till 3. 

När nya zoner införs av Västtrafik i november 2020 försvinner Västtrafiks sy-
stem med uppräkning av egenavgifterna utifrån modellen med baspris. 

Ny modell för hur kommunen ska räkna upp egenavgifterna måste tas fram. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 15 september 2020. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. En avståndsbaserad kilometertaxa 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. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  
   
   
KS § 201 Dnr SB 0165/20  
   
Förfrågan avseende tillköp av seniorkort 

 
Ärende 
Flera kommuner i Göteborgsregionen erbjuder sina äldre folkbokförda invå-
nare ett seniorkort för att kunna resa kostnadsfritt med kollektivtrafiken. Det 
är kommunerna själva som beslutar om de ska erbjuda seniorkort och från vil-
ken 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 osäker-
heter 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 förfrå-
gan om kostnaden för tillköp. 
 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens yrkande ”Förfrågan avseende tillköp av seniorkort”, daterat 
18 september 2020. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), Henrik Karlsson (KD), Ewa Wallin (KD), Jennie Wernäng 
(M), Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M), Bo Norrhem (L) för Öckeröallian-
sen yrkar bifall på Öckeröalliansens förslag.  
 
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S), Jan Ek (SD) och Boel Lanne (MP) 
yrkar bifall på Öckeröalliansens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Öckeröalliansens förslag till beslut kan antas och fin-
ner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att göra en kostnadsförfrågan till Västtrafik 
avseende tillköp av seniorkort. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  
   
   
KS § 202 Dnr KS 53/20  
   
Delårsbokslut 

 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per au-
gusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investerings-
verksamhet samt måluppfyllelse. 

Drift 
Prognosen visar ett resultat på -2 228 tkr jämfört med budget. Den mest vä-
sentliga 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 vä-
sentliga 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.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad18 september 2020. 
Bilaga – Delårsbokslut daterad 21 september 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  
   
   
KS § 203 Dnr 51/18  
   
Försäljning av mark för hotell/konferens, del av Öckerö 1:80 m.fl. – 
förlängning av tidsfrist 

 
Ärende 
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. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 28 september 2020. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att förlänga tidsfrist enligt punkt 1 i KS § 
70/20, till 2020-12-31. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  
   
   
KS § 204 Dnr 3/18  
   
Godkännande av planprioriteringslista 

 
Ärende 
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. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 10 september 2020. 
Bilaga - Planlista daterad 9 september 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner planprioriteringslistan med datum 2020-09-09. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  
   
   
KS § 205 Dnr SB 0152/20  
   
Planuppstart Öckerö 2:799 Gamla Minnessten 

 
Ärende 
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 end-
ast ett beslut beträffande föreslagen planläggning, men ett planärende anses 
inte ha påbörjats förrän ett formellt beslut om att inleda planläggning har fat-
tats. 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. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2020.  
Bilaga 1 - Områdeskarta 
Bilaga 2 – Gällande plan 
Bilaga 3 – Beslut om planbesked 
Bilaga 4 – Platsfoton 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fattar formellt beslut om planstart/start-PM för följande 
detaljplaner: 

- Detaljplan för Öckerö 2:799 Gamla Minnessten 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  
   
   
KS § 206 Dnr SB 0151/20  
   
Planuppstart Öckerö 2:800 och del av 2:802 Gamla Ankaret 

 
Ärende 
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 end-
ast ett beslut beträffande föreslagen planläggning, men ett planärende anses 
inte ha påbörjats förrän ett formellt beslut om att inleda planläggning har fat-
tats. 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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 september 2020.  
Bilaga 1 - Områdeskarta 
Bilaga 2 – Gällande plan 
Bilaga 3 – Beslut om planbesked 
Bilaga 4 – Platsfoton 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fattar formellt beslut om planstart/start-pm för detaljplan 
för Öckerö 2:800 och del av 2:802 Gamla Ankare. 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  
   
   
KS § 207 Dnr SB 0061/17  
   
Försäljning av mark, del av Heden 1:229 och 1:300 

 
Ärende 
Willy Svedholm hörde av sig redan 2009 om möjligheten att anlägga en kom-
binerad bilverkstad/bilprovning/tvätt samt möjlighet till utbildning och bilför-
säljning. Detaljplan vann lagakraft under 2019. Markanvisningsavtal och ex-
ploateringsavtal är tecknade med Svedholms Förvaltning AB. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens beslut daterad 1 september 2020 §176. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 september 2020.  
Bilaga - Exploateringsavtal 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens 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:- . 
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Kommunstyrelsen 2020-09-29  

   
   
KS § 208   
   
Kommundirektören informerar  

 
Anna Dannjé Brocker, tf kommundirektör, informerar om bl.a.: 
 

• Information om verksamheternas arbete under Corona-pandemin.  
• Besöksförbud på kommunens äldreboenden hävs.  
• Om pågående omorganisation inom Barn- och utbildningsförvalt-

ningen. 
• Löneöversynen för 2020.  
• Ny budgetprocess. 

  
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 209     
     
Rapporter från nämnder och bolag   

 
Ärende 
 
Vera Molin (L), 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar från barn- och utbildningsnämnden.  
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar från social-
nämnden.  
  
Jan Utbult (KD) och Maria Brauer (S) informerar från Öckerö Fastighets AB.  
 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KS § 210      
      
Övriga rapporter    

 
Ärende 
Bo Norrhem (L), informerar från GR:s styrgrupp för miljö- och samhällsbygg-
nad.  
 
Kent Lagrell (M) informerar från GR:s styrgrupper för social välfärd  
 
Maria Brauer (S) informerar från GR:s styrgrupp för arbetsmarknad.  
 
Jan Utbult (KD) informerar GR:s styrelse.   
 

Jennie Wernäng (M) informerar från Samordningsförbundet Älv och Kust Bo-
huskustens vattenvårdsförbund, Vattenrådet samt Lieder.  

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  

                                                                                                                                           

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                           18 
Kommunstyrelsen 2020-09-29  

   
   
KS § 211 Dnr KS 11/20  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och  
tjänstemän i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
styrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under september 2020 redovisades för Kommun-
styrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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