
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (27)
    2020-01-21 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15 -12:00 
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                                   Henrik Karlsson (KD)  
                                                     Martina Kjellkvist (KD)                      Jennie Wernäng (M) 

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

Tjänstgörande ersättare         Helene Berndtsson (M), Hans Wikstrand (KD) §4 
  

Övriga närvarande            Hans Wikstrand (KD), Isak Strömblad (KD), Mathias Johannesson (M),                   
                                                     Sandra Svensson (M), Vera Molin (L), Ronald Caous (S), Annika Andersson (V),  
                                                     Göran Billvall (V) 
JÄV                                 Jan Utbult (KD) §4, Vera Molin (L) §4 
 
Tjänstemän                               Gull-Britt Eide, Kommundirektör 

Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef 
Karin Zachua, Verksamhetschef, §1 
Linn Wass, Folkhälsoplanerare, §1 
Cecilia Lindblom, Controller, §2 
Andreas Beutler, Tf. Samhällsbyggnadschef, §3-4 
Rikard Sporre, Planarkitekt, §4 

  
 

Justerare  Bo Norrhem 

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 1-26 
   Tannaz Ghaderi 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                            Bo Norrhem (L) 
                                             
                                            ………………………………………………………………….. 
                                            Jenni Wernäng (M) 
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2020-01-21 

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

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  

   
   
KS § 1   
   
Information om verksamhetsplan folkhälsa 2020 inklusive aktivite-
ter och budget 

 
Linn Wass, Folkhälsoplanerare, informerar om verksamhetsplan 2020 för folk-
hälsa.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 2 Dnr 0152/18  
   
 

Agenda 2030 
 
Ärende 
Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och dess 17 globala mål 
för hållbar utveckling. Mål som på olika sätt berör myndigheter, landsting och 
kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskar-
samhället. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar ut-
veckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
Öckerö kommun har inte påbörjat ett sammanhållet arbete med Agenda 2030. 
För att kunna bidra till att Sverige ska vara ett land i hållbar utveckling behöver 
vi ta fram förslag på hur kommunen ska arbeta med Agenda 2030. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 januari 2020.  
Förstudierapport Agenda 2030 
Kartläggning Agenda 2030 
Kartläggning av kommunens mål och styrdokument 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att under år 2020 integrera Agenda 2030 i 
ordinarie styrning via befintliga mål och styrdokument enligt alternativ 1 i för-
studierapporten. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 3 Dnr 0159/19  
   
Påsk 2020 och framåt 

 
Ärende 
Under flera år har olika aktörer inom civilsamhälle och kommun diskuterat förhåll-
ningssätt och agerande inför och under det traditionsbundna påskfirandet inom 
kommunen. 
 
I perioden 2016-2019 har tjänstepersoner genomfört dialog i skolor och på föräldra-
möten som en förbyggande insats. Det har också arrangerats laborationer för skolklas-
ser hos räddningstjänsten i syfte att lära vad som finns kvar när vissa material för-
bränns.  
Under dessa tre år har det också skett insatser under själva påskafton. Utvärderingen 
av år 2018 och 2019 visar på eldning genomförts utan förekomst av exempelvis bil-
däck eller dieselolja. Ur detta perspektiv får det anses att effekter fåtts av genomförda 
åtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 29 november 2019. 
Rapport miljömedicin 
Miljöteknisk markundersökning  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att starta en kommunikationsinsats framför-
allt kring påskfirandets negativa miljöpåverkan. Insatsen utvärderas genom en 
återrapportering till Kommunstyrelsen. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 4 Dnr SB 0127/17  
   
Beslut om att avbryta planarbete - Detaljplan för östra Sudda Hult 
1:524 m.fl. 

 
Ärende 
Planarbete för rubricerad detaljplan påbörjades under höst/vinter 2017. Under 
framtagandet av planhandlingarna uppmärksammades en problematik kring 
framtida stigande vatten. För att hantera frågan krävs att marknivån placeras 
på en nivå på eller över + 3,4 meter över vattennivån eller att frågan hanteras 
med översvämningsskydd eller annan liknande åtgärd. Bedömningen är att det 
skulle vara relativt kostsamt att åtgärda problematiken. Exploatören har med 
anledning av problematiken och deras ekonomiska ansträngda situation begärt 
att planarbetet avbryts. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 december 2019. 
Områdeskarta 
 
JÄV 
Jan Utbult (KD) och Vera Molin (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att avsluta planarbete för detaljplan för östra Sudda, Hult 
1:524 m.fl.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 5 Dnr 0140/19  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvar-
talet, till och med 2019-09-30 

 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte 
verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommun-
fullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker 
rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, §63. 
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2019. 
Utveckling IVO 2017-2019 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 6  Dnr KS 49/19  
   
 

Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
Ärende 
En motion har inkommit med förslaget att öka möjligheterna till social sam-
varo för personer med funktionsnedsättning. Genom handledning och eventu-
ellt stöd från vänner, föreningar/civilsamhället, eller personal, kan personer 
med funktionshinder, eller andra intresserade, förbereda och genomföra ett 
besök av några vänner för att äta en bit mat och umgås under trevliga former, 
för att nästa dag, eller med den frekvens man finner lämplig, själv bli bjuden 
till någon på middag.  
 
Socialdemokraterna föreslår att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella 
vid ett införande av ovan nämnda aktivitet. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till idén och ska beakta den i det fram-
tida arbetet med att utveckla verksamheten men på grund av organisatoriska 
förutsättningar och de utmaningar som nämnden har inför 2020 finns ingen 
möjlighet att prioritera utveckling av lämpliga former och regler för föreslagen 
social aktivitet.  
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, §66. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 maj 2019. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019. 
Motion inkommet 7 mars 2019.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att motionen bifalles.  
Sandra Svensson (M) förslår bifall på förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag.  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 7 Dnr KS 146/19  
   
Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och 
obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshin-
der 

 
Ärende 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbild-
ningar inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, 
samt att införa obligatorisk praktik under högstadiet inom områden som för-
skola, äldreomsorg och funktionshinder. 
 
Syftet med Studie- och yrkesvägledning och de praktikinslag som den kan in-
nehålla är enligt Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesväg-
ledning att visa på den mångfald av yrken och utbildningar som finns. Att be-
gränsa elevernas möjlighet att göra praktik på olika typer av arbetsplatser får 
därför sägas stå i strid med de föreskrifter som reglerar Studie- och yrkesväg-
ledning på högstadiet.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 november 2019, 
§50.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 11 november 2019. 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 24 september 2019, § 213. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 5 september 2019, § 80. 
Medborgarförslag inkommet 14 juni 2019.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 8 Dnr KS 0001/20  
   
Val av ledamöter till Besöks- och näringslivsrådet 

 
Ärende 
Besöks- och näringslivsrådet är ett råd under kommunstyrelsens förvaltning-
sorganisation. Besöks- och näringslivsrådet består av åtta ordinarie ledamöter, 
varav en ordförande. Kommunstyrelsen utser tre ordinarie ledamöter i besöks- 
och näringslivsrådet. Öckerö företag nominerar fyra ledamöter, varav en skall 
representera någon av kommunens tre största företag. Föreningslivet 
nominerar en ledamot i samråd med Öckerö företag. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 2 januari 2020. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar  som ledamot i  

Besök- och näringslivsrådet. Ledamoten väljs på 2 kalenderår. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  

   
   
KS § 9 Dnr 0005/20  
   
Omfördelning från Kommunens strategiska reserv 

 
Ärende 
 I Öckerö kommuns budget för 2020 finns 8 100 tkr avsatta i Kommunens stra-
tegiska reserv som kommunstyrelsen bemyndigats att fatta beslut om.  
 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens  yrkande daterad den 3 januari 2020. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), Henrik Karlsson (KD), Martina Kjellkvist (KD), Kent Lagrell 
(M), Jennie Wernäng (M), Bo Norrhem (L) för Öckeröalliansen föreslår följande; 
1. 3 000 tkr omfördelas från Kommunens strategiska reserv till Barn och utbild-
ningsnämnden för att täcka ökade kostnader för nyanlända i gymnasie-
skola/Komvux.  
2. 3 000 tkr omfördelas från Kommunens strategiska reserv till Socialnämnden 
för att täcka kostnader för ökad bemanning på Solhöjden Södra samt ökade kost-
nader för LSS i egen regi, i avvaktan på att LSS-boendet på Södra Sudda färdig-
ställs.  
 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) förslår avslag på Öckeröalliansens 
förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Öckeröallian-
sens förslag, dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Öck-
eröalliansens förslag.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

1. 3 000 tkr omfördelas från Kommunens strategiska reserv till Barn och ut-
bildningsnämnden för att täcka ökade kostnader för nyanlända i gymnasie-
skola/Komvux.  

2. 3 000 tkr omfördelas från Kommunens strategiska reserv till Socialnämn-
den för att täcka kostnader för ökad bemanning på Solhöjden Södra samt 
ökade kostnader för LSS i egen regi, i avvaktan på att LSS-boendet på Södra 
Sudda färdigställs. 

 

Reservation 

Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot beslutet.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 10 Dnr KS 287/19  
   
Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i anslutning 
till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-05, föreslagit 
 

- Att en långsiktig landskapsplan upprättas för att aktivt främja den gröna 
miljön i befintlig bebyggelse och vid framtida exploatering 

- Att en bred arbetsgrupp bildas för att över tid stödja kommunens ge-
nomförande 

- Att föreslagna åtgärder ska följas av en finansieringsplan 
- Att invånarna görs delaktiga genom egna förslag till förbättringar 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 5 december 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §11  Dnr KS 258/19  
   
Medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö Pinans 
färjeläge 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-10-31 föreslagit: 
 
- att hägna in cykelparkeringen med två meters stängsel med en grind för ut-
passagen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2019-10-31 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 21 november 2019, §107. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 12 Dnr KS 243/19  
   
Medborgarförslag om allmän skräpplockning 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-10-31 föreslagit: 

 
- att Öckerö kommun inför allmän dag för skräpplockning vår och höst.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2019-10-22. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 21 november 2019, §108. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §13 Dnr KS 297/19  
   
Medborgarförslag om konstgräsplan på Björkö 

 
Ärende 

 m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, fö-
reslagit 
 
- Att man, istället för grus, anlägger en plan med konstgräs på Björkö. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2019-12-12 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §148. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören och  

Barn- och utbildningsnämnden. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §14  Dnr KS 277/19  
   
Medborgarförslag om sophämtning på Loggvägen 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-10-24, föreslagit 
 

- Att sophämtningen återinförs på Loggvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2019-10-24. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 21 november 2019, §109. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 15 Dnr KS 278/19  
   
Motion om åtgärder mot matsvinn 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion, inkommen 2019-11-21, föreslagit att: 
 

- att man undersöker möjligheten till ett initiativ för att minska matsvin-
net i Öckerö kommun 

 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-11-21. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 21 november 2019, §110. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §16 Dnr KS 290/19  
   
Motion om att införa mål för ekologisk mat 

 
Ärende 
Anna Skrapste, Boel Lanne och Nicklas Attefjord (MP) har i en motion in-
kommen 2019-12-05 föreslagit att 
 

- Öckerö kommun inför mål om minst 50% ekologiskt för kommunens 
inköp av livsmedel under 2020 och ett mer långsiktigt mål om att ande-
len ekologiska livsmedel ska öka 

- Öckerö kommun vid all upphandling av kött ställer krav som motsva-
rande svenska djurskyddskrav 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-05 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 12 december 2019, §133.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §17 Dnr KS 289/19  
   
Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. 
gåfartsområde 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion inkommen 2019-12-03 
föreslagit 
 

- Att kommunen utreder möjligheterna att göra Klåva Centrum till ett s.k. 
gåfartsområde 

- Att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva 
hamnväg 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-03. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §134. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §18 Dnr KS 288/19  
   
Motion om att införa parkeringsavgifter och initiera p-däck på Burö 

 
Ärende 
Anna Skrapste, Boel Lanne och Nicklas Attefjord (MP) har i en motion in-
kommen 2019-12-04 föreslagit  
 
- att parkeringsavgift införs på kommunal mark. 
- att byggandet av parkeringsdäck/hus på Burö initieras. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-04. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §135.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §19 Dnr KS 291/19  
   
Motion om utbildning i barnkonventionens innehåll 

 
Ärende 
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S), Lena Berglund (S) och Monika Er-
iksen (S) har i en motion inkommen 2019-12-10 föreslagit 
 

- Att det görs utbildningstillfällen för politiken och all personal för att ut-
bilda och uppdatera alla på innehållet i konventionen för att säkerställa 
att man fortsätter detta goda arbete 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-10. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §145. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 20 Dnr KS 292/19  
   
Motion on källsortering inom socialnämndens verksamheter och 
övriga verksamheter inom Öckerö kommun 

 
Ärende 
Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-
11 föreslagit att 
 

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra 
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter 

- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter 
som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kom-
munala verksamheter ges förutsättningar att källsortera. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-11. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §146.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören, Socialnämnden samt  

Barn- och utbildningsnämnden.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS §21 Dnr KS 296/19  
   
Motion angående cykelparkering på Björkö 

 
Ärende 
Göran Billvall (V) och Annika Andersson (V) har i en motion inkommen 2019-
12-11 föreslagit att 
 

- Att Kommunen gör i ordning denna cykelparkering både vad gäller upp-
ställningen men också att den  är tillräcklig belyst  

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-11. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 12 december 2019, §147. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören. 
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  
   
   
KS § 22 Dnr KS 0012/20  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

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

• ÖFAB-dagen den 1 juni samt den 9 november 2020. Kommunstyrelsens 
ledamöter och ersättare beviljas arvode.  

• Utbildning med  den 28 februari kl.09:00-12:00 2020. 
Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare beviljas arvode.  
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        24 
Kommunstyrelsen 2020-01-21 

KS §23 

Kommundirektören informerar 

Gull-Britt Eide, kommundirektör, informerar om bl.a.: 

• Skadegörelser inom kommunen
• Totalförsvarsövningen
• Statistik kring att Öckerö är Sveriges tredje tryggaste kommun
• Kommundirektören kommer avsluta sin tjänst i Öckerö kommun
• Ny samhällsbyggnadschef börjar under juni

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 
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KS §24    
    
Rapporter från nämnderna  

 
Ärende 
 
Martina Kjellkvist (KD), ordförande Barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar om ärenden som ska behandlas på nästa nämndsammanträde.   
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar om ärenden 
som ska behandlas på nästa nämndsammanträde.   
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  

                                                                                                                                           

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                                         26 
Kommunstyrelsen 2020-01-21                                                                                                              

   
   
KS §25   
   
Rapporter  

 
Ärende 
 
 
Kent Lagrell (M) informerar att styrgruppen social välfärd har årets första 
möte fredag den 24 januari.  

 
Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2020-01-21  

   
   
KS § 26 Dnr 0035/19  
   
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 december 2019 redovisades för Kommunsty-
relsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  

 

 
 




