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1 ORGANISATION 

Ordförande: Jan Utbult 
Förvaltningschef: Gull-britt Eide 
Antal årsarbetare: 221,5 

2 UPPGIFT 

2.1 Vision 

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: 
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3 KVALITETSREDOVISNING 

Styr och stöd 

Verksamhetsområdet styr och stöd bildades under 2018, vilket innebär att vi först nu efter 2019 års 
utgång har det första sammanhängande året att summera. Effektivare resursanvändning, minskad 
sårbarhet och en riktad kompetensutveckling är syftet med organisationsförändringen tillsammans 
med grunduppdraget att förvaltningarna kan utföra sina uppdrag på ett effektivt och ändamålsenligt 
sätt och att politik och verksamhet kan fatta väl underbyggda beslut, i enlighet med lagar och avtal. 
Utformning och iordningställandet av verksamhetsområdet  är en process och förändringsledning som 
fortgår. Arbetet har resulterat i att vi nu har ett antal nya väl inarbetade specialistkompetenser såsom 
jurist, IT arkitekt, kommunikatör och upphandlare. 

Verksamhetsområdets kompetenser nyttjas i mycket hög grad av såväl förvaltningarna som politiken 
vilket är en tydlig indikation på att vi verkar i rätt riktning. Det finns mycket som pekar på att denna 
centrala organisationsform av styr- och stöd funktioner bidrar till en ökad kvalitativ 
verksamhetsutövning. 

Vid halvårsskiftet lanserade Öckerö kommun en ny uppdaterad webbplats, som idag har en betydligt 
högre aktivitet och proaktivitet än föregående år. Under senare delen av året lanserade Öckerö 
kommun en e-tjänsteplattform för både interna som externa tjänster. Målsättningen är att förenkla 
vardagen för både invånare som för anställda. För att tydligare kunna precisera digitaliseringsarbetet 
har ett förslag på arbetsmodell tagits fram, som beskriver hur vi ska arbeta framledes med IT och 
digitalisering strategiskt, taktiskt och operativt. 

Revidering av nämndernas reglementen är ett arbete som pågått under året och som fortskrider 2020. 
Detta är viktigt för att verksamheterna och politikerna ska kunna fatta beslut utifrån laglighet och 
lämplighet. 

Under året har arbetet med att utveckla och förbättra chefsstödet bland annat genom mer riktat HR-
stöd per förvaltning prioriterats samt ett internt chefsutbildningsprogram. 

Under 2019 har en förändrad styrmodell och budgetprocess tagits fram. Arbetet med budget 2021 
utgår från den nya processen. 

  

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året arbetat tillsammans med övriga förvaltningar 
och politiken för att hitta lösningar avseende bostäder till anvisade nyanlända. Samtliga anvisade har 
kunnat erbjudas en bostad och det finns en plan för mottagandet under nästkommande år. 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året utrett behovet av utveckling och förändring 
inom arbetsmarknadsenheten inkluderat enhetens naturvårdslag. Bedömningen är att verksamheten 
behöver anpassas bättre till behovet hos målgruppen arbetssökande. 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten förändrade under året upplägget kring feriejobben för 
ungdomar. 53 ungdomar fördelades enbart till kommunala arbetsplatser, till skillnad från tidigare år 
då även privata arbetsplatser kunnat erbjudas. förändringen genomfördes med hänvisning till 
kommunallagen och arbetsmiljölagen. Kommunens arbetsplatser antog utmaningen och lyckades 
erbjuda önskat antal platser. Arbetsplatserna har efteråt fått ett gott omdöme av ungdomarna. 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året märkt av och påverkats av 
Arbetsförmedlingens förändringar och aktuella ostabila läge. Konsekvensen för kommunen blir att 
processer stannar av och kommuninvånares väg mot självförsörjande tar längre tid. 

  

Besöks- och näringslivsenhet 

Goda resultat i Insiktsmätningen och Svenskt näringslivs totalranking visar på ett gott företagsklimat i 
Öckerö kommun. 

Samarbetet inom kommunen har under året fungerat väl. Dels genom lotsfunktionen men också med 



 2020-02-10 

 

10 

 

skolan genom Fokus Öckerö, där Arena arbetsliv genomfördes med god uppslutning och nöjda 
deltagare. 

Kompetensutveckling för kommunens företagare sker utifrån programmet Kompetens Öckerö. Genom 
de tre kategorierna kan alla företag tillgodogöra sig kompetensförstärkning. 

Företagarfrukostar, företagsbesök av kommunledningen och ett nära samarbete med 
företagsföreningen bidrar till nätverk och relationsbyggande som är viktiga i näringslivsutvecklingen. 

Besöksnäring och maritim industri är enligt strategin tillväxtområden för kommunen. Satsningen och 
utvecklingen inom besöksnäringen de tre senaste åren har gett resultat och satsningen mot maritim 
näring påbörjades 2019. 

Under 2019 påbörjades arbetet med kommunens näringslivsstrategiska program. 

  

Fritid- och kulturverksamhet 

Fokus för fritid och kultur är att ge möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid; att erbjuda en 
mångfald av aktiviteter som attraherar många olika målgrupper. Under året har hela verksamheten 
HBTQ+ certifierats. 

BIBLIOTEK OCH KULTUR 

Under början av året slutfördes renoveringen av delar av biblioteket med fokus på att bättre kunna 
nyttja lokalerna för familjecentral/öppen förskola. Verksamheten bedrivs av personal från barn- och 
utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen i nära samarbete med fritid och kultur och startade 
under februari månad. 2019 har inneburit ett aktivt arbete för att hitta fungerande arbetsformer och 
samarbeten i huset. 

Samarbetet mellan de två skolbibliotekarier inom barn- och utbildningsförvaltningen och 
folkbibliotekets barn- och ungdomsbibliotekarier har under året förfinats. 

För medel från Kulturrådet/Stärkta bibliotek har vi genomfört uppsökande verksamhet i olika former, 
bl a iPadkurser, sagostunder och bokcirklar på Björkö, deltagande i Öckerö Pride- och kulturkalas, 
Boken kommer mm. Utöver det har biblioteket arrangerat olika läsfrämjande verksamheter såsom 
författarbesök, bokcirklar, babyrytmik, sagostunder, bokprat mm för olika målgrupper. 

Under året har det visats ett varierat utbud i utställningshallen och en mängd filmvisningar, 
teaterföreställningar, workshops mm har arrangerats. Under hösten genomfördes ”Arena Öckerö” i 
samarbete med Västarvet; en temavecka med fokus på natur- och kulturarv. Samtliga kommuner i GR 
(utom Göteborg) deltog i det urbana konstprojektet ”Artscape Saga”. En muralmålning finns på 
Hedenhallen. Konstrundan Konstvågen genomfördes åter med ca 100 deltagande konstnärer och en 
stor mängd besökare. 

ANLÄGGNING 

Under 2019 färdigställdes projektet med solpanelsanläggning på ishallens tak. En investering i 
solpaneler ger oss en lägre del köpt energi och är också ett sätt att arbeta med förnybar energi. 

Personalen i verksamheten är duktiga på att återbruka materiel och själva bygga, istället för att köpa 
nytt och leja bort arbete. Exempel på detta är bryggor och flottar på våra badplatser som kräver 
ständig översyn och underhåll. 

Översyn och underhåll av exempelvis bryggor, är en stor del av arbetet och personalen är duktiga på 
att återbruka och själva bygga. Verksamheten står ändå inför stora renoveringsbehov kommande år, 
på främst toalettbyggnader. Nya och tydligare samarbeten med andra kommunala verksamheter och 
enheter är något som utvecklas. 

En sak som oroar är den ökande skadegörelsen på våra öar. Buskörning med bil är ett stort problem 
som orsakar skador på markområden, naturområden och badplatser. En stor del av budgeten går åt till 
att reparera och återställa efter skadegörelse. 
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FÖRENING 

I ett samarbete mellan SISU (idrottens folkbildningsförbund) och folkhälsa har två grupper med 
Senior Sport School träffats regelbundet och nått ca 50 personer i åldern 60 år och äldre. Utifrån 
projektet har en seniorförening bildats, där man fortsätter att träffas med fokus på hälsa och sociala 
aktiviteter. 

Fortsättningen av förra årets hembygdsprojekt ”Hembygd 2.0 - Öckerö berättar” blev ett 
generationsmöte vid namn ”Berättelser från de tio öarna”. Projektet har resulterat i att 27 klipp finns 
på YouTube med berättelser från och om kommunen historia. 

Under sommaren arrangerades avgiftsfria sommaraktiviteter, finansierade med bidrag från 
Socialstyrelsen. Under tre veckor arrangerades en mängd aktiviteter, vilka nådde fler än 400 deltagare. 

Under året har vi samverkat med externa aktörer såsom SISU, Suicd Zero, Samkrafter och Hembygd 
2.0 för att nå och hjälpa fler av våra föreningar att utbildas i och utveckla föreningarna ytterligare i bl a 
värdegrundsfrågor. Arbete med samsynsdokument fortgår. 

Fritidsbanken och dess material var en bidragande orsak till att våra sommarlovsaktiviteter blev så bra 
och välbesökta. Under 2020 kommer fokus att vara att hitta en långsiktig lösning när den externa 
finansieringen tar slut. 

UNGDOM 

2019 har varit första året i egna lokaler. Detta har lett till nya möjligheter för både mindre och större 
grupper och verksamheten kan varieras och anpassas efter behov och önskemål. Förutom öppen 
verksamhet på kvällar och helger har fritidsgården använts av skolor för gruppverksamhet, ofta i 
samarbete med fritidsgårdens personal. Samarbete har inletts med kulturskolan. 

Politikerluncherna har flyttats till fritidsgården och under året har tre luncher genomförts. Denna 
verksamhet är mycket uppskattad av såväl ungdomar som politiker. 

Fritidsledare har fungerat som aktivitetsledare i och runt skateparken under sommarverksamhet vid 
Prästängsområdet. 

Verksamheten under året haft färre besökare än föregående år. En medveten satsning på tjejer har 
dock bidragit till att andelen tjejer ökat, vilket är glädjande. Vår stora utmaning under 2020 är att, 
bland annat genom uppsökande verksamhet, öka besöksantalet. 

FOLKHÄLSA 

En jämställdhetsstrategi för kommunen har tagits fram. Den börjar gälla under 2020 och uppdateras i 
slutet av mandatperioden. Den centrala jämställdhetsgrupp som arbetat fram strategin kommer 
fortsatt vara ett stöd för förvaltningarna i att uppfylla strategin. 

Nya prioriterade folkhälsomål som beslutades i kommunstyrelsen i juni. 

Vad gäller ungdomsinflytande har flera aktiviteter genomförts för att öka delaktighet och inflytande 
bland barn och unga genom möten med politiker. 

Inom Föräldrar Emellan har ett antal föreläsningar arrangerats. 

En samarbetsgrupp kring arbete mot våld i nära relationer har träffats. Kommunen uppmärksammade 
”En vecka fri från våld” genom information, utbildning och en föreläsning om härskarteknik. 

Folkhälsoutvecklaren har ihop med föreningssamordnare startat och drivit satsningen Senior sport 
school med fokus på äldres hälsa och sociala aktiviteter. 

DROGFÖREBYGGANDE ARBETE 

Kommunens drogförebyggande arbete syftar till att skapa en helhetsbild av drogkonsumtionen och 
dess skadeverkningar i kommunen, starta en dialog mellan politiker, tjänstemän och 
kommuninvånare om risk- och friskfaktorer, stimulera till ökad samverkan i det drogförebyggande 
arbetet mellan olika aktörer i Öckerö kommun samt minska drogkonsumtionen i alla åldrar. Under 
året har det drogförebyggande arbetet, förutom det ordinära arbetet med tobak och alkohol, alltmer 
ägnats åt cannabisfrågan. 
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Öckerö kommun finansierar 60% av en heltidstjänst för att arbeta med drogförebyggande arbete. 
Genom externa medel som motsvarande ca 140% tjänst har vi möjlighet att ha två drogförebyggare 
heltidsanställda. Under året har vi operativt ansvarat för det drogförebyggande arbetet i sju kommuner 
och hjälper dessutom ett tiotal andra kommuner med årliga drogvaneundersökningar mm. Alltfler 
kommuner visar sitt intresse. 

Vad gäller effektmål är dock inte 2019 så bra. Det som sticker ut positivt är att andelen restriktiva 
föräldrar (enligt barnen) aldrig varit lika stor. 94% av högstadieeleverna uppger att de inte får dricka 
alkohol för sina föräldrar. Andelen som någon gång använt narkotika är också lägst någonsin. 

  

Samhällsbyggnadsverksamhet 

Under året har vi samarbetet mellan enheterna kring samhällsbyggnadsprocessen utvecklats 
ytterligare. Det gäller också att bygga ett förtroende och en stabil process mot allmänhet och företagare 
i detaljplaneförfarandet. Vi tror att det arbetet på sikt kan leda till betydligt smidigare 
detaljplaneprocesser vilket är avgörande för att ökad byggnation. 

Verksamheten har fullföljt arbetet utifrån den lednings och organisationsutveckling som formellt 
avslutades under förra året. Ledningsgruppen har utvecklat sina arbetsformer och bedömningen är att 
syftet är uppnått. Den under året fastställda organisationen LOKO, Lokalvård och Kost, är ett kvitto på 
en utvecklad syn på organisation och ledarskap inom SB. 

En risk och sårbarhetsanalys har genomförts som syftar till att minska sårbarheten, stärka 
krisberedskapen och skapa en uthållig organisation och en verksamhet som kan stå emot störningar av 
olika karaktär. 

GATUENHETEN 

Ett antal åtgärder för att hålla standard på vägnät och trafiksäkerhet har genomförts under året, 
exempelvis utbyte av luftburna ledningar till markkabel för gatubelysningen och nya armaturer till 
LED inom vissa områden, tillgänglighetsanpassning av busshållplatser, fartdämpande åtgärder och 
nya vägräcken. Beläggning enligt plan är genomförd inom ramen för budget. 

Under våren 2019 har enheten medverkat i SKL:s undersökning ”Kritik på teknik”. Utfallet kommer 
att analyseras och nya rutiner och arbetssätt kommer att tas fram för att öka andelen nöjda invånare. 

VA-ENHETEN 

För att kunna leverera huvudprocesserna - distribution av dricksvatten och omhändertagande av dag- 
och ytvatten samt spillvatten - med god kvalitet har ett antal projekt och underhåll genomförts under 
året. Bland annat slutfört arbetet med att förstärka vattenledningar till nordöarna, bytt ut ventilkryss 
för att vattenleverans vid lagning av läckor och lagt vissa nya dagvattenledningar. 

Under året har Va-enheten tillsammans med Kretslopp fortsatt arbetet med att samla in fett. Från 
projektstart maj 2017 har drygt 4 ton fett samlats in. 

KRETSLOPPSENHETEN 

Utsorteringen av vårt hushållsavfall fortsätter att öka! Procentuellt sätt ökar wellpapp och 
plastförpackningar mest. Pappersåtervinningen fortsätter att minska då fler och fler har sina nyheter 
digitalt. Trots att pappersåtervinningen minskar kommer andelen hushållsavfall som utsorteras 
fortsatt vara hög 2019. Andelen hushållsavfall som utsorteras ligger på 44 % vilket visar på att vi är 
bland de bästa kommunerna i regionen på att utsortera avfall. 

Verksamheten arbetat ständigt på att hitta nya vägar att sortera ut avfallet. Ledorden är enkelhet och 
tillgänglighet. Tillsammans med FTI  har upprustning av återvinningsstationerna startat med 
staket/stängsel, ljussättning och hårdgöring av ytor. 

Under året har Kretsloppsenheten tillsammans med VA-enheten fortsatt arbetet med att samla in fett. 
Från projektstart maj 2017 har drygt 4 ton fett samlats in.Fett som annars hade hamnat i kommunens 
avloppssystem. 

Kretsloppsenheten har under året gjort förändringar i mottagandet av träavfall som har medfört en 
renare fraktion. 
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PLAN- BYGG- OCH MILJÖENHETEN 

Resultatet för planverksamheten bedöms som bra. Planverksamheten har under året färdigställt 
arbetet med fyra detaljplaner som gemensamt skapat förutsättningar för 70-80 nya bostäder och 
ca 9000 kvadratmeter byggrätt för verksamhetslokaler. 

2019 har samarbetet stärkts med andra myndigheter som Länsstyrelsen och Trafikverket i de mest 
kritiska frågorna, så som strandskydd och kapacitetsbristen på väg 155. Det stärkta samarbetet har lett 
till en betydligt större förståelse för Öckerös situation hos överordnade myndigheter vilket har stor 
betydelse för planenheten och framtida planarbeten. 

Negativa delar på planenheten är att vi har gått från tre till två planarkitekter under våren 2019. Det 
ger en tydlig effekt på verkningsgraden. 

Enhetens strategiska miljöarbete har under året fokuserats på grön strukturplan och agenda 2030. 
Grönstrukturplanen är nu slutrapporterad till länsstyrelsen och ska under våren upp som ett 
informationsärende till politiken. Energi- och klimatrådgivning, som utförs av Göteborgs stad, 
levererar en service som långt överträffar vad Öckerö kommun själva har kapacitet till. 

De delar som ryms under Bygg- och miljönämndens ansvar belyses i text under Bygg- och 
miljönämndens årsredovisning för 2019. 

LOKALVÅRD OCH KOST 

Bemanning är vår största utmaning. Hög sjukfrånvaro både inom lokalvård och kost, där en del är 
arbetsrelaterat. Mycket tid går åt till rekrytering och bemanning. Enligt genomförd hälso- och 
arbetsmiljöprofil trivs personalen till största delen men den fysiska belastningen är stor. Utbildning i 
moppteknik har genomförts för att minska belastningsskador. Även annan utbildning, bland annat 
inom kost, har genomförts. 

Projektet för gemensam organisation för lokalvård och kost (LOKO) har fallit väl ut och organisation 
är nu permanent. 

Under 2019 har alla skolor fått samma måltidsmeny. Detta likställer skolorna i kommunen, föräldrar 
med barn i olika skolor/förskolor vet vad barnen fått för mat och att de fått samma mat. Detta finns 
tillgängligt i en måltidsapp. Fr.o.m. hösten 2020 kommer all specialkost att behöva styrkas av 
journalhandlingar alternativt läkarintyg. 

En Kirunavåg har använts för att mäta matsvinn och på ett pedagogiskt sätt visa eleverna hur mycket 
mat som slängs med direkta siffror i anslutning till diskinlämning. Portionskontroll = överproduktion 
är ett arbete, med syftet att minska miljöpåverkan och hålla en god ekonomi med våra tilldelade 
resurser. 

Inköp av ekologiska livsmedel följer inte nationella mål, då kommunens ekonomiska ramar i dagsläget 
inte tillåter. Dock har de ekologiska inköpen ökat från 2018 med 4,5%. 

BÅTTRAFIK 

För att möta kundernas önskemål har turlistan ändrats något. Passagerarna hinner nu bättre med 
anslutande kollektivtrafik. Detta har skett i samråd med Kalvsund- och Grötö öråd, anslutande 
bussbolag på Framnäs och Trafikverket. 

Nöjd kund index håller så pass höga siffror att Västtrafik valt att "hoppa över" mätningar för 2019. 

Punktligheten håller en hög nivå och har förbättrats efter att turlistan förändrades då färjan kan avgå i 
tid istället för att vänta in passagerare från anslutande trafik. 
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4 MÅL 

4.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

Kommentar 

Samtliga förvaltningar har under året tagit fram handlingsplaner för hur man ska gå från en 
deltidsorganisation till en heltidsorganisation och arbetar aktivt med införandet. Inom 
Socialförvaltningen, där antalet deltider är flest, har man startat två pilotprojekt inom äldreomsorgen 
och inom funktionshinder. Projekten kommer pågå under året och ska sedan utvärderas innan fler 
enheter går in i heltidsorganisation. Att arbetet redan fått effekt kan vi se på andelen anställda med 
heltidstjänst som ökat med 6 procentenheter under året från 55 % till 61 %. 

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden har också ökat från 88,5 % till 89,8 % för år 2019. 

 

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 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 

Kommentar 

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som förra året i Öckerö kommun. Ett antal aktiviteter är 
på gång för att förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete med företagshälsovården samt 
personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyget Adato. 

Årets medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetarengagemang) visar ett totalt HME-index på 
80 vilket motsvarar samma genomsnittsnivå som övriga landets kommuner. Respektive chef arbetar 
vidare med sina resultat för att tillsammans med medarbetarna ta fram relevanta mål och aktiviteter i 
syfte att säkerställa den goda arbetsplatsen. 

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. 
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Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 

 

Kommentar 

Andelen nyanlända som är i sysselsättning vid den 2-åriga etableringsperiodens slut efter augusti var 
ca 60%. Några uppbär fortsatt statlig etableringsersättning i och med fortsatta SFI-studier eller andra 
insatser. Övriga är i sysselsättning i form av arbete, studier eller praktik. De som medräknas är 
individer som fortfarande bor inom kommunen. 

Under årets sista halva har antalet nyanlända som lämnat kommunen ökat. Beräkningen av andel  i 
sysselsättning blir utifrån detta inte tillförlitligt. Vid en generell bedömning framkommer dock att det 
är ett lågt antal individer som har behov av att ansöka om ekonomiskt bistånd vid 
etableringsperiodens slut. Fortsatta arbetsmarknadsinsatser, studier och arbete gör att många av de 
som är kvarboende i kommunen blir självförsörjande. 

Flertalet personer tjänstgör via ekonomiskt stöd från Arbetsförmedlingen inom olika kommunala 
verksamheter. En insats som möjliggör språkutveckling och arbetskompetens för den enskilde, men 
som även ger stort mervärde för verksamheten i form av extra resurs och möjliga framtida bemanning. 

 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 

Satsningar: 

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

 

Kommentar 

Arbetet med planerade aktiviteter fortskrider enligt plan. En ny webbplats har lanserats och i samband 
med det presenterades en nyproducerad film om Öckerö kommun som arbetsgivare. Vi har följt upp 
detta med att zooma in på olika yrkesområden och anställda inom kommunen i en rad kortfilmer. 
Dessa har lagts upp på webbplatsen samt på sociala medier. Närvaron och aktiviteterna på sociala 
medier har intensifierats kraftigt under 2019. I maj månad rankades Öckerö kommun högst inom 
kategorin myndigheter. 

Öckerö kommun deltog på gymnasiemässan Future skills samt på Arena arbetsliv på Hedenskolan där 
möjlighet ges till ökad kunskap om kommunal verksamhet. 

Kartläggning och utveckling av HR-processerna samt utbildningar i grundläggande chefskunskap 
pågår. Ett projekt med att ta fram värdegrund för kommunen är påbörjat. Denna ska ligga till grund 
för chefsprofil och chefsuppdrag. Kommunen har också ökat närvaron på Linkedin för att förbättra 
annonsering. 

Sammantaget bedöms genomförda satsningar bidra till att steg tas i rätt riktning mot måluppfyllnad. 
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Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 

Satsningar: 

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 

Kommentar 

Årets medarbetarundersökning HME (hållbart medarbetarengagemang) visar ett totalt HME-index på 
80 vilket motsvarar samma genomsnittsnivå som övriga landets kommuner. Respektive chef arbetar 
vidare med sina resultat för att tillsammans med medarbetarna ta fram relevanta mål och aktiviteter i 
syfte att säkerställa den goda arbetsplatsen. Arbetet med att ta fram områden och metod för arbetet 
med aktiviteter inom kompetensförsörjningsprocessen löper på enligt plan. Ett nytt samverkansavtal 
är till stora delar klart och som förhoppningsvis skall kunna undertecknas av parterna under början av 
2020. 

Sjukfrånvaron ligger på ungefär samma nivå som förra året i Öckerö kommun. Ett antal aktiviteter är 
på gång för att förbättra resultatet, exempelvis fördjupat samarbete med företagshälsovården samt 
personalvårdsronder och rehabiliteringsverktyget Adato. 

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. Gemensam organisation för lokalvård och kost har 
fastställts där funktionen teamledare inrättats, vilket förbättrar möjligheterna för enhetschefen att 
arbeta mer proaktivt. 

 

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

Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 

 

Kommentar 

Kommunen har erhållit medel från Västra Götalandsregionen/Sociala investeringsmedel för att arbeta 
vidare med frågan om elever med hög skolfrånvaro. 

Familjecentralen är etablerad och ett gott samarbete sker bl a med bibliotek och folkhälsa. 
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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 

I juni antogs 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, 
men vår bedömning är att just den planen är särskilt anpassad efter behovet. Även detaljplan Öckerö 
Nya Centrum öppnar för samma möjligheter. 

Verksamheten har deltagit i utredningen av förutsättningar för trygghetsboende på Näståsområdet 
vilket nu lämnas över till ÖFAB. 

Ett påpekande från verksamheten är dock att det inte frigörs tillräckligt med bostadslägenheter i 
kommunen. Risk finns att förvärra kommunens demografiska situation vilket riskerar att gå stick i 
stäv med visionen om 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 

 

Kommentar 

Nöjdheten på matkvalitén har ökat från 65% till 71%. Bedömningen är att lyhördhet och engagemang i 
verksamheten för kostfrågan sakta har ökat. 

Arbetet har fortsatt i stort enligt den plan som lades fast i början av året. Kostenheten planerar och 
genomför kostmöten, dit avdelningar på äldreomsorgsboende inbjuds. Utbildning för kostenhetens 
personal på Solhöjdens äldreboende har genomförts med följande innehåll: Mötet, Produkten, 
Atmosfären och Styrsystemet. Utbildningen har ökat uppmärksamheten kring hur viktig alla delarna 
är. 

"Från gryta till bord " är ett arbete som har pågått en tid. En till två dagar per vecka följer personer 
från köket med upp på avdelningen för att beskriva maten och instruera om hur man hanterar den. 
Detta har tagits emot positivt ifrån avdelningarna. Omvärldsspaningen efter alternativ till helpension 
inom äldreomsorgen har startat men ingen liknande verksamhet med olika alternativ har hittats. 
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Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 

Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 

Kommentar 

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet, där anpassning ska ske utifrån behov hos personer 
med funktionsvariation, planeras att påbörjas 2020. 

 

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 

Kommuntalet för Öckerö kommun 2019 är 31 anvisningar enligt Bosättningslagen. Vid årets slut har 
samtliga anvisningar lämnats till kommunen och etableringsenheten planerar genomföra mottagandet 
av de sista individerna under första kvartalet 2020. Samtliga anvisade har kunnat beredas en bostad. 

Etableringsenheten har under året varit sammankallande i projektet "GR-kommuner i samverkan för 
att stödja nyanlända barn och deras föräldrar". Projektet har bidragit till en ökad samverkan internt 
inom kommunen kring målgruppen. Genom projektet har en föräldrautbildning för nyanlända 
föräldrar genomförts. Detta i samverkan mellan familjecentralen och etableringsenheten. Flera av 
deltagare på språkcaféet är biblioteksanvändare och biblioteket har stärkt tillgängligheten genom 
information på flera språk. 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten har under året utvecklat struktur och metoder för att ge varje 
nyanländ person möjligheten till en ännu bättre integration. Samverkan med andra förvaltningar och 
aktörer i civilsamhället samt andra myndigheter skapar vägar och kontaktytor som leder den 
nyanlände framåt i processen. För många av våra nyanlända är länken mellan kommun och 
civilsamhälle mycket viktig. Med små medel av samverkan öppnas upp för kontakt mellan nya och 
gamla kommuninvånare. En känsla av sammanhang och tillhörighet uppstår i relation till andra 
kommuninvånare, vilket i många fall är grundläggande för att skapa motivation till alla de utmaningar 
man har framför sig i ett helt nytt och främmande land. 

 

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 
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Meröppna bibliotek 
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- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

 

Kommentar 

En viss minskning kan ses i besöksantal på fritidsgård och i utlåning på biblioteket. Men bedömningen 
är att påbörjade satsningar, tillsammans med att utveckla arbetssätt utifrån gruppuppdraget, ger 
positiv påverkan på måluppfyllelse. 

Kommunikationsarbetet har stärkts, bland annat genom samarbete med kommunikatör och ny 
webbsida för kommunen. Närvaron på sociala medier är hög. Arbete pågår med, att i samarbete med 
kulturskolan, ta fram underlag för en ny barn- och ungkulturplan. I Björkö nya skola planeras en 
"meröppet" biblioteksfilial att inrymmas. 

Fritid och kultur samarbetar med familjecentralen för en verksamhet med bredd och välkomnande 
som fokus. Kulturskolan och fritidsgården har inlett ett fördjupat samarbete. 

Arbetet med samsynsdokument inom föreningslivet fortgår och samarbetete sker med föreningsrådet i 
flera frågor. Uppföljningsansvar för studieförbund har flyttats till fritid och kultur för att utveckla och 
hitta nya samarbeten. Sommaraktiviteter var välbesökta och Senior Sport School har lockat äldre till 
rörelse och sociala aktiviteter. 

 

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 
- Skapa möjlighet för flytande bostäder 

 

Kommentar 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. 
Området som FÖP Björkö sträcker sig över inrymmer stor del av kommunens mark och där har 
kommunen störst möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Tyvärr har vi inte en modell 
framme i nuläget för att finansiera den fördjupade översiktsplanen. 

Arbetet med detaljplan Öckerö nya centrum bidrar i hög grad till att uppfylla målet. Under sommaren 
har också två detaljplaner som möjliggör flerfamiljshus vunnit laga kraft. 

I juni hölls öppet hus för att informera om hur privatpersoner ska gå till väga om de är intresserade av 
att inreda ytterligare en lägenhet i sitt hus eller uppföra en Attefallsbostad. Till det tillfället togs ett PM 
fram där det tydligt framgår vad som krävs, vilka regler som gäller samt vilka blanketter och ritningar 
som ska lämnas in vid ansökan. 

Arbetet med nya riktlinjer för mark och exploatering pågår och en workshop med intressenter inom 
branschen genomfördes i december Därefter kan en politisk process starta för antagande av dessa 
dokument. 

Det kan dock påpekas att det inte frigörs tillräckligt med bostadslägenheter i kommunen vilket med 
nuvarande tillväxttakt riskerar att påverkar demografi och kommunens ekonomi negativt. 

Huvuddelen av de angivna aktiviteterna kräver ekonomiska resurser vilket Samhällsbyggnad inte har. 
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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 

Mycket fokus har under året lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra 
utgångsläge för att nå målsättningen. Ett viktigt område är kommunikation till medborgare, därför har 
kraft lagts på att i dialog med Kommunservice utveckla kommunikationen via hemsida och i 
felanmälningssystemet. 

Implementering av trafiksäkerhetsplanen är nu klar. Åtgärder enligt handlingsplanen för verkställande 
av Trafiksäkerhetsplanen pågår. Interna rutiner för åtgärder av potthål är framtagna och i bruk. 

Forumet "Infrastrukturdialog Politik-SB" har startat under våren med ett möte och där är 
bedömningen att detta är ett viktigt  forum för den fortsatta dialogen kring pågående och planerade 
infrastruktursatsningar. 

Medborgarlöften tas fram i samarbete mellan Öckerö kommun och Polisen och har ett antal aktiviteter 
med fokus på trafiksäkerhet. Genomförda aktiviteter är bland annat riktade kontroller mot 
trafikonykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende, planerade insatser med fokus på mopeder 
och besök av NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) på skolor. 

Arbetet med satsningar ger goda förutsättningar för förbättrad trafiksäkerhet i kommunen. 

 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 

Satsningar: 

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

 

Kommentar 

Under våren har förberdelser börjat för att kunna starta arbetet med kommuniktionsinsatser kopplat 
till ny trafikplan som träder i kraft december 2020. Samarbetet med Västtrafik är centralt och detta 
arbete kommer att pågå och kommunikation kommer ske löpande inför ny trafikplan, busslinjer och 
zonindelning. Under hösten hölls uppstartsmöte inför ny trafikstart 2020 med Västtrafik och Connect 
buss. 

En projektbeställning har upprättas för arbetet med Mobilitetsplan. och en kompetenshöjande 
aktivitet är genomförd för tjänstepersoner under hösten. Vår bedömning är att behov finns för att 
ytterligare bredda kompetensen och förståelsen för mobilitetsåtgärder generellt för både medarbetare 
och politik. 

Dialog har förts med Västtrafik om att förändra linje 296 och lägga till Björkö Hamn som en hållplats 
för att inom ramen för nuvarande avtal ersätta tillköp av buss med färjetrafik. Västtrafik ser det som 
tekniskt omöjligt att tillgodose denna förändring och kommer inte arbeta vidare med önskemålet om 
båttrafik till Björkö hamn under nuvarande båtavtal, men lämnar en öppning för nya samtal inför 
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nästa avtalsperiod för båt. 

Turlistan för färjelinje 296 har ändrats under året i syfte att synkronisera samtrafiken mellan andra 
trafikslag samt passagerarnas flöde och önskemål. 

Det finns inga resultat som just nu pekar på en ökning av utbudet för kollektivt resande, men arbetet 
med satsningar bedöms ge effekt på ett hållbart resande där utbudet av kollektivt resande är en del. 

 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 

Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- 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 

 

Kommentar 

Arbetet med grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och förväntas vara färdigställd under 
2020. Exempel är ekosystemtjänster, naturvärden och rekreationsområden. 

En matavfallskampanj, "Gör det inte svårare", genomförs under året i samarbete med övriga GR 
kommuner och Avfall Sverige. Ett annat GR samarbete, Sopsamlarmonster, som vänder sig till våra 
förskolor har genomförts under våren. Alla förskolor i kommunen har fått del av detta. 

Ett s.k. SCR aggregat har installerats på passagerarfärjan Burö, vilket ger förutsättningar att reducera 
utsläppen med upp till 70%. 

Vi pausar ansökan gällande bidraget för solceller på reningsverk från Länsstyrelsen. Ny ansökan kan 
inlämnas då vi vet vad utredningen avseende ev. nytt reningsverk eller utbyggnad av befintligt 
reningsverk är klar. Projektet med solpaneler på ishallens tak tillsammans med ÖFAB är i stort sett 
klart. Anläggningen är på plats och kommer att vara i skarp drift i början av 2020. 

Under perioden har en upphandling genomförts inom hyres- och fastighetsområdet. I denna 
upphandling har villkor ställts kring fossilt neutralt hus. Underkriterium har varit följande: 
arbetsmiljö, boendemiljö och klimartsmart byggande. 

Bedömning är att påbörjat arbete med satsningar har positiv påverkan på målet, men ett flertal 
aktiviteter för en minskad miljöpåverkan kan inte startas innan medel finns. 

 

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 
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riktning för målen med  näringslivsarbetet 
- Marknadsföring av kommunen som en attraktiv näringslivskommun för företag och arbetskraft 
- Etablera lokal företagsmässa 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 

 

Kommentar 

Arbetsgruppen för Fokus Öckerö, med syftet att stärka samverkan mellan skola och näringsliv, har 
arbetat fram ett förslag som sjösattes hösten 2019 där Arena arbetsliv genomfördes på Hedenskolan 
med god uppslutning och nöjda deltagare och en ökning av praoplatser inom det privata näringslivet. 

Fortsatt utveckling av kompetensutveckling för kommunens näringsliv med flera aktiviteter inom 
ramverket "Kompetens Öckerö" där tre kategorier av skilda utbildningar har genomförts. Aktiviteterna 
har samtliga som syfte att attrahera små och medelstora företag att delta i tillväxtprogrammet 
Expedition Framåt. Ett tiotal företag har anslutit under 2019. 

Inom besöksnäringen har fokus lagt på att öka volymen och flödet med mål att underbygga vidare 
satsningar från näringslivet där etableringen av ett större hotell är målet. Genom en bred samverkan 
med Göteborg & Co har flera framgångsrika aktiviteter genomförts där julstaden med skärgården i 
advent lockat många besökare. 

Det regionala näringslivsarbete har utvecklats genom dels samverkan med kommuner inom GR och 
dels inom arbetet med det näringslivsstrategiska programmet för Öckerö. 

Beslut är taget att avsluta arbetet med en företagsmässa på Öckerö. 

 

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 

Utfallet i de mätningar som sker ger signaler om ett gott företagsklimat där SKR:s Insiktsmätning 
visade på högt resultat vilket återigen placerade Öckerö kommun på första plats inom GR-
kommunerna. I Svenskt näringslivs omdömen om företagsklimatet landade utfallet på ett historiskt 
högt indextal som placerade Öckerö kommun på plats 13 av Sveriges 290 kommuner i total ranking. 

Lotsfunktionen som stöd för näringslivet i aktuella frågor och vägledning har fungerat 
tillfredsställande enligt plan och uppfyller näringslivets förväntan. 

Inom modellen "Kompetens Öckerö" har både struktur och innehåll utvecklats positivt och med 
planenligt genomförande. Genom de tre kategorierna i strukturen kan alla företag tillgodogöra sig 
kompetensförstärkning. 

Stöd för ökad samverkan mellan företag inom näringslivet har visat gott resultat och sker i olika 
sammanhang bl.a. där de månatliga företagsfrukostarna med högt deltagande och informationsmöten 
med skilda innehåll skapat goda förutsättningar. Genom återkommande företagsbesök av 
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kommunledningen hos företag har både närvaron och kunskapen om kommunens näringsliv ökat. Ett 
nära och brett samarbete med företagsföreningen har gett förutsättningar för utveckling av ett gott 
företagsklimat i Öckerö kommun. 
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5 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsens utfall efter december visar ett positivt resultat på 2 645 tkr jämfört med budget, 
inklusive centrala poster. Exklusive centrala poster är resultatet 384 tkr. Kommundirektören har 
under året hanterat en oplanerad omorganisation i kommunhuset med kostnader för 539 tkr. 

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

 Outnyttjad buffert på 1 450 tkr. 

 Överskott inom personalkostnader pga delvis vakanta tjänster samt sjukfrånvaro med 300 tkr. 

 Intäkter från Migrationsverket som inte kunnat förutses. Gäller intäkt för egenbosatta 
nyanlända där Migrationsverket ersätter kommunen retroaktivt med 200 tkr. 

 Lägre kostnader för personalomkostnader som till största del beror på förändringar inom 
pensionsavsättningens olika delar. 

 Kostnad för semesterlöneskuld, timlöner, räntekostnad gällande skatteverket, 
pensionsutbetalningar samt kostnader för kretsloppsparken som inte skall ingå i 
investeringen. 

 Underskott inom samhällsbyggnads skattefinansierade verksamhet med -2 200 tkr enligt 
nedan redovisning. 

 Reavinster 2 300 tkr. 

Utfallet är en försämring mot föregående prognos med -304 tkr. Förändringen förklaras av: 

 755 tkr bättre inom KS-enheter vilket beror på helt upplöst buffert hos kommundirektör och 
inom besöks- och näringsliv samt ej prognostiserade intäkter från Migrationsverket på 
200 tkr. 

 -327 tkr sämre inom styr- och stöd, halva beloppet beror på en bokföringsteknisk rättning, 
resterande avser konsultkostnader för digitalisering. 

 35 tkr bättre inom kultur och fritid. 

 78 tkr bättre inom båttrafiken pga. uthyrning av Polstjernan. 

 -250 tkr sämre inom samhällsbyggnads skatt, se nedan. 

 -596 tkr sämre i de centrala poster och fördelningsposter beror på:        
o Förändring inom pensionsavsättningens delar från fg år. 
o Förändring i semesterlöneskulden från fg år. 
o Förändring i upplupna timlöner från fg år. 
o Lägre prognos på reavinster pga att tomterna på Kalvsund ännu ej sålts. 
o Utdelade fördelningsposter enligt nedan. 
o Räntekostnader gällande skatteverket. 
o Driftsförda kostnader gällande kretsloppsparken som inte skall ingå i investeringen. 

Fördelade fördelningsposter under året med totalt 17 395 tkr: 

 KS - Europaval 250 tkr. 

 KS - Besöks- och näringslivsråd 300 tkr. 

 KS/SB - Huvudmannaskap vägnät 158 tkr. 

 KS/SB - Kapitalkostnader gata infrastruktur 140 tkr. 

 KS/SB - Samhällsplanerare 740 tkr. 

 KS/SB - Lokalvårdskostnader ny fritidsgård 100 tkr.  

 KS/FOK - Hyra ny fritidsgård 607 tkr. 

 KS/FOK - Hyra och lokalkostnader familjecentral 446 tkr.  

 BUN - Interkommunal ersättning för ensamkommande ungdomar 1 400 tkr. 

 BUN - Kostnader gällande migration 5 000 tkr. 

 BUN - Personalförstärkning familjecentral 254 tkr. 

 SN - Kostnader i samband med LSS-regi 2 000 tkr. 

 SN - Nya Solhöjden, platsbristkostnader, 6 000 tkr. 

Från den strategiska reserven har en fördelning gjorts under året: 

 KS/SB - Kostnader för årets påskfirandet 109 tkr. 
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Samhällsbyggnadsverksamheten 

Skattefinansierad verksamhet: 

Skattefinansierat utfall efter december visar på ett resultat på -2 154 tkr jämfört med budget. 

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

 SB Centralt -1 603 tkr. 

 VA skatt -88 tkr. 

 Båttrafiksenheten skatt -82 tkr. 

 Lokalvårdsenheten 372 tkr. 

 Kostenheten -375 tkr. 

 Gatuenheten -386 tkr. 

 Plan- bygg- och miljöenheten 8 tkr. 

 SB Centralt: Färdtjänst -271 tkr, Flexlinjen -454 tkr, Masshantering Långesand -175 tkr, 
Framnäs parkeringsdäck hyra ett plan -150 tkr, Vindkraftverket -800 tkr, rekrytering ny 
samhällsbyggnadschef -95 tkr. Underskottet vägs dock upp med ett överskott om 350 tkr på 
personalkostnader. 

 VA skatt: Ökade tillsynskostnader. 
Båttrafikenheten: Nödvändiga besiktningar av Kalvsunds Färjeläge. Besiktningarna gjordes 
vid två tillfällen, en under vatten och en över vatten. 

 Lokalvårdsenheten: Svårt med vikarieanskaffning, vilket orsakar ett positivt utfall. 

 Kostenheten: Indexreglering på livsmedel påverkar negativt. Lägre intäkter avseende 
merförsäljning samt ökade personalkostnader. 
Gatuenheten: Ökade insatser för vinterväghållningen som genererat i högre löne-, 
kemikalie- och drivmedelskostnader. 

 Ökade fordonsrelaterade kostnader så som service och reparationer samt skatter och avgifter. 
Oförutsedda kostnader, bullerutredningar och montering av bullerplank samt ökade 
kostnader för belysningsanläggningen. 

Avgiftsfinansierad verksamhet: 

VA-enheten: 

Utfall efter december visar på ett nollresultat. VA-enheten följer "självkostnadsbegreppet" vilket 
innebär att årets underskott på -2 080 tkr redovisas under övriga intäkter som ett underuttag. VA-
enheten har, 2019-12-31, ett återstående överuttag på 2 855 tkr. 

Verksamheten har ett planerat underskott enligt budget på -1 698 tkr. Det negativa resultatet jämfört 
med budget, beror framförallt på nedanstående avvikelser: 

 Ökade externa och interna intäkter. 

 Kostnader för hantering av farliga massor. 

 Stort antal vattenläckor. 

 Lägre personalkostnad. 

Utfallet är en försämring mot föregående prognos med -382 tkr. Förändringen förklaras av: 

 Tillkommande kostnader för stort antal vattenläckor under kvartal 4. 

Kretsloppsenheten:  

Kretsloppsenheten redovisar ett underskott på -329 tkr för "Den kommunala 
renhållningsskyldigheten" vilket redovisas som förutbetald intäkt i samband med bokslut och 
underskott redovisas mot föregående års överskott. 2019-12-31 återstår ett överuttag på 179 tkr. 

Det negativa resultatet jämfört mot budget beror på nedanstående: 

 Ökade personalkostnader p.g.a. turbulent personalsituation under året med bland annat flera 
långtidssjukskrivningar. Detta har lett till högre övertidskostnader och extrapersonal. 
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6 INVESTERINGAR 

Kommunstyrelsens investeringsrapport visar totalt sett ett överskott på 15 555 tkr mot budget 
inklusive ej påbörjade projekt (6 871 tkr) som reserverades av fullmäktige i november. Resterande 
projekt kommer begäras reserverade till 2020 eftersom de är pågående. Under året har oplanerade 
investeringar gjorts gällande omorganisationen i kommunhuset med 425 tkr. 

 KS enheter samt Styr o Stöd överskott på 3 421 tkr. 

 Fritid- och kultur -13 tkr. 

 Samhällsbyggnads skatt 2 292 tkr. 

 Samhällsbyggnads avgift 9 856 tkr. 

Enheterna (Kommundirektör, politisk verksamhet, Etablering- och arbetsmarknad samt Besöks- 
och näringsliv)  

 Kommundirektörens investeringsreserv (1 000 tkr) har använts för möbler till kommunhuset i 
samband med flytten, AV-utrustning till familjecentralen, webprojekt, programvara till 
överförmyndarverksamheten samt ett projekt som gäller slipning av betongplatta i ishallen. 
Övrigt lämnas som överskott. Budget för iordningsställande av parkering kommer ej nyttjas i 
år. 

Verksamhet Styr o Stöd:  

 Avtalsdatabas (80 tkr) - genomförs ej. 

 Ärendehanteringssystem (2 300 tkr) - förberedelse för upphandling har påbörjats och budget 
har begärts reserverad till 2020. 

 IT projekt som genomförts är e-tjänsteplattform, lagringslösningar, byte av diskar, swichar 
och konferensutrustning i Risö samt ett webprojekt. 

Fritid- och kulturverksamhet: 

Investeringar under året avseende: 

 Möbler till Familjecentralen. 

 Installation av teknik i hörsalen. 

 Slipning av betongplattan i ishallen. 

Samhällsbyggnadsverksamhet: 

Investeringar skatt:  

 Investering 5617 GC-väg Intagsvägen. Överskott 1 140 tkr. 

 Byggnation av gång- och cykelbana på Intagsvägen. Flyttas fram till år 2020. 

 Investering 5624 GC-väg Hälsövägen. Underskott -1 228 tkr. 

 Investering 5625 Hpl Öckerö Färjeläge. Underskott -213 tkr. 

Underskott beror på att kostnadsberäkningen inte stämde överens med utfall. 

 Investering 5629 Trafiksäkerhetsåtgärder Heden skola. Överskott 1 355 tkr. 

Genomförda åtgärder kopplat till medborgarlöftet Heden Skola. Förlängning av cykelbana på 
Lökholmsvägen, hastighetsdämpande åtgärder vid hållplatsläget Hönö Norra och förhöjd cykelpassage 
på Strandvägen. 

Investeringar avgiftsfinansierade:  

 Projekt 6009 Biobädd Pinans reningsverk. Överskott 10 898 tkr. 

Projektet vilande i väntan på beslut om utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk, KS §288, 2019-12-
03. 

 Projekt 6013 Vattenledning Nordöarna. Underskott -4 103 tkr. 

Avvikelsen beror på att vid del av sträckan har annan metod än vad som offererats behövts användas 
samt att sprängning tillkommit med kostnad för transporter. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Linn Wass, Eivor Johnsson 
Ärende: Ungdomsinflytande 2020 
Diarienummer: KS 21/20    

 

Ungdomsinflytande 2020 
 

Förslag till beslut 
 
1. Fyra Demokratiforum ska genomföras för högstadie- och gymnasieelever där 
politiker från alla kommunens nämnder bjuds in att delta. 

2. Arvode utgår för deltagande politiker under Demokratiforum och bekostas ur 
respektive nämnds budget.  

Ärendet 
Regeringens mål för ungdomspolitiken är att ”alla ungdomar ska ha goda 
levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”.  
 
I kommunens vision, ”Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan 
i centrum”, står att ”våra invånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och 
är delaktiga i samhället.”  
 
För att uppnå ökat ungdomsinflytande föreslås för år 2020 fyra ”Demokratiforum”.  
Demokratiforum, som tidigare kallades ”politikerlunch”, innebär att cirka fem 
politiker och cirka 30 högstadie- och gymnasieelever från kommunens skolor möts 
och pratar politik utifrån ett aktuellt tema. Dessa tillfällen kommer genomföras i 
fritidsgården men också i lokaler på Hönö efter ungdomars önskan. 
 
Förslag på datum för Demokratiforum 2020: 
19/3  
5/5  
30/9  
25/11 
 
När 2020 års aktiviteter är genomförda återkopplas de till kommunstyrelsen.  
 
 
 



 
 

 

Bakgrund 
Eftersom personer under 18 år inte ges möjlighet att rösta i lokala och nationella val, 
behöver det finnas vägar in i den lokala demokratin för unga personer. Detta stöds 
också i Barnkonventionen, exempelvis genom artikel 12 som handlar om alla barn 
och ungdomars rätt att uttrycka sin åsikt i frågor som rör dem. 
Under de senaste åren har olika metoder för ungdomsinflytande genomförts i 
kommunen. Under 2019 har tre politikerluncher och ett Valstugetorg genomförts. 
Dessa tillfällen har planerats och arrangerats av folkhälsoutvecklare samt 
enhetschef ungdom.  
 
Syftet med aktiviteter kring ungdomsinflytande är att de unga ska få möjlighet att 
lyfta sina tankar och åsikter direkt till beslutsfattare och att politiker i sin tur ska få 
kännedom om hur ungdomar tänker kring kommunen och dess 
verksamhetsområden. 
 
Från och med 2019 har samhällslärare varit involverade i planeringen genom att 
bland annat föreslå teman att diskutera. Efter önskemål från skolan kommer vi att 
som vidareutveckling även att involvera elever i både planeringsarbetet och i 
återkopplingen till skolklasserna. Från 2020 deltar verksamhetsutvecklare från 
barn- och utbildningsförvaltningen som diskussionspart.  
 
Ekonomi 
Politikerluncherna finansieras delvis med 10 tkr av folkhälsobudget 2020. 
Enligt tidigare beslut avsätts även 10 tkr årligen ur kommunstyrelsens budget. 
 
I enlighet med arvodesreglemente utgår arvode för deltagande politiker under 
påverkanssamtal.  
 
Expediering av beslut 
Socialnämnden  
Barn- och utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Rektorer för högstadiet 
Rektor för gymnasiet 
Skolchef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Karin Zachau/Martin Pettersson Unsgaard 

Ärende: Klottersanering i Öckerö kommun 

Diarienummer: KS 22/20 

 
 

Förslag till beslut 
Att Kommundirektören får i uppdrag att utreda hur Öckerö kommun kan bli en 
klotterfri kommun och hur detta praktiskt ska lösas. 

Att Kommundirektören får i uppdrag att utreda att införa EST (Effektiv Samordning 
för Trygghet) i Öckerö kommun.  

 
Ärendet  
Under den senaste tiden har nytt klotter observerats på en mängd kommunala 
fastigheter och på andra ställen, en del av dessa inom fritid- och kulturverksamhetens 
ansvar. Denna tjänsteskrivelse tar upp detta problem på såväl kort som lång sikt. 

 
Beredning och ekonomi 
Klotter kan anses vara bagatellartat i jämförelse med annan grövre brottslighet. 
Enligt ”Broken-windows-teorin” leder dock klotter och annan skadegörelse ofta till 
annan brottslighet. Polis, BRÅ mfl är överens om att det bästa och billigaste på sikt är 
att ta bort nytt klotter omedelbart.  

På kort sikt: Anläggningar inom verksamhet fritid och kultur har drabbats av mycket 
klotter den senaste tiden. Det finns inte resurser inom befintlig budget att sanera 
detta.  

På längre sikt: Öckerö kommun har ingen klotterpolicy. Klotter med bl a politiska 
budskap har tillåtits vara kvar under många år. Vi förslår att det tillsätts en utredning 
för att förbereda beslut om en klotterfri kommun. Utredningsuppdraget kan t ex 
innehålla: 

• hur befintligt (gammalt, svårborttaget) klotter ska tas bort 
• hur snabbt nytt klotter ska borttagas (t ex inom 48 timmar) 
• beslut om vilken förvaltning/verksamhet/enhet som ska ansvara för fortsatt 

borttagande. Detta innebär utbildningsinsats, saneringsmaterial, 
skyddsutrustning mm. 

• hur ansvarig avdelning enkelt ska få information från andra verksamheter och 
allmänhet angående ev nytt klotter.  



Ytterligare en fråga att ta ställning till är att införa någon enklare form av EST 
(Effektiv Samordning för Trygghet) i Öckerö kommun. Om så blir fallet skulle detta 
ytterligare effektivisera arbetet mot klotter och annan kriminell verksamhet i 
kommunen. 

 

Bedömning 

Polis, Brottsförebyggande rådet (BRÅ) m fl är överens om att det bästa och billigaste 
på sikt är att ta bort nytt klotter omedelbart; lite klotter leder till mer klotter. 
Förutom förfulandet kan klotter också innehålla t ex främlingsfientliga, sexistiska, 
antisemitiska och drogliberala budskap som inte är önskvärt att kommunens 
medborgare och besökare ska utsättas för. 

 
Expediering av beslut 
Samhällsbyggnadschef 
Säkerhetssamordnare 



        

 
    

 Öckerö 2020-02-07 

 
YRKANDE 
Kommunstyrelsen  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Ärende:  Åtgärdsförslag inför KS budget 2020 
Diarienummer:  252/19 

 
Åtgärdsförslag inför KS budget 2020 - 
Uppsägning av avtal gällande föreningsgården 
Almelunden 
 
Förslag till beslut  
Att Kommundirektören får i uppdrag att säga upp avtalet med Öckerö Fastighets AB samt säga upp 

nyttjandekontrakten med de föreningar som har verksamhet i lokalerna, dvs Öckerö 

naturskyddsförening, Friluftsfrämjandet, PRO och Öckerö hemslöjdsrote. 

 

Ärendet  
Kommunstyrelsen fattade i december 2019 beslutet att: ”Avtalet kring vävstuga och bakugn på 

Almelunden sägs upp och besökarna hänvisas direkt till Öckerö Fastighets AB.” 

 

Beredning och ekonomi 
Följande föreningar nyttjar lokalerna i föreningsgården Almelunden för sammankomster samt 

förvaring av materiel: 

• Öckerö naturskyddsförening 

• Friluftsfrämjandet 

• PRO 

• Öckerö hemslöjdsrote 

 

Öckerö kommun, verksamhet fritid och kultur, hyr föreningsgården av Öckerö Fastighets AB till en 

årskostnad på 70 tkr med en uppsägningstid på 6 månader. Föreningarna har i sin tur 

nyttjandekontrakt med verksamhet fritid och kultur. I huset finns även en bakstuga, som kan hyras 

av såväl privatpersoner som föreningar. 

 

Bedömning 
Föreningarna ges möjlighet att ha sina sammankomster i NAVET, Sockenvägen 4. Dock kan 

kommunen ej tillhandahålla lokaler för förvaring av material. 



 
 

 

 

Öckerö hemslöjdsrotes verksamhet ges möjlighet att hyra direkt av Öckerö Fastighets AB. 

 

Vad gäller bakstugan är det en möjlighet att undersöka om en befintlig förening kan ta över 

kontraktet av denna del av lokalen och administrera uthyrningen.  

 

Ett beslut om uppsägning kommer att innebära minskad administration för bibliotekets personal 

som idag bland annat hanterar nycklar vid uthyrning samt synpunkter om lokalen. 

 

Expediering av beslut 
 
Verksamhetschef fritid och kultur 
 
 
För Öckeröalliansen 
Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Bo Norrhem (L) 
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Öckerö kommuns strategi för jämställdhet 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen antar Jämställdhetsstrategi för 2020-2023.   
 
Ärende 
Tidigare framtaget förslag till extern handlingsplan för jämställdhet ska omarbetas i 
samverkan med politiker. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-08-29 ska 
handlingsplanen vara en sammanslagning av det interna och externa 
jämställdhetsarbetet. 
 
Beredning 
För arbeta med denna fråga har det tillsatts en projektledare och en arbetsgrupp. 
Arbetsgruppen har bestått av representanter från kommunens förvaltningar. Det 
har dessutom funnits en politisk referensgrupp.  

En tydlig ambition har varit att slå samman det interna och det externa 
jämställdhetsarbetet. Arbetet har använt tidigare utkast till handlingsplan för 
jämställdhet som grund. Under arbetets gång har vi landat i att dokumentet blir en 
strategi istället för en handlingsplan. En strategi utgår från visionen och beskriver 
vägen mot det önskvärda tillståndet inom jämställdhet och innehåller mål. 
Förvaltningscheferna får i uppdrag att ta fram aktiviteter för att uppnå målen. 
Jämställdhetsstrategin utgår från de nationella samt regionala målen för 
jämställdhet.  

Ekonomi 
De eventuella ekonomiska konsekvenser som strategin innebär hanteras inom 
respektive nämnd.  
 
Bedömning 
Jämställdhetsstrategin innehåller nuläge som baseras på aktuell statistik där Öckerö 
kommun jämförs med övriga Sverige för att hitta särskilda områden för utveckling. 
Den innehåller även en inventering som gjorts i flera av kommunens verksamheter 
där anställda fått ge uttryck för sin syn på jämställdhet samt hur det kan utvecklas 



 
 

 

inom verksamheten. Utefter detta sätts ramar för framtida arbete både externt och 
internt.  
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INLEDNING 
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och förutsättningar i 
alla aspekter av livet. Genom sin närhet till befolkningen utgör kommunen en av de aktörer 
som har bäst förutsättningar att både bekämpa ojämställdhet samt verka för jämställdhet. 
Öckerö kommun har därför en viktig roll i att vara en pådrivande aktör för jämställdhet inom 
såväl den egna organisationen som i det omgivande samhället.  

Våra traditionella normer och förväntningar på vad som är kvinnligt och manligt påverkar och 
begränsar oss att se individens behov och möjligheter. Öckerö kommun ska främja 
jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, för såväl kommunens invånare som 
anställda samt motverka könsbaserad diskriminering. Arbetsplatser som präglas av mångfald, 
likabehandling och jämställdhet tillvaratar alla människors kompetens och skaparkraft och 
bidrar till en bättre arbetsmiljö. På samma sätt är en jämställd och öppen kommun attraktiv, 
vilket främjar tillväxt och utveckling. Att arbeta för jämställdhet är en nyttighet för kommunen 
och varje verksamhetsområde har en viktig roll att spela. 

Öckerö kommuns strategi för jämställdhetsarbete utgår från Öckerö kommuns vision om 
öppenhet, trygghet och omsorg samt de mål som formulerats för jämställdhet. I strategin 
beskrivs hur kommunen ska arbeta för ökad jämställdhet i all verksamhet. I strategin finns 
också en presentation av de nationella, regionala och kommunala dokument som sätter ramen 
för kommunens ansvar inom jämställdhetsområdet. Strategin fastställer på ett övergripande 
och långsiktigt sätt hur arbetet med jämställdhet ska genomföras, både enligt det externa 
verksamhetsperspektivet och det interna arbetsgivarperspektivet.  

VISION: ÖCKERÖ 365 – EN LEVANDE 

SKÄRGÅRDSKOMMUN MED MÄNNISKAN I CENTRUM  

Öckerö kommuns vision är att vara den trygga, lärande, nära, hållbart växande och engagerade 
kommunen. Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i 
storstadsregionens utveckling gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året 
runt. Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i 
centrum präglar samhällsutvecklingen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 

Jämställdhet innebär att alla oavsett kön har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter 
inom livets alla områden1. 2017 beslutade kommunstyrelsen i Öckerö kommun att ett 
styrdokument för jämställdhet ska skapas och resultatet är den här strategin.  

Jämställdhetsområdet är reglerat av lagstiftning och styrdokument, men för att uppnå ett 
jämställt samhälle krävs ett aktivt arbete, relevanta och realistiska målsättningar samt 
kontinuerlig utvärdering av de insatser som görs på olika nivåer i samhället.  

INTERNATIONELLA OCH NATIONELLA RIKTLINJER 

FN:s universella deklaration om de mänskliga 
rättigheterna klargör att alla människor är 
födda fria och lika i värde och rättigheter. Detta 
är en grundförutsättning för allt arbete 

kommuner gör och även basen för jämställdhet. Vidare fokuserar FN:s Kvinnokonvention på 
kvinnors rätt till utbildning, medborgarskap, sin egen kropp, hälsa m.m. Sverige har som 
signerande stat förbundit sig att följa Kvinnokonventionen och avskaffa all diskriminering av 
kvinnor samt vidta lämpliga åtgärder för att främja jämställdhet mellan könen. Att arbeta för 
att öka jämställdhet är också ett av de globala mål som Sverige förbundit sig till enligt Agenda 
2030. Sverige har en nationell jämställdhetspolitik med det övergripande målet att kvinnor 
och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv2. Detta mål har 
konkretiserats i sex delmål. Dessa ska nås genom jämställdhetsintegrering, vilket innebär att 
jämställdhet ska genomsyra alla beslut och vara en naturlig del av allt arbete i offentlig 
förvaltning.  
 

1. EN JÄMN FÖRDELNING AV MAKT OCH INFLYTANDE 

Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 

medborgare och forma villkoren för beslutsfattandet. 

2. EKONOMISK JÄMSTÄLLDHET  

Kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt 

arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut. 

3. JÄMSTÄLLD UTBILDNING 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor 

när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling. 

4. JÄMN FÖRDELNING AV DET OBETALDA HEM- OCH 

OMSORGSARBETET  

Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjligheter att 

ge och få omsorg på lika villkor. 

5. JÄMSTÄLLD HÄLSA 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god 

hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.  

6. MÄNS VÅLD MOT KVINNOR SKA UPPHÖRA 

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma rätt och möjlighet till 

kroppslig integritet.  

                                                        

 

1 https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/om-jamstalldhet/vad-ar-jamstalldhet  
2 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/jamstalldhet/mal-for-jamstalldhet/  

Alla människor är födda fria 
och lika i värde och rättigheter 
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REGIONALA OCH KOMMUNALA STYRDOKUMENT 

JÄMSTÄLLT VÄSTRA GÖTALAND 
Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har utifrån den nationella jämställdhetspolitiken 
tagit fram Jämställt Västra Götaland. Det är en regiongemensam strategi som har arbetats 
fram i dialog med kommuner, statliga myndigheter, högskolor, universitet, idéburen sektor 
och resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling. Strategin syftar till att konkretisera de 
nationella jämställdhetspolitiska målen utifrån regionala förutsättningar. Den första versionen 
utkom 2014 och sedan dess har strategin uppdaterats med ny statistik och nya mål. Öckerö 
kommun antog strategin hösten 2014. 

Jämställt Västra Götaland är uppdelad i tre områden som belyser olika problemområden: 
makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet; makt och hälsa samt makt och mäns våld mot 
kvinnor. Makt är en återkommande faktor inom samtliga temaområden eftersom jämställdhet 
handlar om att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. 

MANDATMÅL FÖR ÖCKERÖ KOMMUN 2019-2022 
Målen för mandatperioden handlar bland annat om att öka anställdas välmående, öka 
kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter samt ge stöd åt unga för ökat 
välbefinnande och fortsatta studier. Dessa mål syftar till att förbättra livsmöjligheter för 
kommunens invånare och anställda och har därigenom inverkan på jämställdheten i 
kommunen.  

JÄMSTÄLLDHET UR ARBETSGIVARPERSPEKTIVET 

Öckerö kommuns strategi för jämställdhetsarbete ska genomsyra all verksamhet i kommunen 
för att säkerställa likvärdig service, resurstilldelning och inflytande. Detta gäller även för 
kommunen som arbetsgivare. Diskrimineringslagen SFS 2008:567 ska motverka 
diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Jämställdhet ur arbetsgivarperspektivet är 
det arbete som sker med grund i personalpolitiken och diskrimineringslagen. Syftet är att 
kvalitetssäkra kommunens arbetsplatser så att de är jämställda och fria från diskriminering.  

Öckerö kommun har en jämställdhetspolicy som gäller för alla som är anställda av kommunen 
och som grundas i diskrimineringslagen. Kontinuerligt görs en plan för arbetet med lika 
rättigheter och möjligheter som konkretiserar policyn. Planen görs av HR-avdelningen och där 
framkommer aktuell situation gällande löner, arbete och utveckling i yrkesroller. Avsikten är 
också att i kommunens verksamheter beakta alla de diskrimineringsgrunder som anges i 
diskrimineringslagen. Jämställdhet ingår i planen då kön är en diskrimineringsgrund. Utöver 
policyn och planen ska den interna jämställdheten säkerställas genom medarbetarsamtal, APT 
och i ledningsgrupper.  

ÖCKERÖ KOMMUNS DISKRIMINERINGSPOLICY 
Då jämställdhetslagen sedan 2008 inkorporerats i diskrimineringslagen ersätts kommunens 
jämställdhetspolicy från 2002 med en diskrimineringspolicy. Denna är bredare då den täcker 
in alla sju diskrimineringsgrunder istället för att bara täcka in kön. De sju diskriminerings-
grunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder.  

Policyn syftar till att motarbeta diskriminering på följande områden:  

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

De psykiska och fysiska arbetsförhållandena i kommunens verksamheter ska undersökas 
och analyseras utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder och lämpliga åtgärder ska 
vidtas så att inte någon missgynnas. 
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LÖNER OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 

Öckerö kommun ska verka för att riktlinjer för lönesättning, löneförmåner och andra 
anställningsvillkor inte leder till att någon missgynnas utifrån diskriminerings-
grunderna. Lönekartläggning ska göras årligen och analyseras utifrån kön. 

UTBILDNING OCH ANNAN KOMPETENSUTVECKLING 

Öckerö kommun ska verka för att kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer 
alla medarbetare till del på ett likvärdigt sätt. 

FÖRÄLDRASKAP OCH ARBETE 

Öckerö kommun ska underlätta för alla medarbetare att förena förvärvsarbete och 
föräldraskap. 

REKRYTERING OCH BEFORDRAN 

I samband med rekrytering ska Öckerö kommun verka för att personer ges möjlighet att 
söka lediga anställningar utan att missgynnas utifrån någon av 
diskrimineringsgrunderna. 

JÄMSTÄLLDHET BLAND KOMMUNENS ANSTÄLLDA 
I samhället, såväl Sverige som världen, finns strukturer som påverkar kvinnor och män på olika 
sätt. Härskartekniker förekommer och invanda könsnormer påverkar vårt arbete. För att 
Öckerö kommun ska bidra till en jämställd samhällsutveckling samt ge jämställd service till 
våra invånare behöver vi också se till vår egen organisation. Vi värnar om varandras olikheter 
och visionen om trygghet, öppenhet och omsorg gäller även för anställda. Om en anställd 
upplever kränkande behandling bör hen vända sig till anställande chef och/eller HR-
avdelningen. Anställda ska också känna trygghet i att bli bemötta med tillit och förtroende 
samt ges stöttning av kollegor och chefer.  

Olika individer kan ha helt olika förutsättningar och möjligheter trots samma kön. Det är 
viktigt att ha det i åtanke så att service, bemötande och förväntningar inte är för 
generaliserande. En vanlig invändning mot att arbeta med jämställdhet i bemötandet är idén 
om att ”jag bemöter alla likadant”. Det finns två problem med den invändningen. Det första är 
att undersökningar vanligen visar att det inte stämmer. Kvinnor och män bemöts ofta olika, 
äldre och yngre bemöts ofta olika osv. Dessutom är vi inte alltid medvetna om att normer är 
kopplade till kön. Att beskriva en chef som stark kan förefalla könsneutralt fastän de flesta 
föreställer sig en man. Det andra problemet med påståendet är att det inte alltid är bra att 
bemöta alla likadant. Att behandla människor med olika förutsättningar och behov likadant 
kan vara mycket orättvist. Istället för ”lika” bemötande bör ledordet vara ”likvärdigt”, eftersom 
det öppnar för individanpassning och tydliggör att bemötandet ska vara lika bra, inte 
nödvändigtvis likadant. Naturligtvis ska dock alla behandlas lika inför lagar och regler.  

För att skapa ett hållbart arbete för jämställdhet är det viktigt att ha alla dessa perspektiv med 
sig. Såväl internationellt, nationellt som lokalt finns förutsättningar för jämställdhet som 
vägleder Öckerö kommuns arbete. Vi ska arbeta för att öka jämställdheten för de vi är till för 
och för varandra som medarbetare, kollegor, anställda, chefer.  
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STRATEGINS SYFTE, MÅL OCH 

VERKSTÄLLANDE   
Syftet med Öckerö kommuns strategi för jämställdhet är att lägga grunden för hur vi ska arbeta 
under den kommande mandatperioden. Strategin har arbetats fram av en projektledare från 
folkhälsoverksamheten och en förvaltningsöverskridande arbetsgrupp. Gruppen kommer i 
fortsättningen att vara ett stöd för jämställdhetsarbete inom sina förvaltningar och i 
kommunen som helhet. Gruppen träffas flera gånger årligen för att gemensamt diskutera 
utmaningar inom jämställdhet som uppstår inom kommunens verksamheter eller som 
identifierats som viktiga av förvaltningsledningen. Sammankallande för gruppen är 
folkhälsoutvecklaren.   

För att uppnå de mål som strategin sätter upp ska varje förvaltning årligen skapa aktiviteter 
som följs upp i styr- och ledningssystemet Stratsys. Strategin innehåller även strukturella 
förslag på förändringar på kommunövergripande nivå som lägger grunden för hållbar 
jämställdhet. Syftet med de strukturella förändringarna är att göra jämställdhet till en 
integrerad del av organisationen. Detta ställer krav på chefer och medarbetare och görs genom 
utbildning och stöttning från arbetsgruppen. En bra struktur och systematik krävs för varje 
förvaltning. Ledningsgrupperna behöver aktivt ha uppföljning och efterfråga hur 
verksamheterna arbetar med jämställdhet. 

För att kunna prioritera insatser under den kommande mandatperioden presenteras här ett 
nuläge för kommunen utifrån statistik och medarbetarnas erfarenheter.  
 

NULÄGET I ÖCKERÖ KOMMUN 

Nedan följer en nulägesbeskrivning inom olika områden som påverkar jämställdhet: 
inflytande, ekonomi, makt, hälsa, utbildning och våld. Nuläget baseras på statistik från 
Jämställt Västra Götaland, från Jämställdhetskartan3, från 2019 års kartläggning av folkhälsa4 
samt från kommun- och landstingsdatabasens uppgifter från de senaste åren5. 

I Öckerö kommun var andelen kvinnor i kommunfullmäktige 37 % och 
kommunstyrelsen 36 % år 2018. Enligt forskning presenterad i Jämställd Västra Götaland 
bidrar ett mansdominerat ledarskap till att skapa och reproducera normer om män som 
framgångsrika ledare vilket befäster en mansdominans inom såväl politik som företagande. I 
Västra Götaland är de politiska organen relativt jämställda ur ett kvantitativt perspektiv men 
det finns inget tydligt samband mellan fler kvinnor i politiska organ och ett ökat fokus på 
jämställdhetsfrämjande beslut. Även om flera politiker är positiva till jämställdhet som ett 
abstrakt ideal, saknas det ofta en personlig vilja att driva jämställdhetsfrågor. Detta gäller såväl 
kvinnliga som manliga politiker.   

I Västra Götalands län tjänar män mer än kvinnor i alla 49 kommuner. Kvinnor 
dominerar bland anställda i offentlig sektor medan män oftare är anställda i privat sektor, 
vilket även är fallet i Öckerö kommun. När det kommer till lönenivåer i kommunen har 
situationen blivit jämnare mellan kvinnor och män, särskilt bland kommunanställda, där 

                                                        

 

3 http://www.karta.jamstalldhetskarta.se/v3/?action=lan&lan id=14&kom=%C3%96cker%C3%B6  
4 
https://ockero.se/download/18.5eff744c16b6635c4789253/1560947316250/Kartl%C3%A4ggning%20
folkh%C3%A4lsa%20%C3%96cker%C3%B6%20kommun%202019.pdf  
5 https://www.kolada.se/index.php?_p=index Statistiken är i största mån från 2018, förutom i enstaka 
fall då siffror från 2016 eller 2017 använts då 2018 års siffror inte fanns att tillgå.  
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kvinnor tjänar 98 % av männens inkomst. Bland de som inte är kommunanställda tjänar 
kvinnor istället ca 72 % av männens inkomst. I Öckerö kommun arbetar 70 % av männen heltid 
medan endast 42 % av kvinnorna arbetar heltid. Detta gör kommunen till en av de tio minst 
jämställda kommunerna i landet när det kommer till heltidsarbete. Det gör också att det 
obetalda hem- och omsorgsarbetet fördelas ojämställt bland män och kvinnor som lever 
tillsammans. Det kan vara svårt att mäta detta arbete, men ett sätt är att se till vem som tar ut 
föräldrapenningdagarna. I Öckerö kommun tar männen ut 31 % och kvinnorna resten. Jämfört 
med resten av Sverige gör det Öckerö till en av de mer jämställda kommunerna, däremot kan 
det vara värt att nämna att i ingen kommun tar männen ut mer än 38 % av 
föräldrapenningdagarna.  

Efter arbetslivet finns det också ekonomisk ojämställdhet då kvinnor ofta får lägre pension än 
män, eftersom fler kvinnor är hemma med barn och/eller jobbar deltid. Ensamstående äldre 
kvinnor löper hög risk att hamna under gränsen för vad som anses vara låginkomsttagare. 
Enligt statistik för Sverige har kvinnor ca 72 % av männens pension. I Öckerö kommun har 
kvinnor över 65 år endast 59 % av männens inkomst, pension inräknat. 
 
I Öckerö kommun utbildar sig befolkningen könstraditionellt. Män går i högre grad 
tekniska utbildningar och kvinnor utbildar sig i högre grad inom vård och omsorg. De senaste 
trettio åren har flickor som grupp haft bättre skolresultat än pojkar. Utöver att flickor har 
bättre resultat i skolan utbildar de sig i högre utsträckning både inom traditionellt 
kvinnodominerade och mansdominerade områden medan pojkar fortfarande väljer relativt 
könstraditionella yrkesutbildningar. Endast 10 % av pojkar som avslutat åk 9 i Öckerö 
kommun har sökt till kvinnodominerande yrkesprogram, såsom vård och omsorg. Jämfört 
med resten av Sverige är det en låg siffra. Av den vuxna befolkningen i kommunen har 40 % av 
kvinnorna eftergymnasial utbildning men bara 26 % av männen.  

I Västra Götalands län och i Sverige får män och kvinnor inte vård på samma villkor 
och olika hälsobesvär är vanligare bland kvinnor eller män. Kvinnor diagnostiseras oftare än 
män med psykisk ohälsa, kronisk smärta, benskörhet samt sjukdomar i rörelseorganen. Män 
får oftare fysiska diagnoser och får snabbare åtgärder och rehabilitering. Studier visar att 
manlighetsideal kan bidra till att män i lägre grad rapporterar nedstämdhet, oro och annan 
psykisk ohälsa. När män förväntas leva upp till traditionella normer för manlighet riskerar 
mäns depressioner att osynliggöras. Det påverkar även andra sjukdomar då män generellt 
söker vård för fysiska åkommor väldigt sent.  

Dubbelt så många kvinnor som män är korttids- och långtidssjukskrivna i Västra 
Götaland. Sjukskrivningen är ofta arbetsrelaterad. Högst andel sjukskrivningar finns bland 
service- och omsorgspersonal, vilket är kvinnodominerade branscher. Den största anledningen 
till långtidssjukskrivningar i kommunen är psykisk ohälsa, vilket står för 46 %. Bland kvinnor 
i Öckerö kommun använder 5,7 % regelbundet sömn- och lugnande medel. Siffran för män är 
3,1 %. Efter Perstorp gör detta Öckerö till den kommunen med högst regelbunden användning 
av sömn- och lugnande medel i landet år 2018. Psykisk ohälsa är också en riskfaktor för 
självdestruktiva handlingar och suicid är vanligare bland män än bland kvinnor i Sverige. I 
Öckerö kommun har de senaste åren flera suicidfall inträffat (9 st. sedan 2008). Det kan vara 
svårt att helt fastställa någons dödsorsak vilket gör att denna siffra kan vara högre.  

Kultur och föreningsliv har positiva effekter för hälsa, där kvinnor oftare konsumerar 
konst och kultur medan män är mer engagerade i föreningsliv och idrott. Fysisk och social 
aktivitet är viktiga faktorer för hälsa, välbefinnande och ett långt liv. I Öckerö kommun är 35 
% av pojkar/männen ålder 13-20 är aktiva i idrottsföreningar, motsvarande siffa för samma 
grupp flickor/kvinnor är 14 %. Det ska dock påpekas att många aktiviteter för unga inte sker 
genom föreningar, samt att en del sker utanför kommunen t. ex simning och ridning. Bland 
bibliotekets aktiva låntagare fanns 2016 dubbelt så många kvinnor som män, drygt 4100 
kvinnor och 1950 män, vilket är ett mönster som återspeglas i hela Sverige.  
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Män har mer riskfyllda vanor än kvinnor, vilket inverkar negativt på deras hälsa. 
Riskfyllda vanor innebär bland annat våldsbenägenhet samt alkohol- och 
narkotikakonsumtion. Unga män har dubbelt så hög dödlighet som unga kvinnor och är 
överrepresenterade när det gäller alkohol- och narkotikarelaterade dödsfall samt 
fordonsolyckor med dödlig utgång. 20 % av männen och 13 % av kvinnorna i Öckerö kommun 
i åldern 16-84 har alkoholvanor som innebär en risk för deras hälsa. Alkoholkonsumtion och 
våldsbrott är ofta sammanlänkade. En övervägande majoritet av de anmälda våldsbrotten i 
Sverige begås av pojkar/män. 85 % av de som misstänks för våldsbrott är män och cirka 60 % 
av offren för dessa brott är män. Detta visar att mäns våld i högre grad drabbar andra män, 
däremot är våldets karaktär olika. Män som blir oftare utsatt för våld utomhus av någon de 
inte känner medan kvinnor oftare blir utsatt för våld i hemmet av någon närstående.  

Våld i nära relationer, eller mäns våld mot kvinnor som det också benämns6, är 
ett allvarligt brott mot främst kvinnors och barns mänskliga fri- och rättigheter. Det handlar 
ofta om en maktobalans mellan våldsutövaren och den våldsutsatta. En nära relation är en 
relation där det finns känslomässiga band och en förväntan på förtroende. Det kan handla om 
såväl makar, sambor och partners som föräldrar, syskon, barn eller andra släktningar. Våld 
innebär inte bara fysiskt, synligt våld utan även psykiskt våld, manipulering, digitalt våld, 
materiellt våld mm. Det som från början kanske yttrade sig som en hotfull blick, straffande 
tystnad eller en elak kommentar utvecklas gradvis till olagliga handlingar som sexuella 
övergrepp, stryptag, slag och sparkar. Det könsstrukturella våldet innebär ett stort 
jämställdhetsproblem som i till största del drabbar kvinnor och barn. Det förekommer också 
våld i samkönade relationer samt fall där offret är man och förövaren är kvinna.  

Det är svårt att få tillförlitlig statistik över förekomsten av våld i nära relationer, eftersom få 
anmäler brottet. Detta beror på flera saker, men främst gör känslor av skuld och skam att den 
utsatta inte anmäler brottet eller lämnar relationen. Trots detta vet vi att våld i nära relationer 
förekommer i hela landet, i alla samhällsklasser. Under 2018 anmäldes 4 fall av grov 
kvinnofridskränkning i Öckerö kommun, men mörkertalet är troligtvis större. Övergripande 
för kommunerna i Västra Götaland är att det saknas tillräcklig kunskap och handlingsplaner 
för att upptäcka och hantera våld i nära relationer. I många kommuner visar det sig att det 
saknas kartläggning av antal våldsutsatta och så är fallet även i Öckerö kommun.  
 

JÄMSTÄLLDHETSINVENTERING AV KOMMUNENS 

VERKSAMHETER 

Det externa perspektivet på jämställdhet handlar om hur kommunen tillgodoser ett jämställt 
bemötande för våra invånare, besökare och företagare. Den här strategin syftar till att skapa 
ett sammanhållet arbete för externt jämställdhetsarbete. För att få med 
jämställdhetsperspektivet i det dagliga arbetet och i kommunens alla verksamheter krävs 
kunskap om könets betydelse och om vilka normer som påverkar individens identitet och 
villkor. Den här kunskapen är en förutsättning för att förändra attityder och värderingar samt 
för att se strukturer som kan resultera i ojämställdhet.  

För att Öckerö kommun ska ge en jämn service av hög kvalitet behöver jämställdhetsarbetet 
vara förankrat i verksamheterna. Nedan presenteras en jämställdhetsinventering av 

                                                        

 

6 Benämningen mäns våld mot kvinnor täcker även in strukturella former av våld såsom trakasserier, 
övergrepp och kvinnoexploatering, som inte utförs av en närstående. Diskussionen om begreppen är 
viktig och det finns fler variationer än dessa två, men för att kunna sätta mål och insatser använder vi i 
Öckerö kommun båda begreppen eftersom de är välbekanta i organisationen. 



 

 

10 

 

 

kommunens tre förvaltningar som gjordes under våren 2019. Syftet var att få en bild av hur 
man ser på jämställdhet i verksamheten och hitta utvecklingsområden.  

Jämställdhetsinventeringen baseras på möten med förvaltningsledning, verksamhetschefer 
och på APT där medarbetarna har fått berätta om jämställdhet i verksamheten utifrån sina 
erfarenheter. Utifrån denna inventering framkommer behov som kommunen behöver 
tillgodose genom olika insatser. För att insatserna ska vara verksamma ska de även ha en tydlig 
ansvarsfördelning och möjlighet till uppföljning.  

KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 

Inom förvaltningen finns följande verksamheter och enheter: 

 Verksamhet samhällsbyggnad  

 Verksamhet fritid och kultur 

 Verksamhet styr och stöd 

 Besöks- och näringslivsenheten 
 

Personalens sammansättning, kunskap och behov 

Kunskapen och engagemanget för jämställdhet varierar i förvaltningen. Detta kan bero på de 
olika verksamhetsområden och uppgifter som ryms inom förvaltningen. Hos flera verkar den 
första tanken om jämställdhet handla om ifall kvinnor eller män arbetar i verksamheten och 
hur lönen ser ut, snarare än hur verksamheten i sig kan bidra till jämställdhet. Överlag kan 
sägas att de traditionellt mansdominerade områdena samt de områden som inte har 
kontinuerlig kontakt med kommunens invånare har lägre driv i jämställdhetsfrågan. Vissa 
verksamheter har svårare än andra att se sin påverkan på jämställdhet och därför har frågan 
inte varit aktuell. Samtidigt finns det hos flera anställda en personlig kunskap och driv att 
arbeta för jämställdhet inom sina tjänster, men det saknas ibland systematik för att ta tillvara 
på engagemanget. 

Jämställdhet i verksamheten 

Inom samhällsbyggnad är det ungefär lika många män som kvinnor anställda, däremot arbetar 
kvinnorna främst inom lokalvård och kost medan männen främst arbetar inom kretslopp, 
båttrafik och VA. Här sker mycket arbete som påverkar invånarna och där kan det vara svårare 
att analysera insatser utifrån påverkan på jämställdhet, såsom avfallshantering och 
infrastrukturplanering. Detta vilket kan förändras genom ökad kunskap om jämställdhet. 

Verksamhet fritid och kultur har dagligen kontakt med kommunens invånare och besökare i 
bibliotek, föreningsliv, anläggningar och fritidsgård. Här finns kunskap och goda möjligheter 
att arbeta för en jämställd verksamhet vilket till stor del är fallet genom att exempelvis lyfta 
fram normbrytande böcker och erbjuda föreningslivet utbildning om machonormer. 
Fritidsgården kan lyftas fram som ett exempel på aktivt jämställdhetsarbete, där nedsättande 
språkbruk inte är tillåtet och där personalen använder samtalsmetoder för att prata känslor 
med killar, tjejer och icke-binära ungdomar.  

I verksamhet styr och stöd finns interna funktioner för kommunen, såsom ekonomi, kansli och 
personalenheten. Här finns också kommunikationsenheten som möter människor i våra 
digitala kanaler samt i kommunservice. På kommunens hemsida finns ett medvetet 
jämställdhetstänk i kommunikationen och en checklista för normkritisk kommunikation har 
tagits fram. Exempel på detta är kommunikation om föräldraskap eller yrkesroller, där bland 
manlig personal på äldreboende lyfts fram.  

Besöks- och näringslivsenheten har ett viktigt arbete att sköta i externa kontakter med 
besökare och företagare. Genom de olika mötesplatser som finns för näringslivet kan 
kommunen bidra med kunskap om jämställdhet.  
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BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 

Barn- och utbildningsförvaltningen har följande verksamhetsområden: 

 Förskola 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Vuxenutbildning 

 Kulturskola 

 Särskola 

 Elevhälsa 
 

Personalens sammansättning, kunskap och behov 

Barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet regleras nationellt av skollagen och 
läroplanen. Där finns krav att bland annat jämställdhet och icke-diskriminering ska vara en 
del av verksamheten, vilket kan förklara varför det finns ett tydligt engagemang och kunskap 
om frågorna inom förvaltningen. Flera i personalen vittnar också om att barn och unga själva 
är engagerade i jämställdhet, vilket ställer krav på dem och engagerar dem.  

Förskolorna har haft kompetensutveckling i normkritik vilket har varit lyckat och gjort att 
personalen har ett mer medvetet genustänk. I förskolan är majoriteten av de anställda kvinnor 
medan fördelningen ser jämnare ut i grundskolan och på gymnasiet. Detta kan hänga ihop med 
lönenivåer och status på yrkena, där traditionellt kvinnliga yrken, såsom förskolepersonal, har 
lägre lön. Att förändra status och könsfördelning inom skolans verksamheter är viktigt för att 
attrahera både män och kvinnor och på så sätt ha bättre möjlighet att möta en mångfald av 
barn och unga.  

Jämställdhet i verksamheten 

Personalen märker att olika betyg och provresultat för tjejer och killar, där tjejerna ofta har 
bättre resultat samt bättre behörighet till gymnasiet. I kommunen finns många föreningar och 
företag som drivs av män och kvinnor och bidrar till könsstereotyper i fråga om vilka företag 
som drivs av vem. Personalen i högstadiet berättar att hemmen påverkar mycket och en del 
föräldrar ser inte vitsen att deras söner ska gå gymnasiet eller ens nian, eftersom de kan få jobb 
inom hantverksbranschen. 

När förskolan har haft manliga vikarier har personalen ibland fått motstånd eller 
ifrågasättande av vårdnadshavare. Detta skedde även när en icke-binär person gjorde prao på 
en grundskola. Personalen påpekar att om könsfördelningen bland de anställda var mer 
varierad skulle det bli positivt för barnen och eleverna. Genom att exempelvis öka andelen 
manliga förskollärare kan man visa förskolebarnen att kön inte ska vara avgörande för vilket 
yrke de väljer.    

Utöver representation av olika kön kan jämställdhet finnas med i skolan genom att vara en del 
av utbildningen. Ett sätt att göra detta är genom metodmaterialet Machofabriken som används 
av några lärare på Brattebergsskolan. På högstadiet och gymnasiet anordnas exempelvis 
temaveckor om kärlek, relationer och normer. Gällande prao och praktikplatser finns en 
strävan att uppmärksamma könsöverskridande yrkesval.  

SOCIALFÖRVALTNINGEN 

Socialförvaltningen är uppdelad i tre verksamhetsområden samt administration:  

 Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder (IFO/FH)  

 Äldreomsorg (ÄO)  

 Räddningstjänst  

 Arbetsmarknad- och etableringsenheten  



 

 

12 

 

 

Personalens sammansättning, kunskap och behov 

Socialförvaltningens personal är till stor del kvinnor, förutom Räddningstjänsten där samtliga 
anställda är män. Kunskap och engagemang för jämställdhet varierar bland verksamheterna 
men det finns begränsat med tid och ekonomi för att tillvarata det engagemang som finns. 
Många av personalgrupperna är stora och möter utmaningar i form av många timanställda och 
sjukskrivningar. Flera kvinnliga chefer påpekar att de har större personalgrupper än i 
traditionellt manliga yrken, vilket påverkar dem negativt eftersom det blir en tyngre 
arbetsbörda. Då flera av yrkena är traditionellt kvinnliga påverkas även status och lönenivån 
till det sämre.  

Arbetsmarknads- och etableringsenheten består av ett helt manligt arbetslag som utgör 
naturvårdslaget, samt ett helt kvinnligt arbetslag som är etableringsverksamhet.  

Jämställdhet i verksamheten 

Etableringsenheten berättar att de ibland möter könsstereotypa perspektiv på föräldraskap 
och arbete hos sina brukare. De försöker bemöta de nyanlända på ett jämställt sätt och känner 
att de har bra kunskap. Jämställdhet i etableringen är viktig. 

Socialförvaltningens arbete styrs till stor del av socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagen 
samt LSS. Personalen påverkas också av brukarnas behov, där bland annat vissa brukare på 
boenden endast önskar kvinnlig personal. Detta verkar bero på traditionella åsikter om att en 
kvinnlig personal kan ta hand om en manlig brukare, men inte tvärtom då det skulle skapa 
obehag. Det kan också lätt bli så att personalen är extra kritiska när manlig personal ska utföra 
traditionellt kvinnliga sysslor såsom städning och istället ger manlig personal tekniska eller 
fysiskt krävande sysslor.  

Personalen berättar att de ofta kontaktar kvinnliga anhöriga före manliga, samt att de ibland 
ställer högre krav på kvinnliga brukare än manliga. Detta är inget planerat utan sker utan att 
de tänker på det. Äldreomsorgens personal berättar att de ibland får hjälpa manliga brukare 
mer eftersom de inte har lärt sig att exempelvis laga mat. Men det är viktigt att se till brukarnas 
behov också och vissa saker förändras långsamt. 

I kommunen är det ganska få som söker hjälp för våld i nära relation men det är ändå en viktig 
fråga att arbeta med. Hos kommunens behandlingsenhet finns det endast kapacitet att möta 
våldsutsatta och inte våldsutövare. Personalen på IFO/FH uttrycker att våld i nära relationer 
behöver uppmärksammas och mer kunskap om förekomst, upptäckt och hantering behövs. 
Personalen efterfrågar ett tydligt stöd från kommunen som helhet.  
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MÅL FÖR JÄMSTÄLLDHET 2020 - 2022 

Dessa fem mål för jämställdhetsarbetet utgår ifrån nuläget och jämställdhetsinventeringen för 
Öckerö kommun. Målen visar på förändringsområden där kommunen kan bli arbeta mer aktivt 
för jämställdhet och är framtagna av projektledaren samt kommunens kvalitets-utvecklare. 
För att nå upp till målen ska varje förvaltning identifiera aktiviteter i styr- och 
ledningssystemet Stratsys. En uppföljning mot nuläget bör göras innan nästa mandatperiod.  

Mål för Öckerö kommun Nationellt mål Nuläge 2018/19 
1. Höjd utbildningsnivå för pojkar. 
Fler pojkar ska uppnå kunskapskraven i 
åk 9, ha behörighet till gymnasiet och vi 
ska uppmuntra fler till att utbilda sig på 
högskola/universitet. 
 

3. Jämställd utbildning. 
Kvinnor och män, flickor och 
pojkar ska ha samma möjligheter 
och villkor när det gäller 
utbildning, studieval och 
personlig utveckling 

73,2 % av pojkarna i åk 9 
har uppnått 
kunskapskraven i alla 
ämnen. För flickor är det 
93,7 %. 

2. Förbättrad och strukturerad 
könsmedveten kommunikation. 
Gäller i bemötande, tal, skrift och bild – 
i allt bemötande som kommunen står 
bakom. Såväl internt som externt. Det 
kan exempelvis handla om att inte 
använda härskartekniker och 
nedsättande ord.  

Relaterar till samtliga nationella 
mål. 

Sker enligt de anställdas 
egen kunskap och 
engagemang. 

3. Ökad andel heltids- och 
fastanställda kvinnor. När det finns 
möjlighet och önskan från den anställda 
ska kvinnor jobba heltid.  
 

2. Ekonomisk jämställdhet. 
Kvinnor och män ska ha samma 
möjligheter och villkor i fråga om 
betalt arbete som ger ekonomisk 
självständighet livet ut. 

42 % av kvinnorna i 
kommunen arbetar heltid. 
70 % av männen arbetar 
heltid. 

4. Verka för en jämnare 
könsfördelning i samtliga politiska 
organ. En jämnare fördelning mellan 
män och kvinnor kan bidra till att 
jämställdhet prioriteras högre. 
Medvetandegöra politiker om 
jämställdhet.  
 

1. En jämn fördelning av makt och 
inflytande. Kvinnor och män ska 
ha samma rätt och möjlighet att 
vara aktiva medborgare och att 
forma villkoren för 
beslutsfattandet. 

Andelen kvinnor i 
kommunfullmäktige är 37 
% och kommunstyrelsen  
36 %. Det är något  
jämnare i Barn- och 
utbildningsnämnden samt 
socialnämnden (4 kvinnor 
av totalt 9). Bygg- och 
miljönämnden har 2 
kvinnor av 7 ledamöter 
och Valnämnden endast 1 
av 5.  

5. Bättre hantera våld i nära 
relation. Ökad beredskap för att tidigt 
upptäcka våldsutsatthet och erbjuda 
stödinsatser till våldsutsatta kvinnor och 
barn som lever med våld och 
våldsutövare. 

6. Mäns våld mot kvinnor ska 
upphöra. Kvinnor och män, 
flickor och pojkar, ska ha samma 
rätt och möjlighet till kroppslig 
integritet. 

Det finns behov av mer 
kunskap hos samtliga 
förvaltningar. 
Kommunens anställda 
behöver veta vem de kan 
vända sig till om de 
misstänker att någon är 
utsatt för våld.  

 

KOMMUNÖVERGRIPANDE INSATSER 

Utifrån nulägesanalysen och jämställdhetsinventeringen framkommer några insatser som bör 
ske i hela kommunen och på kontinuerlig basis för att nå upp till målen ovan. Detta för att 
lägga en grund för jämställdhet samt att kommunen som helhet ska bli bättre på att ge ett 
jämställd bemötande till alla invånare. Nulägesanalysen och samtliga mål ska även omsättas i 
aktiviteter för kommunens förvaltningar. För att själva se hur jämställd verksamheten är kan 
anställda och chefer använda någon av de checklistor som finns som bilaga till strategin. 
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Kompetensutveckling i jämställdhet  
Återkommande utbildning ska ske årligen utifrån ett aktuellt tema inom jämställdhet. 
Arbetsgruppen för jämställdhet kan med fördel konsulteras för att hitta lämplig utbildning och 
hjälp till finansiering. 

Ansvarig: Förvaltningschef 

Starttid: 2020-04-01  

Sluttid: 2022-12-31 

Jämställdhet i tjänsteutlåtande 
I tjänsteutlåtande ska det framgå hur det föreslagna beslutet påverkar jämställdhet. Syftet är 
att utifrån befintlig kunskap ge en uppfattning om påverkan på jämställdhet snarare än att 
göra en omfattande jämställdhetsanalys. Följande frågor kan vägleda tjänsteutlåtandet: 

 Hur fördelas resurserna mellan kvinnor och män enligt beslutet? 

 Vilka möjligheter har kvinnor respektive män att påverka? 

 Har både kvinnors och mäns behov och erfarenheter legat till grund för hur 
verksamheten ser ut? 

 Hur skulle den se ut om beslutet utgick från båda könens förutsättningar? 
 

Ansvarig: Verksamhetschef/handläggare 

Starttid: 2020-04-01  

Sluttid: 2022-12-31 

Spridning av strategin till medarbetare  
För att få en gemensam grund för jämställdhet är det av vikt att denna strategi sprids till såväl 
befintliga som nya medarbetare. Strategin ska även ingå i introduktionen för nyanställda. 
Gällande befintliga medarbetare är det varje förvaltning som ansvarar för att sprida den i 
verksamheten. Eftersom varje förvaltning har två representanter i arbetsgruppen för 
jämställdhet bör även förvaltningarna se till att dessa representanter är kända hos 
medarbetarna.  

Ansvarig: Förvaltningschef 

Starttid: 2020-04-01 

Sluttid: 2022-12-31 
 

UPPFÖLJNING AV STRATEGIN  

En uppföljning av strategin ska ske i inledningen av nästa mandatperiod. Då ska målen 
revideras utifrån en ny nulägesanalys. De aktiviteter som förvaltningarna identifierar följs upp 
årsvis i styr- och ledningssystemet Stratsys. Kommunens jämställdhetsstrategi blir på detta 
sätt ett levande dokument där mål och åtgärder kontinuerligt förnyas och resurssätts utifrån 
förvaltningarnas olika förutsättningar och verksamheter. Den centrala arbetsgruppen som 
tagit fram denna strategi är en resurs för kommunen i detta arbete.  

Erfarenheter från andra jämställdhetsarbeten visar att ett jämställdhetsprogram måste få ta 
tid för att bli hållbart. Denna första strategi syftar därför till att lägga grunden till ett långsiktigt 
jämställdhetsarbete i Öckerö kommun. En viktig faktor för att strategin leder till faktiskt 
förändring är att ledningen uppmuntrar och följer upp jämställdhet i sina verksamheter. Såväl 
politiker som tjänstepersoner har ett ansvar i att hålla jämställdhetsperspektivet levande.  
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MER OM JÄMSTÄLLDHET 

ANVÄNDBARA BEGREPP 

DISKRIMINERING 
När vissa grupper eller personer behandlas sämre än andra skulle ha gjort i en jämförbar 
situation. I diskrimineringslagen finns förbud mot diskriminering utifrån kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Strukturell diskriminering 
innebär att diskrimineringen är inbyggd i samhällets sätt att fungera. 

FEMINISM 
Feminism är dels en övergripande teori och dels en politisk rörelse bestående av flera olika 
inriktningar. Olika feministiska riktningar, feminismer, förklarar orsakerna till mäns och 
kvinnors olika villkor på olika sätt. Den feministiska politiska rörelsen arbetar också på olika 
sätt för att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter i 
samhället. En del feminister menar att kvinnornas sämre ställning kan försvinna genom 
politiska förändringar och nya lagar. Andra anser att det inte räcker utan att man måste 
förändra hela samhället totalt. 

HBTQ 
HBTQ är en samlingsbeteckning för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera. 
Homosexualitet och bisexualitet är sexuella läggningar. Begreppet transperson har ingenting 
med sexuell läggning att göra, utan är en beteckning för individer vars könsidentitet och/eller 
könsuttryck skiljer sig från normen för det kön de registrerats som vid födseln. Queer innebär 
kritik av heteronormen.  

HEN 
Hen är ett könsneutralt personligt pronomen som kan användas om personer vars kön är 
obekant eller irrelevant i sammanhanget. Hen kan även användas om personer som varken 
identifierar sig som kvinnor eller män. Sedan 2015 finns hen med i Svenska Akademiens 
Ordlista. 

HETERONORMATIVITET 
Heteronormativitet innebär att utgå från att alla är heterosexuella och att heterosexualitet är 
självklart, önskvärt och naturligt. I heteronormen ingår även en idé om att kvinnor och män 
bör vara varandras motsatser, begära varandra och leva i monogam tvåsamhet. Heteronormen 
innebär förväntad heterosexualitet – men även att heterosexualiteten organiseras på ett 
särskilt sätt. 

HÄRSKARTEKNIKER 
Härskartekniker är olika praktiker som används för att bedriva makt över någon, sätta någon 
på plats eller förtrycka någon i syfte att hävda sig själv. Härskartekniker kan utövas både av 
kvinnor och män och drabbar både kvinnor och män. Många av oss känner säkert att vi blivit 
utsatta för någon eller flera härskartekniker i vår vardag och känt oss kränkta av personer i vår 
omgivning. Kanske känner vi också att vi använt oss av några av dessa härskartekniker själva 
i någon situation, möjligen utan att vi varit medvetna om det. Att göra härskartekniker synliga 
innebär också att effekterna av dem kan motarbetats.  

JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING  
I Sverige används jämställdhetsintegrering som strategi för att arbeta med och uppnå de 
jämställdhetspolitiska målen. Det innebär att beslut inom alla politikområden ska präglas av 
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ett jämställdhetsperspektiv. Metoden har vuxit fram för att motverka tendensen till att 
jämställdhetsfrågorna hamnar i skymundan eller sidoordnas andra politiska frågor och 
verksamheter. 

JÄMSTÄLLDHETSBUDGETERING 
Innebär att samhällets resurser ska komma hela befolkningen till del och se till att budgetens 
effekter på jämställdheten synliggjorts. På så sätt kan konsekvenser för jämställdheten beaktas 
redan från början när förslag på insatser och reformer utformas, samt vid beslut om inriktning 
på politiken och fördelning av resurser. 

KÖN OCH GENUS 
Benämningar på det biologiska och sociala könet. Kön används ofta som benämning på det 
biologiska och genus som benämning på det socialt konstruerade könet. Samtidigt används 
också ordet kön ibland som benämning på både det biologiskt och socialt konstruerade. Det är 
svårt att säga vad som är biologiskt och vad som är socialt eftersom vi från födseln behandlas 
olika på grund av vårt biologiska kön. Genus är ett analytiskt begrepp och en översättning av 
engelskans ord gender. 

NORMER OCH NORMKRITIK 
Normer är ett slags handlingsregler för accepterat beteende i en grupp. En del av samhällets 
normsystem uttrycks i lagar, andra normer är oskrivna. Att uppfylla gruppens normer leder till 
sociala fördelar, medan brott mot normen ofta får negativa konsekvenser. Normkritik handlar 
om att synliggöra de normer som leder till att vissa ses som avvikande och andra ses som 
normala. Ett normkritiskt förhållningssätt innebär att inte förutsätta eller kräva att alla 
organiserar sitt liv i enlighet med normen. 

ANVÄNDBARA HEMSIDOR 

Agenda 2030  
FN:s globala agenda för hållbarhet ur miljömässig, social och ekonomiskt perspektiv. 
Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål. Agendan gäller från 2015 till 2030. 
http://www.globalamalen.se/om-globala-malen/mal-5-uppna-jamstalldhet/  

GÖR! Samlade metoder för jämställdhetsintegrering 
En handbok med metoder för jämställdhetsanalys och integrering. Utgiven 2012 av ESF 
Jämt. https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2014/02/GOR-samlade-metoder-for-
jamstalldhetsintegrering.pdf  

Jämställdhetsmyndigheten 
Inrättades 2018 för att genomföra regeringens jämställdhetspolitik. 
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se  

Jämställ.nu 
En hemsida med verktyg och metoder för jämställdhetsintegrering. Sidan drivs av 
Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, Svenska ESF-rådet, SKL och Vinnova.  
https://www.jamstall.nu  

Kvinnokonventionen  
FN:s konvention om kvinnors rättigheter som började träda i kraft 1981. 
http://www.unwomen.se/internationellt/styrdokument/  
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MÄN 
En ideell, feministisk organisation som startade 1993 för att engagera män mot mäns våld 
mot kvinnor. MÄN står bland annat bakom metodmaterialet Machofabriken som används för 
att diskutera könsnormer med unga: https://mfj.se De har även gjort ett test för jämställt 
föräldraskap: https://delalika.nu/  

Om kvinnor och män i Västra Götaland – en statistikbok 
Ny statistik över kvinnor och mäns livssituation i länet. Utgiven av Länsstyrelsen Västra 
Götaland 2018: https://www.lansstyrelsen.se/vastra-
gotaland/tjanster/publikationer/2018/om-kvinnor-och-man-i-vastra-gotalands-lan---en-
statistikbok-2018.html  

Sveriges jämställdhetspolitiska mål 
Regeringens sida om de 6 delmålen och de nationella insatser som görs. 
https://www.regeringen.se/artiklar/2017/05/delmal-1-en-jamn-fordelning-av-makt-och-
inflytande/  

Sveriges kommuner och landsting, SKL 
SKL:s sida om jämställdhet där deras uppdra presenteras. Här finns även utbildningar, 
statistik och vägledning. SKL har även ett nätverk för erfarenhetsutbyte där Öckerö ingår. 
https://skl.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/jamstalldhet.587
4.html  

 

CHECKLISTOR FÖR JÄMSTÄLLDHET 

SKL – Jämställdhetsintegrering av beslutsunderlag 
En vägledning för handläggare och politiker. Finns på följande länk: 
https://www.jamstall.nu/wp-content/uploads/2019/06/V%C3%A4gledning-f%C3%B6r-
j%C3%A4mst%C3%A4llda-beslutsunderlag.pdf  

Jämställ.nu – jämställdhetsanalys av olika verksamheter  
Här finns material för att analysera social omsorg, samhällsplanering och barn- och 
utbildningsområdet: https://www.jamstall.nu/verktygslada/kartlagg-och-analysera/sjuan-
metod-jamstalldhetsanalys/ 

Välgrundat – en guide för jämställhetssäkra beslut  
Framtagen av bland annat Hedemora kommun: https://www.jamstall.nu/wp-
content/uploads/2018/04/Valgrundat jamstalldhet och jamlikhetssakra Hedemora-
kommun.pdf  
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Strategin har under 2019 arbetats fram av en projektledare och en förvaltningsöverskridande 
arbetsgrupp. Gruppen kommer i fortsättningen att vara ett stöd för jämställdhetsarbete inom 
sina förvaltningar och i kommunen som helhet. Gruppen träffas flera gånger årligen för att 
gemensamt diskutera utmaningar inom jämställdhet som uppstår inom kommunens 
verksamheter eller som identifierats som viktiga av förvaltningsledningen. Sammankallande 
för gruppen är folkhälsoutvecklaren. Om någon befattning förändras ska ersättare utses av 
respektive förvaltningschef. 

PROJEKTLEDARE 
Tora Wilhelmsson, folkhälsa 

ARBETSGRUPP 
Anna Magnusson, enhetschef hemsjukvården/sjuksköterskor 

Inga-Lill Siljat, verksamhetssamordnare samhällsbyggnad 

Lars Utbult, rektor Hedens skola F-6 

Marie Andersson, utredare socialförvaltningen 

Paula Erlandsson, rektor förskola 

Ruth Lissledal, verksamhetsutvecklare socialförvaltningen 

Thomas Wijk, enhetschef kretslopp 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunfullmäktige  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tora Wilhelmsson 
Ärende: Diskrimineringspolicy 
Diarienummer: KS 273/19 

Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige antar Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun.   
 
Ärende 
Under framtagande av strategi för jämställdhet har det uppkommit ett behov av och 
önskemål om att uppdatera kommunens policy för jämställdhet från 2002.  
 
Beredning 
Under arbetets gång har vi landat i att jämställdhetspolicyn blir en övergripande 
diskrimineringspolicy. Diskrimineringspolicyn baseras på Diskrimineringslagen 
2008:567. Arbetet med diskrimineringspolicyn har gjorts av projektledare för 
projekt Jämställt Öckerö kommun med hjälp av HR-avdelningen. Policyn täcker 
viktiga delar av Öckerö kommuns ansvar som arbetsgivare i frågor som 
föräldraskap, rekrytering, löner, kompetensutveckling och trakasserier.  
 
Ekonomi 
De eventuella ekonomiska konsekvenser som policyn innebär hanteras inom 
respektive nämnd.  
 
Bedömning 
Under 2008 inkorporerades den tidigare jämställdhetslagen i den nya 
diskrimineringslagen som täcker samtliga sju diskrimineringsgrunder. Efter detta 
har kommuner och myndigheter uppdaterat sina jämställdhetspolicys till 
diskrimineringspolicys och Öckerö bör göra detsamma. 
 
Bilagor 
1. Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
Expediering 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 



 
 

 

 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DISKRIMINERINGSPOLICY FÖR 

ÖCKERÖ KOMMUN 
__________________________________________________________
     

Beslutsdatum:  Ej beslutad 

Beslutande:  Kommunfullmäktige 

Giltighetstid:  Tills vidare 

Dokumentansvarig:  Kommundirektör 

Upprättad av:  Tora Wilhelmsson och Lena Olofsson 

______________________________________________________________________ 

Vision Öckerö 365 - en levande skärgårdskommun med människan i centrum. Ett lokalt 

engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling gör Öckerö 

kommun till en levande skärgårdskommunåret runt. Öckerö är en kommun för alla där hållbarhet, 

trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen. 

Öckerö kommuns diskrimineringspolicy ska medverka till en arbetsplats där alla, 

oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder inte diskrimineras eller 

särbehandlas. Vi ska främja alla unika medarbetare till att utvecklas och nå våra mål och 

åtaganden. Alla ska mötas med respekt samt ha samma möjligheter och rättigheter.  

Denna policy ersätter jämställdhetspolicyn från 2002. 

Diskriminering kan vara direkt eller indirekt. Det kan också innebära sexuella trakasserier 

eller trakasserier av annan karaktär.  

Öckerö kommun tar avstånd från alla former av repressalier. Repressalier innebär att någon 

blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling som en reaktion på att hen 

har påtalat eller anmält diskriminering. Öckerö kommun ska arbeta med aktiva åtgärder för 

att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett 

diskrimineringsgrund i nedan områden. 

ARBETSFÖRHÅLLANDEN 

De psykiska och fysiska arbetsförhållandena i kommunens verksamheter ska undersökas och 

analyseras utifrån samtliga sju diskrimineringsgrunder och lämpliga åtgärder ska vidtas så 

att inte någon missgynnas. 

LÖNER OCH ANDRA ANSTÄLLNINGSVILLKOR 

Öckerö kommun ska verka för att riktlinjer för lönesättning, löneförmåner och andra 

anställningsvillkor inte leder till att någon missgynnas utifrån diskriminerings-grunderna. 
Lönekartläggning ska göras årligen och analyseras utifrån kön. 



UTBILDNING OCH ANNAN KOMPETENSUTVECKLING 

Öckerö kommun ska verka för att kompetensutveckling och kunskapsöverföring kommer alla 

medarbetare till del på ett likvärdigt sätt. 

FÖRÄLDRASKAP OCH ARBETE 

Öckerö kommun ska underlätta för alla medarbetare att förena förvärvsarbete och 

föräldraskap. 

REKRYTERING OCH BEFORDRAN 

I samband med rekrytering ska Öckerö kommun verka för att personer ges möjlighet att söka 

lediga anställningar utan att missgynnas utifrån någon av diskrimineringsgrunderna. 
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Handläggare: Linn Wass, Andreas Alderblad  

Ärende: Medborgarlöfte 2020 

Diarienummer: KS 15/20  

 
Medborgarlöfte 2020 
 
Förslag till beslut  
Medborgarlöfte 2020 för Öckerö kommun antas.   

 
Ärendet  
Öckerö kommun och lokalpolisområde Hisingen har tecknat en överenskommelse om 
samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Överenskommelsen 
syftar till att utveckla samarbetet mellan parterna mot det gemensamma målet, att minska 
brottsligheten och öka tryggheten inom Öckerö kommun.  
Kopplat till medborgarlöftet finns en beskrivning av vilka insatser och aktiviteter som ska 
genomföras av kommunen och polisens under det aktuella året. Medborgarlöftet ska 
revideras och följas upp årligen. 
 
Beredning 
Under september månad 2019 genomfördes medborgardialoger för att ge underlag till nytt 
medborgarlöfte 2020. Representanter för folkhälsa, polis och trafikverket fanns på plats 
under tre tillfällen på Björkö, Öckerö och Hönö där invånare fick ställa frågor och fylla i en 
enkät om trygghet. Samma enkät fanns även under september 2019 i digital form på 
kommunens hemsida. Sammanlagt inkom cirka 200 enkätsvar.  
 
Sammanställningen av enkätsvaren visar att trafiken fortsatt är det som mest skapar 
otrygghet för kommunens invånare. Vårdslöshet i trafiken, brister i användning av hjälmar 
och reflexer samt trimning av mopeder var några av de saker som framkom. Enkäten visar 
även att en del av kommunens invånare upplever otrygghet kring vissa platser, särskilt 
nattetid.  
Enkäten innehöll även en fråga om situationen kring påsk. Här har invånarna delade 
åsikter, där några anser att det är en trevlig tradition medan några upplever mycket 
otrygghet och väljer att stanna inomhus eller lämna kommunen under påsk. Det ser också 
olika ut på öarna, där Hönö och Öckerö sticker ut som mer otrygga under påsken och det 
föregående ”grankriget”.  
 
Dock ska påpekas att majoriteten känner sig trygga i kommunen. Men för att öka tryggheten 
kommer 2020 års medborgarlöfte att fokusera på åtgärder kring trafik och utemiljö.  
 



 
 

 

Medborgarlöfte 2020 innehåller följande aktiviteter med huvudansvarig inom parentes: 
 

• Minst 15 trafikinsatser med fokus på trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst 
trafikbeteende. Utöver detta ska en trafikinsats inriktas på mopedkörning (Polis) 

• Ökad samverkan mellan polis, Färjerederiet och kommunens båttrafik (nämnda 
aktörer) 

• Genomföra informationsinsatser för att fortsätta främja en god trafikmiljö 
(Folkhälsa) 

• Genomföra en trafiksäkerhetsvandring för att identifiera otrygga platser och 
undersöka vilka möjliga åtgärder som kan vidtas 
(Folkhälsa/säkerhetssamordnare/gatuenheten/polisen) 

• Skapa mer engagemang för trygghet i civilsamhället 
(Folkhälsa/säkerhetssamordnare/kommunikatör) 

 
 
Ekonomi 
Arbetet för att uppfylla medborgarlöfte ingår i löpande verksamhet. 50 000 är budgeterat 
från folkhälsomedel för att möjliggöra olika insatser. 
 

Expediering av beslut  
Polisen, lokalpolisområde Hisingen 

Trafikverket 

Färjerederiet Hönöleden, Björköleden samt Nordöleden 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Bygg- och miljönämnden 

Kommunikatör 

Samhällsbyggnadschef 
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Reglemente för krisledningsnämnd 
 
Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige antar ett nytt reglemente för krisledningsnämnden. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun har en krisledningsnämnd. Nytt reglemente behöver antas 
eftersom giltighetstiden för det tidigare reglementet utgått. Reglementet innehåller 
bestämmelser om hur krisledningsnämnden skall arbeta under en extraordinär 
händelse. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Samtliga förvaltningschefer i Öckerö kommun 
Kommundirektören 
Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 
Kommunstyrelsens ordförande 
Samtliga ordföranden i Öckerö kommuns nämnder 
 
Bilagor 
Reglemente för krisledningsnämnden 
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap  
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
Anna Dannjé Brocker 
Gull-Britt Eide, Kommundirektör 
 
Namnförtydligande 
 



 
 

 

Titel 
 
Datum  
 



 

 

 

Reglemente för 
krisledningsnämnden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslutsdatum:  

Beslutande: Kommunfullmäktige 

Giltighetstid: 

Dokumentansvarig: Samhällsbyggnadschef 

Upprättad av: Säkerhetsskyddschef/säkerhetssamordnare 
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Reglemente för krisledningsnämnden  

Krisledningsnämndens uppgifter 

§ 1 

Krisledningsnämnden har till uppgift att utöva den ledningsfunktion som enligt Lagen om kommuners 
och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544) 
är ålagd Öckerö kommun. I övrigt tillämpas kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

Med extraordinär händelse avses en sådan händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig 
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner samt kräver 
skyndsamma insatser från Öckerö kommun. 

Sammankallande av krisledningsnämnd 

§ 2 

Ordföranden i krisledningsnämnden eller den som fullgör denna uppgift, bedömer när en extraordinär 
händelse medför att nämnden skall träda i funktion. Ordföranden ansvarar för att ledamöter i 
krisledningsnämnden sammankallas. 

Brådskande ärende 

§ 3 

Ordföranden i krisledningsnämnden, eller den som fullgör denna uppgift, får besluta i nämndens 
vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådant beslut skall 
snarast anmälas till Krisledningsnämnden. 

Övertagande av övriga nämnders verksamhet 

§ 4 

Nämnden träder i funktion i samband med den extraordinära händelsen. Nämnden äger vid sådant 
tillfälle rätt att fatta beslut om att överta hela eller delar av verksamhetsområden från övriga nämnder 
och de helägda kommunala bolagen i den omfattning som nämnden finner nödvändigt med hänsyn till 
den extraordinära händelsens art och omfattning.  
Avveckling av verksamhet 

§ 5  

När förhållande normaliseras eller medger det skall krisledningsnämnden snarast besluta att de 
uppgifter som nämnden har övertagit från andra nämnder och de helägda kommunala bolagen skall 
återgå till ordinarie nämnd respektive kommunala bolag. Krisledningsnämndens beslut skall anmälas 
till kommunfullmäktige vid närmast följande fullmäktigesammanträde. 

Beslut om upphörande av verksamhet 

§ 6 

Krisledningsnämnden beslutar när nämndens verksamhet upphör.  

Kommunfullmäktige får besluta att krisledningsnämndens verksamhet skall upphöra. 
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Befogenheter 

§ 7 

Krisledningsnämnden får på begäran besluta att bistå andra kommuner och landsting som drabbats av 
en extraordinär händelse. 

§ 8 

Krisledningsnämnden får under den extraordinära händelsen lämna begränsat ekonomiskt stöd till 
enskild som drabbats av händelsen. 

§ 9 

Krisledningsnämnden får själv eller genom ombud föra Öckerö kommuns talan i alla mål och ärenden 
inom nämndens verksamhetsområde. 

§ 10 

Kommunfullmäktige skall för varje ny mandatperiod fastställa en lednings- och informationsplan för 
hur extra ordinära händelser skall hanteras i Öckerö kommun. 

Krisledningsnämndens sammansättning 

§ 11 

Öckerö kommuns krisledningsnämnd består av sex (6) ledamöter. Ledamöterna utgörs av 
kommunstyrelsens presidium samt ytterligare tre ledamöter som utses av kommunfullmäktige. Dessa 
tre ledamöter ska var och en ha uppdrag som ledamot i någon av följande nämnder; Barn- och 
utbildningsnämnden, Socialnämnden och Bygg- och miljönämnden. Samtliga tre nämnder ska 
representeras i krisledningsnämnden. Kommunfullmäktige ska utse en personlig ersättare för dessa 
tre ledamöter. Den personliga ersättaren ska ha uppdrag i samma nämnd som den ordinarie ledamot 
denne ersätter.  

När krisledningsnämnden är fulltalig består den således av kommunstyrelsens presidium samt en 
ledamot från respektive nämnd.  

§ 12 

Krisledningsnämndens presidium består av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande. Presidiet 
utgörs av kommunstyrelsens presidium. Vid ordförandens frånvaro fullgör vice ordföranden dennes 
arbetsuppgifter med samma befogenheter. 

Vid presidiets samtidiga frånvaro får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid 
(ålderspresident). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av 
den äldste av dem. 

§ 13 

Om ledamot är förhindrad att inställa sig till tjänstgöring vid en extraordinär händelse kan en ersättare 
utses att tjänstgöra i ledamotens ställe. Ersättaren utses av Krisledningsnämndens ordförande, eller 
den som fullgör denna uppgift. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
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Krisledningsstaben 

§ 14 

Krisledningsstaben är krisledningsnämndens operativa resurs. 

Krisledningsstaben har rapporteringsskyldighet till krisledningsnämnden. 

Krisledningsstabens ansvar, arbetsuppgifter, befogenheter och sammansättning  är fastställt i Öckerö 
kommuns centrala krisledningsplan. 

Ledningsplats 

§ 15 

Krisledningsnämnden är placerad i kommunhuset. I enlighet med kommunens plan för extraordinära 
händelser finns en reservlokal utanför kommunhuset. 

Återrapportering till kommunfullmäktige 

§ 16 

Krisledningsnämndens beslut ska anmälas vid närmast följande kommunfullmäktigesammanträde. 

 

 

 

 

 





 

 

2 

SFS Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

närmare föreskrifter om risk- och sårbarhetsanalyser samt planer för han-

teringen av extraordinära händelser. 

 

2 §2    I kommuner och regioner ska det finnas en nämnd för att fullgöra upp-

gifter under extraordinära händelser i fredstid (krisledningsnämnd). Närmare 

bestämmelser om krisledningsnämnden finns i detta kapitel. I övrigt tillämpas 

kommunallagens (2017:725) bestämmelser. 

 

4 §    Krisledningsnämnden får fatta beslut om att överta hela eller delar av 

verksamhetsområden från övriga nämnder i kommunen eller regionen i den 

utsträckning som är nödvändig med hänsyn till den extraordinära händelsens 

art och omfattning.  

När förhållandena medger det ska krisledningsnämnden besluta att de upp-

gifter som nämnden har övertagit från andra nämnder ska återgå till ordinarie 

nämnd. 

 

6 §    Kommun- respektive regionstyrelsen får, när krisledningsnämndens 

verksamhet som är föranledd av den extraordinära händelsen inte längre 

behövs, besluta att verksamheten ska upphöra. Om styrelsen fattar ett sådant 

beslut återgår de verksamhetsområden som krisledningsnämnden har över-

tagit till ordinarie nämnd. Ett sådant beslut om att krisledningsnämndens 

verksamhet ska upphöra kan även fattas av fullmäktige. 

 

8 §    Kommuner och regioner ska ansvara för att förtroendevalda och anställd 

personal får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa 

sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. 

 

9 §    Kommuner och regioner ska hålla den myndighet som regeringen 

bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits enligt detta kapitel 

och hur åtgärderna påverkat krisberedskapsläget.  

Kommunen och regionen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge 

den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information 

om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt 

om vidtagna och planerade åtgärder. 

 

3 kap. 
 

1 §    Kommuner och regioner ska vidta de förberedelser som behövs för 

verksamheten under höjd beredskap (beredskapsförberedelser). 

 

2 §    Under höjd beredskap ansvarar kommunstyrelsen för ledningen av den 

del av det civila försvaret som kommunen ska bedriva.  

Under höjd beredskap ansvarar regionstyrelsen för ledningen av den 

civila hälso- och sjukvården samt den övriga verksamhet för det civila för-

svaret som regionen ska bedriva. 

 

5 §    Kommuner och regioner ska under höjd beredskap hålla den myndig-

het som regeringen bestämmer informerad om beredskapsläget och de 

övriga förhållanden som har betydelse för det civila försvaret i kommunen 

respektive regionen. 

 

 
2 Senaste lydelse 2017:750. 

2019:925
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SFS 4 kap. Bistånd mellan kommuner och regioner samt stöd till 
enskilda 
 

Bistånd mellan kommuner och regioner 
 

1 §3    Kommuner och regioner får på begäran lämna hjälp till andra kom-

muner och regioner som drabbats av en extraordinär händelse i fredstid. Om 

hjälp har lämnats har kommunen eller regionen rätt till skälig ersättning av 

den andra kommunen eller regionen. 

När en enskild persons vistelse i en kommun är föranledd av en extra-

ordinär händelse i fredstid, har vistelsekommunen rätt till ersättning från den 

kommun som drabbats av den extraordinära händelsen. 

 

2 §    Om en kommun eller en region har en för totalförsvaret viktig uppgift 

och denna blir oskäligt betungande till följd av krigsskada eller andra utom-

ordentliga förhållanden som orsakats av krig eller krigsfara, är andra kom-

muner och regioner skyldiga att lämna hjälp. 

Omfattningen av hjälpen beslutas av regeringen eller den myndighet som 

regeringen bestämmer. 

 

3 §    Kommuner och regioner får under en extraordinär händelse i fredstid 

lämna begränsat ekonomiskt stöd till en enskild som drabbats av händelsen. 

 

5 kap. 
 

1 §    Kommunerna och regionerna ska få ersättning av staten för kostnader 

för förberedande uppgifter som de utför enligt 2 och 3 kap. Uppgifter som 

rör extraordinära händelser i fredstid berättigar till ersättning endast i den 

mån verksamheten är till nytta för hanteringen av sådana mycket omfattande 

och svåra extraordinära händelser som allvarligt kan påverka kommunens 

respektive regionens verksamhet. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar 

föreskrifter om ersättningens storlek. 

 

6 kap. 
 

1 §4    Enligt Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för 

offren i internationella väpnade konflikter och tilläggsprotokollen till kon-

ventionerna ska uppgifter om identitet, vistelseort, hälsotillstånd och lik-

nande förhållanden som avser krigsfångar och andra skyddade personer som 

är i Sveriges våld lämnas till en officiell nationell upplysningsbyrå. Varje 

kommun och region som har sådana uppgifter ska, under tid när den natio-

nella upplysningsbyrån är upprättad, lämna dessa uppgifter i fråga om krigs-

fångar till Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och i fråga om andra skyd-

dade personer till Migrationsverket. Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 

och Migrationsverket ska vidarebefordra uppgifterna till den nationella 

upplysningsbyrån.  

 

 

 

 

 

 

 
3 Senaste lydelse 2017:57. 
4 Senaste lydelse 2010:455. 

2019:925
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SFS Varje kommun och region ska också till Totalförsvarets rekryterings-

myndighet respektive Migrationsverket lämna uppsamlade värdeföremål 

och handlingar, som kvarlämnats av skyddade personer eller som efter-

lämnats av avlidna skyddade personer, om värdeföremålen eller hand-

lingarna är av vikt för de närmast anhöriga. Uppgift ska även lämnas om var 

avlidna skyddade personers gravar är belägna. Totalförsvarets rekryterings-

myndighet och Migrationsverket ska lämna vidare uppsamlade värde-

föremål och handlingar samt vidarebefordra uppgifter om gravars belägen-

het till den nationella upplysningsbyrån. 

2 §    På begäran av Svenska Röda Korset ska varje kommun och region, 

som i krig eller under neutralitet kan få sådan information som avses i 1 §, i 

fred hjälpa Svenska Röda Korset med att förbereda den nationella upplys-

ningsbyråns verksamhet. 

7 kap. 

1 §    Den som deltar eller har deltagit i en kommuns eller en regions verk-

samhet med beredskap för eller åtgärder under extraordinära händelser i 

fredstid och höjd beredskap får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han 

eller hon därigenom har fått veta om 

1. förhållanden av betydelse för att förebygga och hantera fredstida kriser,

2. förhållanden av betydelse för totalförsvaret eller rikets säkerhet i övrigt,

3. en enskild persons ekonomiska förhållanden, eller

4. ett företags affärs- eller driftsförhållanden.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020. 

På regeringens vägnar 

MIKAEL DAMBERG 

Maria Lindeberg 

(Justitiedepartementet) 

2019:925
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Fridén 

Ärende: Förslag till revidering av bolagsordningar för regionala bolag 
avseende hänvisning till kommunallagen 

Diarienummer: KS 0221/19  

 

Förslag till revidering av bolagsordningar för 
regionala bolag avseende hänvisning till 
kommunallagen 
 

Förslag till beslut 
Förslag till reviderad bolagsordning för Renova AB, Renova Miljö AB och 
Fastighetsaktiebolaget Rödingen fastställs. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i frågan.  
 
Sammanfattning 
I den nya kommunallagen (SFS 2017:725), som trädde i kraft den 1 januari 2018, 
har den kommunala självkostnadsprincipen flyttats till lagens andra kapitel där 
övriga kommunala principer tidigare har funnits. Detta innebär att det finns 
inaktuella laghänvisningar i de aktuella bolagsordningarna för av Öckerö kommun 
delägda bolag. Dessa bolagsordningar behöver därför korrigeras. Ändringen innebär 
att texten ”och 8 kap 3e” stryks från bolagsordningarna. 
 
Ärendet  
Ärendet gäller revidering av bolagsordningar för de tre kommunala bolagen Renova 
AB, Renova Miljö AB och Fastighets AB Rödingen där Öckerö kommun är delägare. 
 
Förslag innebär en anpassning till den nya kommunallagen då 
självkostnadsprincipen flyttats från kommunallagens åttonde kapitel till lagens 
andra kapitel. 
 
Revidering av bolagsordning ska behandlas av bolagen på respektive bolagsstämma 
i mars 2020. Beslut om fastställande av reviderade bolagsordningar behöver därför 
fattas av kommunfullmäktige senast i februari 2020.  
 





 
 

 

Bedömning 
För att bolagsordningen ska innehålla korrekta laghänvisningar i enlighet med nya 
kommunallagen är förvaltningens bedömning att förslagen till nya bolagsordningar 
för Renova AB, Renova Miljö AB och Fastighetsbolagsaktiebolag Rödingen ska 
överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning inför beslut av 
kommunfullmäktige.  
 
Eftersom protokollet behöver skickas justerat till respektive bolag inför respektive 
bolagsstämma i mars 2020 föreslås att kommunfullmäktiges protokoll justeras 
omedelbart.  
 
Expediering av beslut 
Det justerade kommunfullmäktigeprotokoll ska skickas till respektive bolags 
postadress eller underskriven färg-pdf till förvaltningsbrevlådor (info@renova.se) 
för att bolagen ska kunna förbereda bolagsstämmor i mars 2020 där 
bolagsordningen senare antas.  
 
Expediering ska även ske till: 

- Kommundirektör Gull-Britt Eide 
- Kommunjurist tillika handläggare, Sofia Fridén 
- Diariet kommunstyrelsens diarium, Öckerö kommun 
- Göteborgs Stadshus AB, ange dnr 0012/19 (§120), Handläggare: Johan 

Hörnberg (johan.hornberg@gshab.goteborg.se)  
 
Bilagor 

1. Bolagsordning för Renova AB 
2. Bolagsordning för Renova Miljö AB 
3. Bolagsordning för Fastighetsaktiebolag Rödingen 

 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
 
 
Namnförtydligande 
Tannas Ghaderi 
 
Titel 
Enhetschef juridik- och kanslienheten 
 
Datum  
 
 
 























 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag 1 (2) 
  

   

Förslag till reviderade bolagsordningar 
avseende hänvisning till kommunallagen - 
Regionala bolag 
§ 120, dnr 0012/19 
Johan Hörnberg redogör för förslag till reviderade bolagsordningar avseende hänvisning 
till kommunallagen - Regionala bolag. 

Beslut 
I styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:  

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens 
Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks.  

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Handling 
Beslutsunderlag J, dnr 0012/19 

Protokollsutdrag skickas till 
Ale kommun 
Bollebygds kommun 
Göteborgs kommun 
Härryda kommun 
Kungälvs kommun 
Lerums kommun 
Mölndals stad 
Partille kommun 
Stenungsunds kommun 
Tjörns kommun 
Öckerö kommun 

Dag för justering 
2019-09-11  

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Utdrag ur Protokoll 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26 



 

 

Göteborgs Stadshus AB 
 

  

Protokoll (nr 7) 
Sammanträdesdatum: 2019-08-26 

Göteborgs Stadshus AB, protokollsutdrag 2 (2) 
   
   

Vid protokollet 

 

 

Johan Hörnberg 

Sekreterare 
 

 

 

Axel Josefson 

Ordförande 
 

 

Karin Pleijel 

Justerande 
 



 

Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 1 (3) 

  

   

Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i 
kommunallagen – Regionala bolag  

Förslag till beslut 
Styrelsen för Göteborgs Stadshus AB:  

1. Förslag till reviderade bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens 
Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) enligt ärendets bilaga 1 tillstyrks. 

2. Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för fortsatt beredning. 

Sammanfattning 
Den nya kommunallagen (SFS 2017:725) trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebar att 
bl.a. den kommunala självkostnadsprincipen flyttades till lagens andra kapitel där övriga 
kommunala principer sedan tidigare funnits. Detta medför att den inte längre aktuella 
hänvisningen till kommunallagen i Göteborgs Stads bolagsordningar behöver korrigeras. 
Sådan hänvisning återfinns endast hos de bolag med bolagsordningar som har angivna 
kommunala ändamål i 3§ eller 4§. I samtliga bolagsordningar räcker det med att tecknen 
”och 8 kap. 3c” stryks.  

Ekonomiska konsekvenser 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Barnperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Mångfaldsperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Jämställdhetsperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Miljöperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Omvärldsperspektivet 
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. 

Göteborgs Stadshus AB 

 
  

  

Beslutsunderlag J 

Styrelsen 2019-08-26 

Diarienummer 0012/19 

 

Handläggare: Johan Hörnberg 

Telefon:031-368 54 52 

E-post: johan.hornberg@gshab.goteborg.se  





 

Göteborgs Stadshus AB, beslutsunderlag 3 (3) 

   

   

Ovanstående tabell är tänkt att ge den enskilda kommunen viss överblick och stöd inför 
den egna beredningen ärendet av kommunstyrelse inför att bolagsordning/arna:s ska 
fastställas av respektive kommunfullmäktige i god tid före årsstämmorna 2020. Det ska 
observeras att begreppet fastställs ska ingå i beslutet. Respektive kommunfullmäktige bör 
gärna tidigare men absolut senast ha fastställt relevant bolagsordning/arna enligt tabellen 
ovan under februari 2020 för att den kunna antas på respektive bolagsstämma under mars 
2020. Information kommer under hösten 2019 även att ges i respektive bolags ägarråd. 

Göteborgs Stadshus AB har gått ut med information och instruktioner till bolagen för att 
samordna handläggningen i syfte att kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i ett 
samlat ärende trots antalet bolagsordningar. Detta förutsätter att inga andra ändringar 
förekommer i ärendet. Bolagen har gått igenom alla sina hos bolagsverkets registrerade 
bolagsordningar och gjort ändringar enligt instruktionen där det varit aktuellt. Totalt rör 
det sig om 54 bolagsordningar där 5 st avser föreliggande ärende och 49 avser Stadens 
övriga bolag. 

Bedömning av Stadshus vd 
Stadshus vd bedömer i syfte att uppnå följsamhet med hänvisningar till nya 
kommunallagen att förslag till nya bolagsordningar för Renova AB, Renova Miljö AB, 
Fastighetsaktiebolag Rödingen, Gryaab AB och Göteborgsregionens Fritidshamnar 
Aktiebolag (GREFAB) tillstyrks och att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för 
fortsatt beredning inför beslut av kommunfullmäktige. 

 

Stefan Söderlund 

VD, Göteborgs Stadshus AB 

 



   

Bolagsordning för Renova AB    

Organisationsnummer 556108-3337 

 

§ 1  

Bolagets firma är Renova AB. 

2 § 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 

§ 3  

Bolaget ägs, direkt eller indirekt, av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar utveckling i 
ägarkommunerna, framförallt genom en miljöriktig behandling av avfall som kommer 
från hushåll i ägarkommunerna och som kommunerna har skyldighet att ta om hand 
enligt miljöbalken och annan lagstiftning. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som 
bolaget tilldelas av sina ägare. Verksamheten ska bedrivas i ägarkommunernas ställe. 
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, 
innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och 
lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna 
stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de 
tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller 
åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av värme och el ska dock bedrivas 
på affärsmässig grund. 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive ägarkommun 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

§ 4 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att  

• behandla hushållsavfall  
• anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar 
• med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme och 

el 
• bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse 
• äga och förvalta aktier i dotterbolag. 

 



   

§ 5  

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 9.000.000 kronor och högst 36.000.000 kronor. 

§ 6  

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 90.000 och högst 360.000.  

§ 7  

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.  

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. 
Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 1 
ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive Öckerö 
utser vardera 1 suppleant. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet av 
nästa årsstämma.   

§ 8  

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor får även 
ett registrerat revisionsbolag utses.  

§ 9  

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor jämte 
suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  En lekmannarevisor utses av 
Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals 
kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 

§ 10  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast 
två veckor före stämman.  

§ 11  

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. Därvid 
ska följande ärenden förekomma:  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd  
4. Val av två justerare 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  
6. Fastställande av dagordning  

 



   

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget och 
koncernen 

8. Beslut om 
a) fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget och koncernen  
b) disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 

9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor jämte 
suppleanter  

10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter 
och suppleanter  

11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals kommunfullmäktiges 

val av lekmannarevisor och suppleant  
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv 
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman 
15. Stämmans avslutande. 

§ 12  
  
Beslut i följande frågor ska alltid fattas av bolagsstämman 

• Årligt fastställande av affärsplan med strategiska mål för de närmaste 
räkenskapsåren 

• Ram för upptagande av krediter 
• Ställande av säkerhet 
• Bildande av bolag 
• Köp eller försäljning av bolag eller andel i bolag 
• Köp eller försäljning av fast egendom överstigande ett belopp om 50 miljoner 

kronor per affärstillfälle 
• Andra köp, försäljningar eller upplåtelser än som nämnts ovan överstigande ett 

belopp om 50 miljoner kronor, exklusive moms, per affärstillfälle. 
 

§ 13 

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  

§ 14  

Aktieägare ska erbjudas att köpa aktie i bolaget innan den överlåts till ny ägare 
(förköpsförbehåll). Förbehållet omfattar alla överlåtelser av aktier i bolaget, t.ex. i form 
av köp, byte, tillskott eller gåva, dock inte överlåtelse till annat direktägt bolag i 
respektive kommun. Förköp får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet 
omfattar. 

Den som avser att överlåta aktie till annan aktieägare i bolaget, eller till någon som inte 
är aktieägare i bolaget, ska genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse erbjuda övriga 
aktieägare att köpa aktien. 

 
 



   

När aktie har anmälts till förköp ska styrelsen genast skriftligen meddela detta till varje 
förköpsberättigad med anmodan till den som önskar begagna sig av förköpsrätten att 
skriftligen framställa förköpsanspråk hos bolagets styrelse inom två månader, räknat från 
anmälan hos styrelsen om förköpserbjudandet. 
 
Skulle flera förköpsberättigade anmäla sig, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas 
genom lottning av bolagets styrelse eller, om någon förköpsberättigad begär det, av 
notarius publicus. Om flera aktier erbjudits ska aktierna, så långt det är möjligt, fördelas 
i proportion till tidigare innehav mellan dem som framställt förköpsanspråk. 
 
Priset för aktierna ska motsvara aktiernas andel av bolagets substansvärde och ska 
betalas inom en månad från den tidpunkt då priset blev bestämt. 
 
Kommer aktieägaren och den som begärt förköp inte överens i frågan om förköp, får den 
som begärt förköp, inom två månader från den dag förköpsanspråket framställdes 
hänskjuta tvisten till avgörande av skiljemän enligt gällande lagstiftning om skiljemän. 
Skiljeförfarandet ska äga rum i Göteborgs kommun. 

§ 15  

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna 
i proportion till aktieinnehavet.  
 

§ 16 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar och 
räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock 
endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 

§ 17 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns 
kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen. 

 

 



Bolagsordning för Renova Miljö AB    
Organisationsnummer 556946-0321 

§ 1   

Bolagets firma är Renova Miljö AB. 

2 § 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg, Västra Götalands län. 

§ 3  

Bolaget ägs indirekt av kommuner i Västsverige, nedan ägarkommunerna. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att främja en långsiktigt hållbar 
utveckling i ägarkommunerna genom en miljöriktig behandling av 
verksamhetsavfall samt hushållsavfall från andra än ägarkommunerna.  
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, 
innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala kompetensen 
och lokaliseringsprincipen, att kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud 
att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för 
viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. Produktion och försäljning av 
värme och el ska dock bedrivas på affärsmässig grund. 

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive 
ägarkommun innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 

§ 4  

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att  

• behandla avfall från verksamheter och från hushåll från andra än 
ägarkommunerna 

• anlägga och driva avfalls- och återvinningsanläggningar 
• med härför lämpligt avfall eller annat bränsle producera och försälja värme 

och el  
• insamla och transportera avfall 
• bedriva med ovanstående verksamheter naturligt anknytande rörelse. 

 

 



§ 5 

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 
kronor. 

§ 6 

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 50.000 och högst 200.000.   

§ 7  

Bolagets styrelse ska bestå av 9 ledamöter och 8 suppleanter.  

Göteborgs kommunfullmäktige ska utse 5 ledamöter och 3 suppleanter. 
Kommunfullmäktige i Kungälv, Lerum, Mölndal respektive Partille utser vardera 
1 ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Härryda, Stenungsund, Tjörn respektive 
Öckerö utser vardera 1 suppleant. 

Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill slutet 
av nästa årsstämma.   

§ 8  

En till två revisorer jämte suppleanter för dessa väljs på årsstämma. Till revisor 
får även ett registrerat revisionsbolag utses.  

§ 9 

Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. En lekmannarevisor 
jämte suppleant utses av Göteborgs kommunfullmäktige.  En lekmannarevisor 
utses av Partille kommunfullmäktige jämte suppleant som utses av Mölndals 
kommunfullmäktige. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 

§ 10  

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och 
senast två veckor före stämman.  

§ 11  

Årsstämma ska hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. 
Därvid ska följande ärenden förekomma:  

1. Stämmans öppnande 
2. Val av ordförande och sekreterare vid stämman  
3. Upprättande och godkännande av röstlängd 
4. Val av två justerare 
5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad  
6. Fastställande av dagordning 



 

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse för bolaget 
8. Beslut om 

a. fastställande av resultat- och balansräkningar för bolaget  
b. disposition av vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen  
c. ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande 

direktören  
9. Fastställande av arvoden åt styrelse, revisorer och lekmannarevisor 

jämte suppleanter 
10. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av 

styrelseledamöter och suppleanter  
11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
12. Anteckning av Göteborgs respektive Partille och Mölndals 

kommunfullmäktiges val av lekmannarevisor och suppleant 
13. När så erfordras, beslut om ägardirektiv 
14. Övriga ärenden, som i behörig ordning hänskjutits till stämman 
15. Stämmans avslutande. 

§ 12  

Kalenderår ska vara bolagets räkenskapsår.  

§ 13  

Skulle bolaget upplösas eller likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla 
aktieägaren.  

§ 14 

Kommunstyrelserna i ägarkommunerna äger rätt att ta del av bolagets handlingar 
och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta 
gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad 
sekretess. 

§ 15 

Denna bolagsordning får inte ändras utan att respektive ägarkommuns 
kommunfullmäktige tagit ställning till ändringen. 

 
 



  
 

 

Bolagsordning för Fastighetsaktiebolaget Rödingen 
Organisationsnummer 556051-2096 
 
 
§ 1 
Bolagets firma är Fastighetsaktiebolaget Rödingen. 
 
§ 2 Bolaget ägs indirekt av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att genom sin fastighetsförvaltning bidra till att 
övriga bolag i koncernen kan uppfylla sina respektive kommunala ändamål. 
 
Bolaget har till verksamhet att förvalta egna fastigheter.  
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa 
de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 
vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta 
högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag 
eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  

Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun innan 
sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt 
fattas. 

Denna § 2 får inte ändras utan medgivande av respektive delägarkommuns 
kommunfullmäktige. 
 
§ 3 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 100 000 kronor och högst 400 000 kronor. 
 
§ 4 
Antalet aktier skall vara lägst 1 000 och högst 4 000. 
 
§ 5 
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg. 
 
§6 
Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst fem ledamöter. Göteborgs kommunfullmäktige ska 
utse ledamöterna. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs varje år för tiden intill 
slutet av nästa årsstämma. 
 
§7  
Bolaget skall ha en revisor jämte en suppleant för denne. Till revisor får även ett registrerat 
revisionsbolag väljas; i sådant fall skall ingen suppleant utses. Revisor väljs av bolagsstämman. 



  
 

 

Uppdraget som revisor gäller till slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet. 
§ 8 
Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderåret. 
 
§ 9 
Bolaget ska ha två lekmannarevisorer jämte två suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 
skall utse lekmannarevisorerna samt två suppleanter. Mandatperioden ska sammanfalla med 
den för styrelsen. 
 
§ 10 
Inom sex månader från utgången av varje räkenskapsår skall årsstämma hållas. 
 
§ 11 
Kallelse till årsstämma skall ske genom brev tidigast sex veckor och senast två veckor före 
stämman.  
 
§ 12 
På årsstämmorna skall följande ärenden behandlas: 
 
   1.   Val av ordförande vid stämman 
   2.   Upprättande och godkännande av röstlängd 
   3.   Godkännande av dagordning 
   4.   Val av en justeringsman 
   5.   Frågan huruvida stämman behörigen sammankallats 
   6.   Framläggande av förvaltningsberättelsen, balansräkningen och resultaträkningen för     
         det närmast förflutna räkenskapsåret samt revisionsberättelsen för samma tid 
   7.   Fastställande av balansräkningen och resultaträkningen 
   8.   Disposition av bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen 
   9.   Ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 10.   Val av styrelse 
 11.   När så erfordras, val av revisor och suppleant för denne    
 12.   Övriga ärenden som i behörig ordning hänskjutits till stämman. 
 
§ 13 
Skulle bolaget upplösas eller likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla aktieägarna i 
proportion till aktieinnehavet. 
 
_______________________ 
 
 
 



Bolagsordning för Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB) 
Organisationsnummer 556185-4109 

 
§ 1  
Bolagets firma är Göteborgsregionens Fritidshamnar Aktiebolag (GREFAB).  
 
§ 2  
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborgs kommun.  
 
§ 3  
Bolaget ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Mölndal och Partille. 
 
Det kommunala ändamålet med bolaget är att tillgodose behovet av fritidsbåtsplatser 
och därtill hörande service för boende i kommunerna samt genom att medverka i att 
skapa mervärden för invånarna med förutsättningar för ett upplevelserikt båtliv bidra till 
att stärka regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa mark, anlägga, äga, driva och 
utveckla fritidsbåtshamnar/marinor för båtägare i ägarkommunerna samt bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet. 
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska följa de 
kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen, innebärande att verksamheten 
ska vara förenlig med den kommunala kompetensen och lokaliseringsprincipen, att 
kommunmedlemmarna ska behandlas lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud 
att ta högre avgift än som svarar mot kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, 
såvida inte lag eller rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
Självkostnadsprincipen är inte tillämplig i bolagets verksamhet som gäller förvaltning 
av kommunal egendom, såsom upplåtelse och överlåtelse av fast eller lös egendom. 
 
Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive 
delägarkommun innan sådana beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller 
annars av större vikt fattas. 
 
§ 4  
Aktiekapitalet utgör lägst en miljon femhundratusen (1 500 000) kronor och högst sex 
miljoner (6 000 000) kronor.  
 
§ 5  
 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 1500 och högst 6 000. 
 
 
 
 



§ 6 
Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter. Inga suppleanter ska finnas. Göteborgs 
kommunfullmäktige ska utse 4 ledamöter. Kommunfullmäktige i Ale, Mölndal 
respektive Partille utser vardera 1 ledamot. Styrelseledamöterna väljs varje år för tiden 
intill slutet av nästa årsstämma.  
 
§ 7  
Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen 
därtill utser.  
 
§ 8  
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning skall på årsstämman väljas en eller två revisorer 
med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till 
revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. 
 
§ 9  
Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 
ska utse 2 lekmannarevisorer och 1 suppleant. Kommunfullmäktige i Mölndal ska utse 1 
suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för styrelsen. 
 
§ 10  
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.  
 
§ 11  
Kallelse till årsstämman skall ske genom brev tidigast sex och senast fyra veckor före 
stämman.  
 
§ 12  
Årsstämman skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår.  
På årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling:  

1. Val av ordförande . 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.  
3. Fastställande av dagordning.  
4. Val av en eller två justerare.  
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.  
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen.  
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport.  
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen.  



9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den 
fastställda balansräkningen.  

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande 
direktören.  

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna.  
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av 

styrelseledamöter. 
 

13. Anteckning av Göteborgs och Mölndals kommunfullmäktiges val av 
lekmannarevisorer och suppleanter. 
 

14. När så erfordras, val av revisorer. 
 

15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslag eller 
bolagsordning. 

 
§ 13 
Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i 
första hand insatt aktiekapital återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar 
därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna i proportion till ägarandel. 
 
§ 14  
Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan medgivande av delägarnas 
kommunfullmäktige. 



 

  
 

 

Bolagsordning för Gryaab AB 
 
Org nr: 556137-2177 
 
§ 1 Firma 
 
Bolagets firma är Gryaab AB. 
 
§ 2 Säte 
 
Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg. 
 
§ 3 Verksamhetsföremål och kommunalt ändamål 
 
Gryaab AB ägs av kommunerna Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal, Partille 
och Bollebygd. 
 
Det kommunala ändamålet är att medverka i en långsiktigt hållbar samhällsutveckling genom 
att införa och driva system som kostnadseffektivt samlar in och behandlar avloppsvatten inom 
ägarkommunerna. 
 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och driva anläggningar för avloppsrening 
och behandla avloppsvatten och annan därmed förenlig verksamhet. Syftet med verksamheten 
är att verkställa den rening som delägarna i egenskap av huvudmän enligt va - lagstiftningen är 
skyldiga att vidtaga. 
 
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna. Bolaget ska i tillämpliga delar följa 
de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. i kommunallagen, innebärande att verksamheten ska 
vara förenlig med den kommunala kompetensen och att kommun-medlemmarna ska behandlas 
lika, förbud att lämna stöd åt enskild och förbud att ta högre avgift än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls, såvida inte lag eller rättspraxis för viss 
verksamhet eller åtgärd medger undantag. 
 
Bolaget ska inhämta kommunfullmäktiges ställningstagande i respektive delägarkommun 
innan beslut i verksamheten av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas. 
 
§ 4 Aktiekapital 
 
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst nio miljoner etthundratusen (9 l 00 000) och högst 
trettiosex miljoner fyrahundratusen (36 400 000) kronor. 
 
§ 5 Antal aktier 
 
Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 9 100 och högst 36 400. 
 
§ 6 Styrelsen 
 
Bolagets styrelse ska bestå av 7 ledamöter och 6 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige 
ska utse 4 ledamöter och 2 suppleanter. Kommunfullmäktige i Härryda, Mölndal respektive 
Lerum utser vardera l ledamot. Kommunfullmäktige i Ale, Kungälv, Partille respektive 



 

  
 

 
Bollebygd utser vardera l suppleant. Styrelseledamöterna och styrelsesuppleanterna väljs för 
varje år för tiden intill slutet av nästa årsstämma. 
 
§ 7 Firmateckning 
 
Bolagets firma tecknas av den eller de personer inom eller utom styrelsen, som styrelsen därtill 
utser. 
 
§ 8 Revisorer 
 
För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och den 
verkställande direktörens förvaltning skall på ordinarie årsstämma väljas en eller två revisorer 
med lika många suppleanter, som samtliga skall vara auktoriserade revisorer. Till revisor får 
även ett registrerat revisionsbolag utses. 
 
§ 9 Lekmannarevisorer 
 
Bolaget ska ha 2 lekmannarevisorer och 2 suppleanter. Göteborgs kommunfullmäktige ska 
utse l lekmannarevisor och l suppleant. Partille kommunfullmäktige utser l lekmannarevisor 
och Ale kommunfullmäktige utser l suppleant. Mandatperioden ska sammanfalla med den för 
styrelsen. 
 
§ 10 Kallelse till bolagsstämma 
 
Kallelse till årsstämman skall ske genom brev till aktieägarna tidigast sex och senast fyra 
veckor före stämman. 
 
§ 11 Ärenden på årsstämma 
 
Årsstämma skall hållas inom sex månader efter utgången av varje räkenskapsår. På 
årsstämman skall följande ärenden förekomma till behandling: 
 
1. Val av ordförande. 
2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 
3. Fastställande av föredragningslista. 
4. Val av två justerare. 
5. Fråga huruvida stämman blivit behörigen sammankallad. 
6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen. 
7. Framläggande av lekmannarevisorernas granskningsrapport. 
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen. 
9. Beslut angående bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör. 
11. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna. 
12. Anteckning av kommunfullmäktiges i ägarkommunerna val av styrelseledamöter och 
styrelsesuppleanter. 
13. Anteckning av Göteborgs, Partilles och Ales kommunfullmäktiges val av 
lekmannarevisorer och lekmannarevisorssuppleanter. 
14. När så erfordras, val av revisorer och revisorssuppleanter. 
15. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 
 
§ 12 Räkenskapsår 
 
Bolagets räkenskapsår är kalenderår. 



 

  
 

 
 
§ 13 
 
Vid bolagets likvidation skall bolagets vinst och behållna tillgångar disponeras så att i första 
hand insatt aktiekapital 
återbetalas till respektive aktieägare. Finns tillgångar därutöver skall dessa tillfalla aktieägarna 
i proportion till de  
avgifter de under den senaste tioårsperioden erlagt till bolaget. 
 
§ 14 Ändring av bolagsordningen 
 
Paragraferna 3 och 13 får inte ändras utan godkännande av delägarkommunernas 
kommunfullmäktige. 
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Öckerö 2020-01-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Anders Lundgren, Rikard Wedham 
Ärende: Ny IT och digitaliseringspolicy 
Diarienummer: KS 0016/20 

 

Förslag på ny IT och digitaliserings policy 
 

Förslag till beslut 
Policy för IT och digitalisering antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Förslag på IT- och digitaliseringspolicy är framtagen. Syftet med policyn är att: 

• använda Informations Teknologi på ett kostnadseffektivt sätt 

• skapa förutsättningar för kommunens verksamheter och bolag att uppnå 
uppsatta mål 

• säkerställa att kommunen har en hög informationssäkerhet som skyddar 
invånares personliga integritet samt verksamheten och bolagens 
verksamhetssystem  

• tjänster, kontakter och övrig service gentemot invånarna strävar mot att i 
högre grad ske via digitala tjänster och medier 

• minska miljöpåverkan genom att innovativt använda teknik  

• skapa tydlighet för hur IT-inköp görs i kommunen   

• skapa förståelse för IT-säkerhet i kommunen  

 
Beredning 
Arbetsgrupp bestående av enhetschef för digitalisering och kommunikation har 
tillsammans med IT-arkitekt utarbetat en IT- och digitaliseringspolicy. Avstämning 
med verksamhetschef, kvalitetsutvecklare och kommunledning har genomförts.  
 
Goda exempel från andra kommuner, exempelvis Hällefors, Halmstad, Arvika och 
Tanum, har används. 
 
Bedömning 
Genom att anta policyn läggs grunden för att en mer kostnadseffektiv, 
verksamhetsanpassad och hållbar IT inom Öckerö kommun. 



 
 

 

 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
 
Expediering av beslut 
- Förvaltningschefer 
- Verksamhetschefer 
- Enhetschefer 
 
 
Bilagor 
Policy för IT och Digitalisering 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Underskrift 
 
 
Namnförtydligande: Gull-Britt Eide 
 
 
Titel: Kommundirektör 
 
 
Datum  
 
 









Förhållningssätt 
Information och IT är en nyckelresurs för kommunens verksamheter. Det är därför av yttersta vikt att 
detta hanteras på ett verksamhet- och kostnadseffektivt sätt med hög säkerhet. 

Proaktivitet, nytänkande och hjälpsamhet skall vara ledorden för IT i kommunen. Vilket ska leda till 
att bara godkända IT-lösningar används inom kommunen.  

Riktighet, sekretess, spårbarhet och tillgänglighet skall vara ledorden för hantering av den digitala 
informationen.  



        

 
  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 2020-02-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Försäljning av Björkö 2:98 
Diarienummer: 0116/19   

 

Försäljning av Björkö 2:98 
 

Förslag till beslut 
Återta uppdraget till kommundirektören (KS §236, 2019-10-15) att, via mäklare, 
genomföra försäljning av fastigheten Björkö 2:98 till högstbjudande. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ärendet avsåg försäljning av den obebyggda bostadsfastigheten Björkö 2:98. 
På grund av att del av fastigheten eventuellt kommer att behövas för vägändamål i 
samband med framtida planläggning bedöms det som ett bättre alternativ att istället 
utreda möjligheten att arrendera ut fastigheten. 
 
Beredning 
Ett eventuellt framtida behov av bredare väg har identifierats, och därmed är det ej 
lämpligt att genomföra försäljningen. 
 
Ekonomi 
Ingen intäkt för försäljning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



0116/19 

Karta 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
 
2020-02-05 
 
 



 

Öckerö 2020-01-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Petter Leyman / Rikard Sporre 

Ärende: Godkännande av Planprioriteringslistan 

Diarienummer: SB 0003/18 

  

 
Förslag till beslut Planprioriteringslistan 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Planprioriteringslistan med datum 2020-01-14 godkänns av kommunstyrelsen. 

 
Ärende 
Planlistan är ett dokument som prioriterar planärende utifrån kommunens resurser 
och politiska intressen. Hänsyn tas också till huruvida ett planärende berör 
allmänheten eller endast är av enskilt intresse för den sökande. 
 
Planlistan diskuteras alltid i ett plangruppsmöte där chef och tjänstemän på 
planenheten, samhällsbyggnadschefen samt politiker i presidiet i KS och BMN deltar, 
innan den tas upp för godkännande i kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theres Benito                                                            Petter Leyman & Rikard Sporre 
TF Plan-, bygg- & miljöchef  Planarkitekter 
 



FÖRSÄTTSBLAD PLANLISTA 2020-01-14 (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 GÄLLANDE PLANLISTA (*)

2018-11-21 * Planlistan får ett delvis nytt utseende och en tydligare redovisning av förkortningars betydelse.
* Antal bostäder redovisas numera på två sätt: dels antal som ryms inom beslutade planbesked och dels antal som möjliggörs totalt, inklusive 
kommande detaljplanearbete där inga planbesked ännu finns.
* Planer som vunnit laga kraft är numera borttagna.
* Justering av tidplan för pågående planer.
* Detaljplan för Norra Brevik avbruten enligt beslut i KS, men finns med på lång sikt med utgångspunkt från positivt planbesked.
* Detaljplan för Lillevalevägen (Öckerö 1:221) borttagen från listan enligt överenskommelse med sökande 2019-12-12.



PLANLISTA 2020-01-14 (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

Riktlinjer för markberedskap, markanvisning och 
exploateringsavtal (MEX)

Projektledare: Samhällsplanerare Pågående 2019 0

Mobiltetsplan
- Mobility management
- Parkering
- Kollektivtrafik
- Gång- cykel- och moped

Projektledare: 
Verksamhetsutvecklare SB/Samhällsplanerare

Pågående 2019 0

Revision Bostadsförsörjningsprogram Projektledare: Samhällsplanerare/Lokalstrateg Ej påbörjad 2020 0

FÖP Björkö Bostäder, service och verksamheter Pausad 2020 400

Blå ÖP Uppstart beroende på resurser Ej påbörjad ? 0

Gestaltningsprogram Offentliga miljöer Uppstart beroende på resurser Ej påbörjad ? 0

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

Program och strategiska dokument



PLANLISTA 2020-01-14 (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

Hamn Öckerö - Sjöbodar (Öckerö 17:1) Nya sjöbodar i Öckerö hamn 2014 2017 S 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 1

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

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

2011 XS Ej påbörjad 2021 0

Minnestensskolan (Öckerö 2:799) Skapa byggrätt för flerbostadshus i 3-4 våningar 2014 S Ej påbörjad 2021 10

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 2022 0

Ankaret (Öckerö 2:800) Flerbostadshus, verksamheter, skola, handel 2015 S Ej påbörjad 2022 10

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 2023 3

Kaptensvägen (Röd 1:160 och 1:62) Flerbostadshus (ev. seniorboende) 2019 S Ej påbörjad 2023 14

Sandviksvägen (Röd 1:259, tid. Röd 1:187) Villor 2016 XS Ej påbörjad 2023 2

Makrillvägen (Öckerö 2:287) Villa 2016 XS Ej påbörjad 2024 1

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



PLANLISTA 2020-01-14 (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 2025 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

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

579

58

116

709

71

142

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 2020-01-14 (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

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

2013 XS Ej påbörjad 2030-35 4

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

Tumlaren (Fotö 1:297) Flerfamiljshus 2013 S Ej påbörjad 2030-35 15

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

111

22

44

286

57

114

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 2020-01-14 (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 2020-01-14 (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

Hamn Öckerö - Sjöbodar (Öckerö 17:1) Nya sjöbodar i Öckerö hamn A

Södra Långesand (Öckerö 1:552 m.fl.) Industrimark 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
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Öckerö 2020-01-27 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Linda Nilsson EC. LOKO 
Ärende: Åtgärda kyl och frysrum Bergagårdsskolan  
Diarienummer: SB 28/20   

 

Förslag till att åtgärda Bergagårdsskolan kyl/frys 
rum.  

Förslag till beslut 
 
Att ge kommundirektören i uppdrag att åtgärda Bergagårdsskolan Kyl/Frysrum.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
 
Tidigt 2019 genomförde miljö och hälsa inspektion på Berggårdsskolans kök. 
Inspektionen visade på problem med kondensbildning i anslutning till rör och 
kyl/frysrum.  
 
Fackman har senare konstaterat att det är problem med kondenspunkter mellan 
frysrum o kylrum. Skivorna på väggarna sväller och det förekommer viss 
mikrobiologisk tillväxt och is i skarvar i kylrummet.  
 
Kyl/frysrum på Bergagårdsskolan kök är uttjänt, detta är bekräftat. Personalen i 
köket upplever obehag över situationen och det finns en oro över att detta inte 
åtgärdats.  
 
Beredning 
 
Dagligen tillreds 300 portioner mat till Bergagårdsskolan, Kaprifolens förskola och 
Fotö skola i detta kök. Om kyl/frysrum inte är i drift kan vi inte garantera 
livsmedelssäkerheten och därmed inte tillreda mat i detta kök. Omfattning av 
tillagningen är så pass att volymen kyl/frys krävs och kan inte ersättas av portabla 
kyl och frysar.  Köket ägs enligt tidigare beslut av kommunen och inte av ÖFAB. 
Därmed är det kommunens ansvar att åtgärda.  
 
 
Ekonomi 
 



 
 

 

Kostnad för det som är känt är 260 tkr. En omdisponering av investeringsmedel på 
enheten kost- och lokalvård om 290 tkr gjordes i oktober 2019 för ändamålet då vi 
ansåg detta som akut åtgärd. Om inga oförutsedda utgifter kommer täcker denna 
omdisponering de kostnader som är kopplade till åtgärden. Dock stoppades 
uppdraget på grund av de attestregler som finns emellan Kommunen och Öfab.  
  
 
Bedömning 
 
Kostenhetens uppdrag är att leverera en god och näringsriktig lunch för 
skolverksamhet i enlighet med skollagen. Detta skall göras i kombination med en 
säker livsmedelshantering. Bergagårdsskolans kök är ett av de större köken till yta 
och kapacitet. Köket är av den anledningen avgörande för att kostenheten ska kunna 
utföra sitt uppdrag.   
 
 
 
Gull-Britt Eide 
 
Förvaltningschef 
 
Datum  
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Riktlinjer för bostadsförsörjning – revidering 
av kommunens bostadsförsörjningsprogram 
 

Förslag till beslut 
Kommundirektören får i uppdrag att revidera kommunens 
Bostadsförsörjningsprogram. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Enligt Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (2000:1383 + 2013:866) 
ska riktlinjer för bostadsförsörjningen antas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod. Nuvarande Bostadsförsörjningsprogram gäller för åren 2015-2020 
och inför 2021 behövs nya underlag gällande bostadsförsörjning, inte bara för att 
tidsperioden når sitt slut utan också för att förutsättningarna förändrats med tiden. 
 
Beredning 
Arbetet behöver göras under året så att nya riktlinjer kan inträda under år 2021.  
 
Ekonomi 
Ärendet har inga direkta ekonomiska konsekvenser. Arbetet utförs inom budgetram. 
 
Bedömning 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska visa hur kommunen avser leva upp till sitt 
bostadsförsörjningsansvar och utveckla boendet inom kommunen med syftet att alla 
ges möjlighet att leva i goda bostäder. Riktlinjerna kan samtidigt ges en vidare 
funktion som strategidokument för kommunens egna bostadspolitiska mål vilket är 
gynnsamt för kommunens utveckling. Ett aktuellt bostadsförsörjningsprogram är 
till stor nytta, både för kommunen och lokala och regionala aktörer, då det 
förtydligar kommunens avsikter med bostadsutveckling och befolkningsutveckling, 
ger ökade insikter i olika samhällsgruppers bostadsbehov och är ett viktigt 
planeringsunderlag för kommunens alla verksamheters budgetar genom att visa 
vilken prioritering olika utbyggnadsområden har och ungefär när i tid de väntas 
genomföras. 



 
 

 

 
Expediering av beslut 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Verksamhetschef Samhällsbyggnad 
ÖFAB 
 
Underskrift  
 
 
 
 
Gull-Britt Eide 
 
Kommundirektör 
 
Datum  
 



 

 

 
 

Bostadsförsörjningsprogram 
 

2015-2020 
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Inledning 
Bostadsförsörjningsprogrammet för Öck-
erö kommun lägger fast 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 investerings-
budget. På kort sikt utgör det 
underlag för detaljplanelägg-
ning och projektering samt 
kommande prognos för be-
folkningstillväxt och fördel-
ning. 
 
Kommunernas ansvar för bo-
stadsförsörjning regleras i 
bostadsförsörjningslagen 
(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 förbe-
reds och genomförs. 
 
Det är en kommunal angelä-
genhet att planlägga använd-
ningen av mark och vatten 
vilket regleras i Plan- och 
bygglagen (2010:900). Lagens 
syfte är att främja en sam-
hällsutveckling med jämlika 
och goda sociala levnadsför-
hållanden och en god och 
långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer.  
 
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. 
 

Bostadsförsörjningspro-
grammet har en tydlig 
koppling till kommunens 
vision och miljömål för att 
skapa bästa möjliga förut-
sättning för att på ett lång-
siktigt hållbart sätt nå poli-
tiskt ställda mål kring bos-
tadbyggandet. 
 
En förutsättning för ut-
veckling av nya bostäder 
och befolkningstillväxt är 
infrastruktur. Kommunens 
strategier för att hantera 
de negativa konsekvenser-
na av bilåkande och skapa 
förutsättningar för alterna-
tiva färdmedel och lokala 
arbetstillfällen behandlas i 
kommunens trafikstrategi. 
Förutsättningarna för för-
sörjning av vatten- och 
avlopp är under utredning. 
 
En annan förutsättning är 
tillgång till exploaterings-
bar mark. För att lyckas nå 
målet om goda bostäder 
för alla måste kommunen 

arbeta aktivt med sin planberedskap och 
tydligt koppla samman översiktsplanering, 
riktlinjer för bostadsförsörjningen och 
infrastrukturplanering samt bedriva en 
aktiv markpolitik. Kommunens översikts-
plan pekar ut var bostadsbyggande kan 
ske. Arbete med att utveckla en ny över-
siktsplan pågår. 
 

Bostadsförsörj-
ningsprogrammet 
ska: 
- ange inriktning och 
mål för framtida byg-
gande och bostadsplane-
ring 
 
- ge en generell bild av 
bostadssituationen och 
de behov som finns i 
kommunen 
 
- utgöra en grund för 
den fysiska planeringen 
där inriktning för plats, 
typ och antal bostäder 
framgår 
 
- utgöra grund för stra-
tegisk planering och 
markförvärv 
 
- utgöra diskussionsun-
derlag för bostadsför-
sörjningsfrågor 
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Allmännyttan är ett värdefullt redskap där 
kommunen som ägare kan besluta om 
byggande, renovering och hur många lä-
genheter som ska reserveras för till exem-
pel bostadssociala ändamål. 
 
Sammantaget utgör översiktsplanen, tra-
fikstrategin och bostadsförsörjningspro-
grammet hörnstenarna för en långsiktigt 
hållbar utveckling av bostäder i kommu-
nen. 

 

Syfte 
Ett bostadsförsörjningsprogram ska tyd-
liggöra kommunens ambitioner för all-
mänheten, exploatörer samt för tjänste 

män och politiker inom den egna organisa-
tionen. 
 
Programmet ska ge en samlad bild av be-
folknings- och bostadssituationen och av 
de behov som finns i dag och fram till mål-
bilden 2020.  

Omfattning 
Programmet omfattar samtliga tio be-
byggda öar inom kommunen.  

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

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 åre-
truntboende, i olika boendeformer erbju-
das på alla öar. Förtätning och byggande 
av högre bostadshus ska underlättas. En 
annan del i visionen med koppling till 
denna rapport är önskan att kommunika-
tionerna mellan öarna förbättras för att 
restid för pendling minskar.  

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 upplåtelseformer.  
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Mål från tidigare bostadsförsörj-
ningsprogram 2008-2012 
Föregående bostadsförsörjningsprogram 
från 2007 anger följande mål som fortfa-
rande är aktuella. 
 
Skapa förutsättningar för Öckerö kom-
muns alla invånare att leva i goda bostäder 
genom att: 
• Satsa på förtätningsområden i närhe-

ten av kollektivtrafikstråk för att mins-
ka miljöbelastningen. 

 
• Befintliga invånare (samt de som vill 

flytta hit) skall erbjudas goda och at-
traktiva boendemiljöer. Segregation 
skall motverkas. 

 
• Verka för ett varierat bostadsutbud där 

nya typer av boendeformer t.ex. koope-
rativ hyresrätt, seniorbostäder och 
ungdomsbostäder prövas samt att där 
det är möjligt prioritera så att det 
tillskapas fler flerbostadshus på kom-
munal mark. 

 
• Bevaka så att ett allsidigt bostadsutbud 

med avseende på upplåtelseformer och 
lägenhetsstorlekar uppnås. Bostads-
planeringen genomsyras av långsiktig 
hållbarhet, mångfald och tillgänglig-
het. 

 
• Där det är möjligt undvika tröskelinve-

steringar genom att så långt som möj-
ligt utnyttja befintlig servicestruktur 
och gjorda investeringar. 

 
• Bevaka och underlätta så att alla grup-

per i samhället har möjlighet att få en 
god bostad till rimlig kostnad. 

 
• Bevaka behovet av bostäder för med-

borgare med särskilda behov. 
 
• Lokalisering och utformning ska ske på 

ett miljöanpassat sätt så att en långsik-

tigt god hushållning med mark, vatten 
och andra resurser främjas. 

 
• I samband med planering av bostads-

områden ska trygghetsaspekten beak-
tas t.ex. den fysiska miljön, trafiksä-
kerhet och övrig utformning. 

 
• Inom allt arbete med bostadsplanering 

ska barnperspektivet beaktas. 

Lokala miljömål 
De lokala miljömålen strävar efter att nå 
en hållbar utveckling inom hela kommu-
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 cyklan-
de och gående. 

 
• God livsmiljö – Miljömedveten plane-

ring 
 
• Inspirerande natur och kulturmiljö – 

Skydda och utveckla värdefulla kul-
turmiljöer. 

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 ny plan är anta-
gen.   
 
Viktiga strategier i ÖP05 som påverkar 
bostadsförsörjningen är bland annat att 
möjligheter till bostadsbyggnad 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.  
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Det är viktigt att ny översiktsplan inte 
krockar med intentionerna i bostadsför-
sörjningsprogrammet. Med anledning av 
det är detta program mer allmänt hållet än 
tidigare versioner, från 2001 och 
2007.  
 
I sammanställningen framgår 
även att planen för bostadsför-
sörjning och översiktsplanen bör 
ha ett tydligare barn-, mång-
falds- och jämställdshetspers-
pektiv.  

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 
kommunen. Följden av detta val är 
att åtgärder måste vidtas för att 
minska pendlingstrafiken med bil 
och därmed de negativa konse-
kvenserna av pendlingen. 
 
Nordöleden har enligt Trafikverket 
nått sitt kapacitetstak. Kommande 
ombyggnation av färjelägen sker för nuva-
rande färjetyper 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. 

Allmänna förutsättningar 

Befintligt bostadsbestånd 
Bostadsbeståndet i Öckerö kommun består 

enligt statistiska centralbyrån 
(SCB) av 487 lägenheter i fler-
bostadshus och 4 238 småhus. 
Upplåtelseformerna liksom 
bostadsbeståndet skiljer sig åt 
mellan de olika kommundelar-
na.  
 
På kommunens hemsida finns 
information från Posten om att 
antalet hushåll i kommunen är 
4 031 varav villor 3 662. 

 
Även om de faktiska siffrorna inte är helt 
rätt1 så kan slutsatser dras om fördelning-
en mellan lägenheter i flerbostadshus och 
andel villor i kommunen. (SCB redovisar 
fördelningen 11 % flerbostadshus och 89 % 

småhus. Posten redovisar 91 % 
småhus.)  
 
Det innebär en ökning av ande-
len lägenheter sedan förra bo-

stadsförsörjningsprogrammet 
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-

                                                   
1 Statistiken från SCB är inte korrekt. Felaktig-
heterna beror på att inrapporteringarna från 
kommunerna inte omfattar samtliga färdig-
ställda bostäder. Detta systematiska fel ska 
framöver undvikas i och med krav på slutbevis 
vid färdigställande enligt nya plan- och byggla-
gen. Statistiken från 2014 och framåt bedöms 
därför bli mer korrekt än tidigare. 

Andelen 

småhus ut-

gör ca 90% 

av bostads-

beståendet 

Kommunikatio-

ner är avgöran-

de för att kom-

munen – hela 

kommunen – ska 

kunna utvecklas 

hållbart 
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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. 
I Öckerö har befolkningen ökat mer än 
bostäderna, sett över en så lång period. 

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) 

Befolkningsutveckling inom de 
olika öarna 
Förändringen mellan 2012 och 2013 visar 
att Hönö, Hälsö, Björkö, Kalvsund och 
Grötö har ökat antal invånare. Öckerö, 
Knippla, Hyppeln, Rörö och Fotö har 
minskat antalet invånare. Hönö sticker ut 
med störst ökning på 43 personer och Fotö 
med en minskning på 15 personer. Befolk-
ningsutvecklingen på Nordöarna har un-
der de senaste tio åren varit liten. 
 
Satsningar har tidigare år koncentrerats på 
de sammanhängande öarna. Det återspeg-
las i befolkningsstatistiken som visar att 
befolkningen knappt ökat och i vissa fall 
minskat på Nordöarna och på Fotö.  
 
I sammanställningen av aktuella projekt 
syns nu att dessa öar prioriterats och om 
några år finns förutsättningar för att be-
folkningen kan öka även här. Detta kan 
leda till underlag för kommersiell service 
och behov av kommunal service.  
 
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 inf-
rastrukturen. 

Ålderssammansättning 
För att beskriva den demografiska situa-
tionen kan olika åldersgrupper jämföras i 
förhållande till länet och riket. 
  
Befolkningen i Öckerö kommun är förhål-
landevis ung (fler i åldrarna 7 till 19) i rela-
tion 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%. 
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Andelen äldre kommer att öka de kom-
mande åren. 
 
Nordöarna har en förhållandevis hög andel 
invånare över 65 år. 
 
Översiktligt kan konstateras att ungdomar 
och äldre gärna bosätter sig på de sam-
manhängande öarna medan barnfamiljer-
na väljer områden 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. 

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 förändringar-
na de senaste åren beror på det 
stora antalet 40-talister som 
uppnått pensionsåldern samt 
antalet barn från den s.k. baby-
boomen under tidigt 1990-tal. 
Det stora antalet barn från det 
tidiga 1990-talet flyttar nu 
hemifrån. Detta sammantaget innebär en 
stor ökning av två olika åldersgrupper, 
vilka i många avseenden har samma prefe-
renser vad gäller boende. 

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.  

Rörlighet inom bostadsmarkna-
den2 
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 
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. förklaras av den generella 
bostadsbristen i regionen, långa 
köer till allmännyttiga bostads-
företag och höga priser på såväl 
bostadsrätter som äganderät-
ter. 
 
Nyproducerade bostäder och 
generationsväxlingar inom det 

befintliga bostadsbeståndet påverkar stor-
leken på inflyttningsnettot. Ett begränsat 
utbud av bostäder på bostadsmarknaden 
                                                   
2 Flyttkedjor skapas när en eller flera befintliga 
bostäder frigörs och kan upplåtas till andra 
hushåll. Olika bostäder och upplåtelseformer 
har dessutom olika långa flyttkedjor. För att 
öka rörligheten och rotationen inom bostads-
beståndet är det viktigt att vara medveten om 
samt fortlöpande analysera effekten av var det 
byggs och vad som byggs. 

 

Hushållen består i 

snitt av 2,3 per-

soner vilket är 

något högre än 

riksgenomsnittet 

på 2,1 personer 
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drar ner både den inom- och mellankom-
munala omflyttningen. Det finns därför 
små möjligheter att öka inflyttningsnettot 
och påskynda generationsväxlingar annat 
än genom att bygga fler bostäder på rätt 
platser.  
 
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. Invånarnas flyttningar 

under olika faser i livet påverkar kommu-

nerna på flera sätt. Barnomsorg, skola, 
trafikströmmar, bostadsplanering och för-
delning av skattemedel etc. är sådana ex-
empel. Kunskapen om de rörelser och 
flyttriktningar som sker inom vår närregi-
on, 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. 

Pendling 
Varje dag pendlar 3 500 personer till eller 
från Öckerö kommun till arbete. Utöver 
det pendlar cirka 500 elever ut från kom-
munen varje skoldag. En majoritet av 
kommunens pendlare har Göteborg som 
målpunkt. 
 
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. 

Kommunal tomtkö 
Det finns en kommunal tomtkö. För att 
vara medlem i kön ska vederbörande gene-
rellt inte vara ägare eller delägare av fas-
tighet samt redan bo i kommunen. Antalet 
kommunala tomter är få och tilldelningen 
mycket begränsad. 

Uppföljning av tidigare bostadsför-
sörjningsprogram 

Byggnation 2008-2012 
Under de senaste fem åren (2009-2013) 
har det i kommunen färdigställts cirka 200 
bostäder3. Denna nivå är något lägre än 
den bostadspolitiska målsättningen som 
kommunfullmäktige angav i Bostadsför-
sörjningsprogram 2008-2012.  
 
 
 
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 förklar-
ing till det låga antalet färdigställda bostä-
der i Öckerö.  
 
I programmet påtalas att frågan om hur 
det ska skapas möjlighet att bygga funk-
tionella 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.  

                                                   
3 Enligt SCB kommunfakta. Avrundat till jäm-
na tal 
4 Enligt SCB kommunfakta. Avrundat till jäm-
na tal 

Mål för antal nya bostäder 2007 
2008 2009 2010 2011 2012 
110 70 70 60 60 

Färdigställda bostäder4 
2008 2009 2010 2011 2012 
60 25 65 25 70 
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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 äld-
reboenden. 
 
Denna frågeställning finns 
fortfarande kvar att behandla. 
Efterfrågan på billiga och till-
gängliga lägenheter kvarstår 
då det är svårt för äldre som 
vill sälja sina hus för att flytta 
till lägenhet som ju är så vik-
tig för att skapa rotation på 
bostadsmarknaden. 

Byggnation under 2013 
– 2014 
Under 2013 byggdes 20 enbostadshus. 
Under 2014 20 enbostadshus och 62 
lägenheter i flerbostadshus. 

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 100 personer i den kommu-
nala tomtkön och cirka 1000 personer är 
registrerade i det kommunala bostadsbo-
lagets register (ÖBO). Lokala mäklare be-
skriver 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 åre-
truntboende 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 aktörer på bostads-
marknaden vittnar om en 
mycket stor efterfrågan på 
bostäder. Alla typer av bostä-
der efterfrågas, men hyresrät-
ter till rimligt pris är intres-
santa framförallt för ungdo-
mar. Likaså efterfrågas lägen-
heter nära service och kom-
munikationer, för de lite äldre. 
Vad det gäller småhus finns en 
stor efterfrågan på villor samt 

avstyckade tomter att bygga själv på. 

I framtiden  
Öckerö kommun har idag en relativt ung 
befolkning tillföljd av stor inflyttning av 
barnfamiljer. I det framtida Öckerö kom-
mun blir även andelen äldre fler, samtidigt 
som ungdomsgrupperna minskar. Boen-
depreferenserna är snarlika hos de sist-
nämnda grupperna. Ungdomar vill flytta 
hemifrån och söker ofta mindre, billiga 
och funktionella hyresrätter gärna nära 
kollektivtrafik. Den äldre befolkningen 
frågar i flera fall efter särskilda seniorbo-
städer eller lägenheter med närhet till ser-
vice och hiss i huset. En äldre befolkning 
ställer även krav på andra typer av utfor-
mat 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 rörlighe-
ten på bostadsmarknaden blir därmed allt 
viktigare i framtiden. Boverket anger i sina 
prognoser ett mycket lågt nationellt bo-
stadsbyggande under de närmaste åren.  
 

Antalet intressenter 

i den kommunala 

tomtkön är 111 per-

soner (nov 2014). 

Antalet intressenter 

i bostadskön är 

1 040 (nov 2014). 
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Öckerö har ett aktivt och väl utvecklat när-
ingsliv. Många arbetsplatser genererar 
önskemål om bostäder i kommunen. 
Kommande satsningar bedöms leda till en 
ökad efterfrågan på bostäder i attraktiva 
lägen.   

I regionen 
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 Göte- 
borgsregionen som visar att GR:s med-
lemskommuner 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 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.  

 

 
 
 

 

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. 

Äldre personer i ordinärt boende 
De demografiska förändringarna är den 
faktor som styr det framtida vårdbehovet 
mer än någonting annat. Trenden för 

Figur: Strukturbild för Göteborgsregionen.  
(Göteborgsregionens kommunalförbund  
2008).   
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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 göra i ett tidigt skede 
för att skapa en nödvändig trygghet för de 
äldre bör uppmärksammas.  Antalet lä-
genheter i seniorboende samt trygghetsbo-
ende i kommunen kan komma att påverka 
behovet av särskilt boende.   
Öckerö bostadsbolag tillhandahåller idag 
135 lägenheter fördelat på Öckerö, Hönö 
och Björkö som är tillämpade för seniorer 
vilket erbjuds via bostadskö.  

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.  
 
Det har arbetats fram en behovsanalys 
inför byggnation av boende med inriktning 
demens där förutsättningar skapas för att 
tillgodose ökat behov. 

Särskilda boende för funktions-
hindrade 
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 funktionshindrade svårt att förut-
se. Av antalet beviljade insatser kan slut-
satser dras att åldersstrukturen visar att 
50 % är 0-22 år och 50 % 23-64. Förvalt-
ningen har tidigare inför uppskattningen 
av antalet platser antagit att behovet av 
särskilt boende för funktionshinder i Öck-
erö kommun följer den demografiska ut-
vecklingen.  
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. 
 

Boende för flyktingar, ensam-
kommande och anhöriga 
Kommunen saknar idag förutsättningar 
för att ta emot flyktingar i ordinärt boende. 
Kommunen har valt att i första hand stöd-
ja ensamkommande flyktingbarn i famil-
jehem. I något fall har boende ordnats 
genom ÖFAB vid så kallad anhöriginvand-
ring.  
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Bostadsbyggande och planering – 
2020 (se tabell sid 17) 

Mål och inriktning 
Kommunens långsiktiga planering utgår 
ifrån en befolkningstillväxt på mellan 70-
100 personer per år. Den innebär att bo-
stadsproduktionen 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 bör inrik-
tas på att så långt som möjligt 
förutse och tillgodose de behov 
av bostäder som uppstår genom 
kommunens tillväxtmål och 
särskilda ansvar för vissa grup-
per. Det innebär att planer för 
bostäder ska utarbetas mot 
bakgrund av faktiska priorite-
rade behov av bostäder och ur 
samtliga hållbarhetsperspektiv. 
 
Bebyggelseutvecklingen ska ske 
så att effekten av befintlig infrastruktur 
och andra investeringar optimeras och att 
så kallade tröskeleffekter inom kommunal 
service undviks. 
 
Fysiska förutsättningar för byggnation på 
sikt utvecklas i kommande översiktplan. 

Typ av bostäder 
Kommunen ska verka för att skapa bostä-
der för åretruntboende, i olika boendefor-
mer, på alla öar.  
 
Förtätning och byggande av högre bo-
stadshus ska underlättas.  
 
Eftersom stora delar av bostadsbeståndet 
är småhus och vissa öar helt saknar flerbo-
stadshus ska det i första hand ske ett byg-
gande av flerbostadshus med lägenheter, i 

form av ägarrätter, bostadsrätter och fram-
förallt hyresrätter, i olika prislägen.  
 
Enskilt byggande av småhus har varit en 
viktig del för att trygga bostadsbeståndet i 
kommunen. En utbyggnad med småhus 
bör fortsatt kunna ske i mindre omfattning 
genom avstyckning där det är lämpligt och 
bidrar till förtätning samt i anslutning till 
flerbostadshus.  
 
Inga nya områden för gruppbyggda enbos-

tadshus behöver skapas inom 
planeringsperioden. 
 
Fler bostäder kan även skapas 
genom ombyggnation och 
uppdelning av befintliga en-
bostadshus eller genom t.ex. 
inredningar av vindar på fler-
bostadshus.  
 
Att hyra delar av ett enbos-
tadshus är ett relativt enkelt 
sätt att komma in på bo-
stadsmarknaden och passar 

till exempel studenter bra då det endast 
gäller en begränsad tid. Med det är en osä-
ker hyresform och det finns ingen statistik 
över hur många som bor inhyrda i en pri-
vatbostad i kommunen i nuläget.  
 
Målet i tidigare program om att det ska 
utvecklas trygghets- och/eller seniorboen-
de är fortsatt aktuellt. 
 
Kommunens kommunala tomter ska säljas 
via mäklare alternativt nyttjas för byggna-
tion där särskilt ansvar för vissa grupper 
föreligger. 

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 femårsperiod, 

För att ge förut-

sättningar för en 

befolkningstillväxt 

på mellan 70 – 100 

personer per år ska 

bostadsproduktio-

nen vara ca 35 – 

50 bostäder per år. 
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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 
bostädet 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). 

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. Inom plane-
ringsperioden 2015-2020 bedöms cirka 20 
av dessa kunna förverkligas. Det finns 
även en byggrätt intill den gamla skolan 
som kan utnyttjas för cirka tio bostäder. 
 
På Hyppeln byggs ett flerbostadshus med 
cirka 20 lägenheter, med god tillgänglig-
het, nära färjeläget. Det finns även cirka 
20 outnyttjade byggrätter för friliggande 
villor väster om fotbollsplanen.  
 
Efter dialog med invånare och länsstyrel-
sen har kommunstyrelsen beslutat avsluta 
utredningar om fast förbindelse mellan 
Hyppeln och Rörö. 
 
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. 
 
Då ambitionen är att tillkommande bostä-
der ska vara för åretruntboende krävs ut-

vecklade kommunikationer. Då utökade 
biltransporter inte är möjligt krävs först 
alternativ i form av persontransporter och 
trygga parkeringar anslutning till trans-
portnoderna innan ytterligare bebyggelse 
sker. 
 
Bostäder behövs för att säkerställa servi-
ceutbudet 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. 

De sammanhängande öarna 
På Hälsö pågår inget detaljplaneprojekt. 
En programprocess har genomförts men 
det har inte resulterat i något planarbete. 
 
På Öckerö planeras det för bostäder i Nor-
ra Brevik. Sammanlagt planeras 64 bostä-
der blandat i villabebyggelse och flerbo-
stadshus.  
Kring Öckerö centrum pågår det en pro-
cess om utveckling där det kan tillkomma 
ca 300 bostäder. Utbyggnaden förväntas 
ske över en fem- tioårsperiod med start 
2017.  
Utbyggnaden av äldreboendet Solhöjden 
förväntas ge minst 48 nya lägenheter.   
Det finns även en del planbesked för 
mindre förtätningar, en på fem villor vid 
kyrkan och en vid Minnestensskolan med 
tio lägenheter.  
 
Hönö har flera utbyggnadområden 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 och sju villor planerad bygg-
start är 2015.  
I detaljplanen för Nästås finns byggrätter 
för cirka 70 lägenheter och dessa är tänkt 
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att utnyttjas helt eller delvis som äldrebo-
ende.  
Det finns ett positivt planbesked för ett 
arbete för flerbostadshus med ca 60 lä-
genheter kring Spindelnområdet.  
 
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 an-
ger inte hur många men uppskattningsvis 
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. Kommunikatio-
nerna 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. 

Björkö 
På Björkö finns två positiva planbesked 
innehållande bostäder. Vitsippevägen in-
nehåller både villor och flerbostadshus 
totalt cirka 30 bostäder och ett planbesked 
för ett flerbostadshus med seniorbostäder 
om cirka 24 lägenheter och intilliggande 
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. Fram till 2020 be-
räknas cirka 20 bostäder kunna byggas. 

Kalvsund  
På Kalvsund pågår idag ett arbete med 
förtätning vid den gamla skolan. Bebyggel-
sen är blandad och det kan tillkomma cir-
ka 15 bostäder både i form av flerbostads-
hus och som villor. 

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.  
 
Idag finns ingen affär eller samhällsservice 
på Kalvsund eller Grötö vilket talar emot 
en större utbyggnad av dessa öar. Dessut-
om saknas förutsättningar för parkeringar. 
Öarna har dock förutsättningar för att åka 
kollektivt både till Öckerö och mot Göte-
borg. En framtida utveckling av södra 
Björkö med service skulle också kunna ge 
öarna ett mindre närcentrum. 
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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. 
 
Ort Objekt Under exploa-

tering – klart 
2016 

Planreserv – 
möjlig byggna-
tion från 2015 

Planering – 
möjlig byggna-
tion 2016-
2020 

Rörö G:a skolan 
Program 

 10  
20 

Hyppeln Kvibackeskären 
V. fotbollsplan 

20  
20 

 

Källö-Knippla Fikskaregården 
G:a varvet 

 25  
30 

Hälsö -    
Öckerö N Brevik 

Öckerö C 
Solhöjden 
Minnesten 
Kyrkan 
Ekelundsvägen 
N Långesand 

  
 
>48 
 
 
 
20 

60 
150 
 
10 
5 
40 

Hönö Spindeln 
Heinövallen 
Sandlyckan 
Nästås 
Hönö Klåva C 
Hönö Klåva V. Vägen 

 
48 
20 

 
 
 
70 

60 
 
 
 
30 
12 
 

Fotö Skolområdet   8 
Björkö Vitsippevägen 

Kyrkvägen/Skarviksvägen 
FÖP Björkö södra samhäl-
le 

  30 
34 
20 

Kalvsund G:a skolan   15 
Grötö -    
Summa  88 193 524 
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Öckerö 2020-01-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Anna Dannjé-Brocker  

Ärende: Förändrad organisation Fritid och Kultur 
 
 
 

Diarienummer: 0023/20  

Förändrad organisation Fritid och Kultur 
 
Förslag till beslut  
Att ge kommundirektören i uppdrag att utreda möjligheterna till förändrad 
organisation för enheterna Bibliotek och Kultur, Ungdom, folkhälsa samt den 
drogförebyggande verksamheten. 
 
Ärende 

Verksamhetsområde Fritid och kultur innehåller bibliotek och kultur, Ungdom, NAP 
(natur, anläggning, park), folkhälsa och drogförebyggare. Verksamhetsområdet är 
organiserat under kommunstyrelsen.  

De olika verksamheterna har koppling mot andra kommunala verksamheter, ex. 
skola, sociala samt gata. Översynen syftar till att utröna om det finns möjliga 
synergieffekter genom att organisera på ett annat sätt och därigenom stärka 
samarbeten. Vilket i förlängningen kan innebära en förflyttning till annan 
förvaltning. 

Det behövs en utredning kring möjliga alternativ till dagens organisering för att 
hitta en effektiv och mer hållbar organisationsstruktur för områdena Bibliotek & 
Kultur, Ungdom, folkhälsa samt drogförebyggare. Området NAP har tidigare utretts 
för en sammanläggning med Gatuenheten (kommunstyrelsens verksamhetsområde 
samhällsbyggnad) vilket också kommer att effektueras inom kort. Med anledning av 
detta kommer området NAP inte att omfattas av denna översyn. 

Chef för verksamhetsområdet är tillika enhetschef för bibliotek och kultur och ska 
vara tjänstledig ett år, vilket aktualiserar en översyn.  

 
 
 
 



 
 

 

Beredning 

Syftet med utredningen är att få fram förslag på organisation som nyttjar resurserna 
bättre genom att nå synergieffekter mellan verksamheter. Målet är en hållbar 
organisation med goda samarbeten och helhetstänk.  

 
Ekonomiska 
Inga ekonomiska konsekvenser för utredningsarbetet 
 
 
Bedömning 
Möjliga effekter synergieffekter 
 
Expediering 
 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
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Öckerö <!datum> 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk 

Ärende: 
Svar på Medborgarförslag ang. hämtning av avfall från 
Loggvägen, Hälsö 

Diarienummer: 0277/19   

 

Svar på medborgarförslag ang. hämtning av 
avfall från Loggvägen, Hälsö. 
 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget skall med hänsyn till nedanstående avslås. 
 
 
Ärendet  

, talesman för de boende på  yrkar att 
sophämtningen återinförs på Loggvägen samt ifrågasätter kretsloppsenhetens 
beslut att anvisa plats för hushållsavfall och sättet på hur detta har beslutats. 
 
Beredning 
Att anvisa plats för hushållsavfall görs främst av arbetsmiljömässiga skäl. I detta fall 
är det enhetens skyddsombud som initierat ärendet. Fastigheterna är belägna på en 
mycket smal väg där våra fordon inte kan köra in utan att orsaka skador på 
fordonet. Dessutom är det mycket svårt att vända vid slutet vägen. Tidigare har 
enheten haft mindre fordon men dessa visade sig vara så undermåliga att de inte 
kommer att ersättas med nya.  
 
Förslag till ny hämtningsplats gjordes den 24 juli 2019. Den 27 augusti svarade 
förslagsställarna att man inte godtog förslaget från kommunen.  
 
Den 9 augusti anvisade då kommunen plats för hämtning av hushållsavfall på 
utmärkt plats nedanför Loggvägen. Att anvisa en annan plats för hushållsavfall är 
myndighetsutövning och kan överklagas. Ett beslut överklagas skriftligt och ges in 
till den myndighet som har meddelat beslutet. I samband med detta beslut 
meddelade man att beslutet går att överklaga hos Länsstyrelsen. Överklagan skall 
komma in inom tre veckor från det att beslutet meddelades. Den 14 oktober tillskrev 
förslagsställarna kommunstyrelsen i ärendet. Tiden för ett överklagande är då 
passerad. Beslutet har då vunnit laga kraft. 



 
 

 

 
Bedömning 
När det gäller frågan om samhällsbyggnadschefen, tf. kretsloppschef, har delegation 
att fatta beslut om anvisning av plats finns detta reglerat i beslut- och 
delegationsordning för kommunstyrelsen 5.10. Beslutet meddelades nämnden den 9 
augusti. Ett beslut av denna art är inte att betrakta som ärende av principiell 
beskaffenhet. Henrik Jansson, jurist på Avfall Sverige säger: ett beslut mot enskild 
om anvisning av plats för hämtning av hushållsavfall är inte ett ärende av 
principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen. Er 
kommunmedlem saknar därmed fog för sitt ifrågasättande av delegeringen.   
 
 
 
 
 
 
Gull-Britt Eide 
 
Förvaltningschef 
 
Datum  
 
 



Medborgarförslag till Kommunfullmäktige i Öckerö kommun 

Att: Sophämtningen återinförs för boende på Loggvägen, Hälsö samt ger svar på om 
Samhällsbyggnadschefens (TF Kretsloppschef) beslut följt regelverket och varit 
förenligt med tilldelad delegationsrätt.  

Torsdagen den 25 juli blev vi boende på Loggvägen Hälsö informerade om att 
Kretsloppsenheten vid kommande hämtningstillfälle inte kommer att hämta hushållsavfall vid 
tomtgränsen utan vid annan plats som kommunen bestämt. Detta skulle träda i kraft med 
omedelbar verkan, vilket innebar nästa hämtningstillfälle påföljande tisdag 30 juli.   

På frågan om vad anledningen var sades att hämtningsfordonet inte längre var tillgängligt men 
att pengar för nytt fordon fanns i budget 2020, något som visat sig vara felaktigt.   

Att de boende skulle dra ner sina kärl skulle gälla enbart några veckor och att man därefter 
skulle återkomma med hur man tänkt lösa den uppkomna situationen. De boende längs 
Loggvägen förstod situationen och var beredda att hjälpa till under de angivna veckorna.   

Efter dessa veckor och efter att ordinarie förvaltningschefen återkommit efter sin semester 
kontaktade de boende förvaltningschefen för att höra hur länge detta skulle pågå. Till svar 
gavs att en ny Renhållningsordning skulle antas och besked om detta skulle ges till de 
boende via brev följande måndag. I beslutet framkom att förvaltningschefen beslutat att 
samtliga boende hädanefter själva skulle transportera sina kärl till anvisad plats. Hur platsen 
skulle utformas, och vem som bar ansvaret för omkringblåsta kärl framkom inte.   

Den anvisade platsen ligger upp till 160 m från fastighetsgränserna. I brevet stod också att om 
man inte var nöjd med beslutet kunde det överklagas till Länsstyrelsen.    

Om så är fallet skall den enskilde underrättas om hur ett sådant överklagande går till, vilken 
information som ställs på överklagandets form och innehåll, samt vad som gäller i fråga om 
ingivande och överklagandetid. Denna typ av information är alltså inte möjligt att utelämna.   

Vidare har framförts att om någon ansåg sig pga. ålder eller annat hinder inte kunna dra ner 
sina kärl till angiven plats skulle man kunna begära särskilt bistånd via Socialtjänsten. Visst 
var det ett kreativt förslag att nån annan löste problemet, i detta fall att Socialtjänsten, istället 
för att den som har ansvaret gör det. Detta är ett cyniskt sätt att se på situationen.   

Senare framkom att Kretsloppsenheten hade för avsikt att endast köra med större 
hämtningsfordon och menade att det mindre fordon som tidigare inte avsågs att ersättas. 
Tidigare har det funnits varierande storlekar på hämtningsfordon för att vara anpassade för 
Öckerö kommuns speciella vägstruktur med mindre och smalare vägar på många håll.   

Loggvägen är anlagd efter de krav kommunen ställt när vägen byggdes och har fungerat i över 
25 år. Vidare är vägen en viktig länk till Hälsös viktigaste resurs, nämligen vatten. I samband 
med att VA-enheten under vår/sommar 2019 förbättrat framkomligheten till vattentornet har 
minst ett 50-talet fordonsrörelser med större fordon skett.                                                      
Har vägen tidigare ansetts som farbar under drygt 25 år har framkomligheten nu ytterligare 
förbättrats och vändplatsen utökats.    

Om kommunen inte avser att investera i ett lämpligt hämtningsfordon får man vidta andra 
åtgärder för att sophämtningen ska fungera. Eftersom kommunen till största delen är 
markägare kan vägen breddas till det mått man anser krävs.  

Det som skett i fråga om handläggning och beslut strider mot Renhållningslagen (1979:596) 
om den kommunala renhållningsskyldigheten. Där framgår att inga beslut som berör enskild 
kan fattas utan dialog.  



Enligt 11§ När ett förslag till renhållningsordning upprättas, skall kommunen på 
lämpligt sätt och i skälig omfattning samråda med de fastighetsinnehavare och 
myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Innan förslaget till 
renhållningsordning antas, skall det ställas ut till granskning under minst fyra veckor.   

Vi boende har efterfrågat ett möte med samtliga berörda men möts med motiveringen: ”vi tror 
inte på möten där upprörda känslor kan förkomma”. Och som förvaltningschefen uttryckte det 
”jag har redan fattat ett beslut och är ni inte nöjda får ni överklaga till Länsstyrelsen” 

Det är inte bara absurt att inte våga träffa de berörda utan också lagstridigt.   

Vidare vill vi även åberopa portalparagrafen i Kommunallagen (2 kap. 3§) som säger att 
”kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika” Att kräva av vissa enskilda att 
de ska förflytta sina avfallskärl en längre sträcka än till tomtgräns strider både mot 
föreskrifterna om avfallshantering och mot kommunallagens regler om lika behandling.   

Det är kommunens ansvar att sköta renhållning fram till tomtgräns, hur man gör det är inte 
fastighetsägarens ansvar. Det är heller inte tillåtet för enskilda att hantera sopor vilket borde 
vara självklart för en förvaltning som även ansvarar för miljöfrågor.   

När de boende ifrågasatte beslutet återkom förvaltningschefen med ett "erbjudande”.  

Det gick ut på att ett större kärl skulle placeras vid den angivna hämtningsplatsen och att de 
boende kunde få behålla ett ordinärt kärl vid sin fastighet och lasta över i det större kärlet.  

Detta ”erbjudande” förutsatte att några andra kärl inte skulle tillåtas finnas på 
hämtningsplatsen. Om så var fallet skulle de i vart fall inte tömmas.  

Vi boende ska inte sköta Kretsloppsenhetens uppdrag utan förväntar oss att ordningen 
återställs utifrån de lagar som finns och som vi betalar för. Hur enheten sköter detta är inte 
upp till oss att lösa.   

Beslut och Delegationsordning som beslutats av Kommunstyrelsen 
Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till nämnden. På så sätt kan nämnden 
följa hur uppdraget utförts. I följande ärenden får beslutanderätten inte delegeras:  
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,  
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av beslut av 
nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,  
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, och  
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och  
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 
 

Yrkande att: Sophämtningen återinförs för boende på Loggvägen, Hälsö samt ger svar 
på om Samhällsbyggnadschefens (TF Kretsloppschef) beslut följt regelverket och varit 
förenligt med tilldelad delegationsrätt.  
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Öckerö 2019-11-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Sara Nyrén  

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

Diarienummer:  72/16 

 
 

Motion om publicering av motioner och medborgarförslag på 
Öckerö kommuns hemsida  
 

Förslag till beslut 
 

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

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

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

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

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



 
 

 

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

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

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

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

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

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



 
 

 

Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
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Öckerö 2020-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB:s 
årsstämma 2020 

Diarienummer: KS 19/20 

 

Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö 
AB:s årsstämma 2020 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB för 
årsstämma 2020 utse Thomas Wijk (S). 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova AB 
och Renova Miljö AB årsstämma 2020.  
 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Expediering 
Thomas Wijk 
Karin Hjärn Renova AB och Renova Miljö AB 
 
 
Underskrift berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
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Öckerö 2020-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: 
Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse 
för tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 
2021 

Diarienummer: KS 17/20       

 

Val av suppleant i Renova AB och Renova 
Miljö AB:s styrelse för tiden från 
årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 
2021 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB för 
tiden från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 utse Mats Plahn (SD). 
 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och Renova 
Miljö AB. GR:s valberedning har föreslagit Mats Plahn (SD) till suppleant i styrelser 
för Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som utses till suppleant ska också 
utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
 
Expediering 
Mats Plahn 
Karin Hjärn, Renova AB och Renova Miljö AB 
 
 
Underskrift berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
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Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Utbetalning av partistöd 2020 
Diarienummer: KS 29/20 

 

Utbetalning av partistöd 2020 
Förslag till beslut 

1. Partistöd för 2020 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 
fullmäktige enligt följande: 

 
Miljöpartiet – 54 985 kr 
Sverigedemokraterna– 67 460 kr 
Kristdemokraterna – 154 789 kr 
Socialdemokraterna – 117 363 kr  
Nya Moderaterna – 129 838 kr 
Vänsterpartiet – 42 509 kr 
Liberalerna – 67 460 kr 

 
 

2. Partier som under 2020 erhållit partistöd ska senast 30 juni redovisa hur 
partistödet har använts. 

3. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
 
 
Ärende 
Enligt 4 kap 29-32 § Kommunallagen kan fullmäktige besluta om att lämna 
partistöd till sådana partier som är representerade i fullmäktige. Ett sådant stöd ska 
syfta till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Omfattningen 
och formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv om. Enligt 4 kap 31 § 
Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att parti som mottagit 
partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende perioden 1 januari – 31 
december varje år. Kommunfullmäktige ska besluta om att det parti som inte 
inlämnar en sådan redovisning inte ska erhålla partistöd därefter. 
 
Årligen fattas det beslut om utbetalning av partistöd till de partier som är 
representerade i fullmäktige. Stödet består av ett grundstöd samt ett mandatstöd. 



 
 

 

Partiernas samlade stöd uppgår år 2020 till 634 404 kr. Partierna ska redovisa hur 
partistödet har använts i stärkandet av den kommunala demokratin. 
 
I enlighet med lagstiftningen rörande partistöd ska det parti som har mottagit 
partistöd redovisa användningen utav detsamma. Denna redovisning ska avse 
perioden 1 januari—31 december föregående år. En sådan redovisning ska inlämnas 
senast den 30 juni till Juridik- och kanslienheten. I Öckerö kommun betalas 
partistödet ut proaktivt, vilket innebär att årets redovisning avser 2019 års 
partistöd. Det innebär vidare att ett beslut om att inte betala ut partistöd först kan 
fattas vid nästa utbetalning, 2021, om man då finner att redovisningen inte 
inkommit. 
 
Redovisning av partistöd ska lämnas in i form av en blankett, som antogs av 
kommunstyrelsen den 7 mars 2017 (KS § 66/17). Redovisningen ska visa att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § Kommunallagen, 
första stycket: 
  
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
 
Partiet ska också utse en intern granskare som ska granska redovisningen och intyga 
att partistödet har använts på det sätt som redovisas. Ett sådant, underskrivet, 
granskningsintyg ska bifogas redovisningen. 
 
 
Ekonomi 
Beslut om partistöd fattas årligen av kommunfullmäktige. I Öckerö kommun utgår 
ett grundstöd på 17 558 kr samt ett mandatstöd på 12 476 kr för parti som är 
representerat i kommunfullmäktige med minst en ledamot. Mandatstödet varierar 
med hänsyn till hur många mandat partiet har i kommunfullmäktige. Grund- och 
mandatstödet räknas årligen upp med utgångspunkt från konsumentprisindex 
(KPI). Procentuell förändring 2020 enligt prognosen är 1,8%.  
Nedan följer en redovisning av uträkningen för respektive parti i Öckerö 
kommunfullmäktige. 
 
 Grundstöd Mandatstöd Summa 
Miljöpartiet 17 558 kr 37 427 kr 54 985 kr 
Sverigedemokraterna 17 558 kr 49 902 kr 67 460 kr 
Kristdemokraterna 17 558 kr 137 231 kr 154 789 kr 
Socialdemokraterna 17 558 kr 99 805 kr 117 363 kr 
Nya Moderaterna 17 558 kr 112 280 kr 129 838 kr 
Vänsterpartiet 17 558 kr 24 951 kr 42 509 kr 
Liberalerna 17 558 kr 49 902 kr 67 460 kr 
   634 404 kr 

 
 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
Moderata samlingspartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Sverigedemokraterna 
Ekonomienheten 
 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
Datum……………………… 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                               2 
                  
                  
                  
Kommunstyrelsens personal- och förhand-
lingsutskott 

2020-01-22  

   
        
        
        
PFu § 1        
        
 

Beslut om tillsättning tillförordnad Kommundirektör. 

Tillförordnad Kommundirektör behöver tillsättas från och med 1 april 2020 och fram till 
rekrytering av ny Kommundirektör är klar. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Anna Dannjé Brocker kan tillsättas som tillförordnad Kommundi-
rektör och finner att så sker. 

Beslut 

Anna Dannjé Brocker tillsätts som tillförordnad Kommundirektör från och med 1 april 
2020 och fram till rekrytering av ny Kommundirektör är klar. 

 

 

 

 

 
_______ 

 
 

 




