
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (30)
    2020-02-18 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15  
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                                   Henrik Karlsson (KD)  
                                                     Martina Kjellkvist (KD)                     Jennie Wernäng (M) 

Kent Lagrell (M)                                  Anders Kjellgren (M) 
Ronnie Bryngelsson (S)                     Maria Brauer (S)  
Boel Lanne  (MP)               
                          
 

Tjänstgörande ersättare         Mats Plahn (SD), Vera Molin (L), Annika Andersson (V) §33, Sandra Svensson, §54, §56 
  

Övriga närvarande            Hans Wickstrand (KD), Isak Strömblad (KD), Helene Berndtsson (M),  
                                                     Sandra Svensson (M), Ronald Caous (S), Annika Andersson (V),  
                                                     Göran Billvall (V) 
 
JÄV                                 Boel Lanne (MP) §33 
 
Tjänstemän                               Gull-Britt Eide, Kommundirektör 

Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef 
Eivor Johnsson, Ungdomschef,31 
Linn Wass, Folkhälsoutvecklare, §31, §55 
Tora Wilhelmsson, Utredare, §34-35 
Christer Zandén, Tf Fritid- och kulturchef, §29, §34-35 
Andreas Alderblad, Säkerhetssamordnare, §28, §36, §55 
Anders Lundgren, Digitaliserings- och kommunikationschef, §38, §45 
Rikard Wedham, IT-arkitekt, §38 
Janna Petersson, Samhällsplanerare, §42 
Therese Benito, Tf Plan-, bygg- och miljöchef, §27 
Andreas Beutler, Tf. Samhällsbyggnadschef §27, §29, §39-42 
Oskar Nilsson, Ekonomichef, §29-30 
Irene Berg, Budgetekonom, §29-30 
Malin Tisell, Förvaltningschef, §29 
Katarina Lindgren, Förvaltningschef, §29 
Anna Dannje Brocker, Verksamhetschef, §29  
Maria Höglund Niklasson, Personalchef, §29 

 
 

  
 

Justerare   

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 27-55 
   Tannaz Ghaderi 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                           Jennie Wernäng 
                                            
 
     

    ANSLAG/BEVIS 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  

   
   
KS § 27   
   
Information om behovsutredning och tillsynsplan Bygg- och miljö-
nämnden 

 
Andreas Beutler och Therese Benito informerar om Bygg- och miljönämndens 
behovsutredning och tillsynsplan.   
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  

   
   
KS § 28    
   
Information om Utbildning- och övningsplan 

 
Andreas Alderblad informerar om kommunens utbildnings- och övningsplan.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  

   
   
KS § 29   
   
Bokslutsberedning 2019 totalt kommunen 

 
Gull-Britt Eide, Oskar Nilsson, Katarina Lindgren, Malin Tisell, Anna Dannje 
Brocker, Andreas Beutler, Maria Höglund Niklasson, Irene Berg och Christer 
Zandén informerar kring sina områden gällande ledning och styrning.  
 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 30 Dnr KS 0062/19  
   
 

Kommunstyrelsen - uppföljning per december 

 
Ärende 
Uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – mått, mål och ekonomi per 
december 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 6 februari 2020. 
Bilaga – Uppföljning efter december 2019 kommunstyrelsen.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 31 Dnr KS 21/20  
   
Ungdomsinflytande 2020 

 
Ärende 
Regeringens mål för ungdomspolitiken är att ”alla ungdomar ska ha goda lev-
nadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen”.  
 
I kommunens vision, ”Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med män-
niskan 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 ”Demokratifo-
rum”.  
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 ge-
nomföras i fritidsgården men också i lokaler på Hönö efter ungdomars önskan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2020. 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens 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.  

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               7 
                                                           

Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 32 Dnr KS 22/20  
   
Klottersanering i Öckerö kommun 

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

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 4 februari 2020. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

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

Kommundirektören får i uppdrag att utreda att införa EST (Effektiv Samord-
ning för Trygghet) i Öckerö kommun.  
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 33 Dnr KS 252/19  
   
Åtgärdsförslag inför KS budget 2020 - Uppsägning av avtal gällande 
föreningsgården Almelunden 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen fattade i december 2019 beslutet att: ”Avtalet kring vävstuga 
och bakugn på Almelunden sägs upp och besökarna hänvisas direkt till Öckerö 
Fastighets AB.” 
 
Beslutsunderlag 
Yrkande Öckeröalliansen daterad den 7 februari 2020. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), Henrik Karlsson (KD), Martina Kjellkvist (KD), Jennie Wernäng 
(M) Kent Lagrell (M), Anders Kjellgren (M) och Vera Molin (L) för Öckeröallian-
sen föreslår följande; 
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. 
 
Maria Brauer (S) och Annika Andersson (V) föreslår avslag på Öckeröalliansens 
förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Öckeröallian-
sens förslag, dels Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Öck-
eröalliansens förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

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. 

 

Reservation 
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Annika Andersson (V) reserve-
rar sig mot förslaget.  
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 34 Dnr KS 0154/15  
   
Öckerö kommuns strategi för jämställdhet 

 
Ärende 
Tidigare framtaget förslag till extern handlingsplan för jämställdhet ska omar-
betas i samverkan med politiker. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-08-29 
ska handlingsplanen vara en sammanslagning av det interna och externa jäm-
ställdhetsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019.  
Bilaga – Öckerö kommuns strategi för jämställdhet 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Jämställdhetsstrategi för 2020-2023.   
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 35 Dnr KS 273/19  
   
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.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019. 
Bilaga – Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun.   

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               11 
                                                           

Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 36 Dnr KS 18/20  
   
Reglemente för krisledningsnämnd 

 
Ärende 
Öckerö kommun har en krisledningsnämnd. Nytt reglemente behöver antas 
eftersom giltighetstiden för det tidigare reglementet utgått. Reglementet inne-
håller bestämmelser om hur krisledningsnämnden skall arbeta under en extra-
ordinär händelse. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2020. 
Bilaga 1 – reglemente för krisledningsnämnden 
Bilaga 2 - Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår följande ändringsförslag i reglementet;  
Har ordförande för respektive nämnde i krisledningsnämnden förhinder träder 
andre vice ordförande i dennes ställe. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner 
att så sker.  

Ordföranden frågar om Maria Brauers (S) ändringsförslag kan antas. Förlaget 
avslås av kommunstyrelsen.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag tillkommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar ett nytt reglemente för krisledningsnämnden. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 37 Dnr KS 0221/19  
   
Förslag till revidering av bolagsordningar för regionala bolag avse-
ende hänvisning till kommunallagen 

 
Ärende 
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 re-
spektive bolagsstämma i mars 2020. Beslut om fastställande av reviderade bo-
lagsordningar behöver därför fattas av kommunfullmäktige senast i februari 
2020. För att ändringen ska godtas av Bolagsverket behöver det framgå att 
kommunfullmäktige ”fastställer” de nya bolagsordningarna. Det räcker alltså 
inte att ”godkänna” eller ”tillstyrka” ändringarna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 januari 2020. 
Bolagsordning för Renova AB 
Bolagsordning för Renova Miljö AB 
Bolagsordning för Fastighetsaktiebolag Rödingen 
PU§120 Förslag till reviderade bolagsordningar 
Reviderade bolagsordningar avseende hänvisning i kommunallagen  Regionala 
bolag 
 

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Förslag till reviderad bolagsordning för Renova AB, Renova Miljö AB och Fas-
tighetsaktiebolaget Rödingen fastställs. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 38 Dnr KS 0016/20  
   
Förslag på ny IT och digitaliserings policy 

 
Ärende 
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 skyd-
dar 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  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2020. 
Bilaga – IT- och digitaliseringspolicy Öckerö kommun 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Policy för IT och digitalisering antas. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 39 Dnr 0116/19    
   
Försäljning av Björkö 2:98 

 
Ärende 
Ärendet avsåg försäljning av den obebyggda bostadsfastigheten Björkö 2:98. 
På grund av att del av fastigheten eventuellt kommer att behövas för vägända-
mål i samband med framtida planläggning bedöms det som ett bättre alterna-
tiv att istället utreda möjligheten att arrendera ut fastigheten. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Återta uppdraget till kommundirektören (KS §236, 2019-10-15) att, via mäk-
lare, genomföra försäljning av fastigheten Björkö 2:98 till högstbjudande. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 40 Dnr SB 0003/18  
   
 

Godkännande av Planprioriteringslistan 

 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2020. 
Bilaga – planlista  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Planprioriteringslistan med datum 2020-01-14 godkänns.  
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 41 Dnr SB 28/20  
   
Förslag till att åtgärda Bergagårdsskolan kyl/frys rum 

 
Ärende 
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 mel-
lan 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.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 januari 2020. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att åtgärda Bergagårdsskolan Kyl/Frysrum. 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               17 
                                                           

Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 42 Dnr SB 0021/20  
   
Riktlinjer för bostadsförsörjning – revidering av kommunens bo-
stadsförsörjningsprogram 

 
Ärende 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2020. 
Bilaga – Bostadsförsörjningsprogram 2015-2020. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår följande tilläggsförslag; 
Att kommunen ska tillsätta en politisk referensgrupp. I referensgruppen ska KS 
gruppledarna för varje parti ingå.   
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Ordförande frågar om Maria Brauers (S) tilläggsförslag kan antas och finner att 
så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att revidera kommunens Bostadsförsörj-
ningsprogram. 
 
Kommunen ska tillsätta en politisk referensgrupp. I referensgruppen ska KS 
gruppledarna för varje parti ingå.   
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 43 Dnr 0023/20  
   
Förändrad organisation Fritid och Kultur 

Verksamhetsområde Fritid och kultur innehåller bibliotek och kultur, Ung-
dom, NAP (natur, anläggning, park), folkhälsa och drogförebyggare. Verksam-
hetsområdet 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 förläng-
ningen kan innebära en förflyttning till annan förvaltning. Det behövs en ut-
redning kring möjliga alternativ till dagens organisering för att hitta en effektiv 
och mer hållbar organisationsstruktur för områdena Bibliotek & Kultur, Ung-
dom, folkhälsa samt drogförebyggare. Området NAP har tidigare utretts för en 
sammanläggning med Gatuenheten (kommunstyrelsens verksamhetsområde 
samhällsbyggnad) vilket också kommer att effektueras inom kort. Med anled-
ning 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.  

 
Ärende 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 30 januari 2020.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att utreda möjligheterna till förändrad  
organisation för enheterna Bibliotek och Kultur, Ungdom, folkhälsa samt den  
drogförebyggande verksamheten. 
 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               19 
                                                           

Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 44 Dnr SB 0277/19  
   
Svar på medborgarförslag ang. hämtning av avfall från Loggvägen, 
Hälsö 

 
Ärende 

, talesman för de boende på , yrkar 
att sophämtningen återinförs på Loggvägen samt ifrågasätter kretsloppsenhet-
ens beslut att anvisa plats för hushållsavfall och sättet på hur detta har beslu-
tats. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärenden den 21 november 2019, §109. 
Medborgarförslag daterad 11 november 2019. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 januari 2020, §14. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 februari 2020. 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

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

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

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

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

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

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

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

 

 

Reservation 
Boel Lanne (MP), Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig 
mot beslutet.  
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 46 Dnr KS 19/20  
   
Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB:s årsstämma 
2020 

 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova 
AB och Renova Miljö AB årsstämma 2020.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB 
för årsstämma 2020 utse Thomas Wijk (S). 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 47 Dnr 17/20  
   
Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse för ti-
den från årsstämma 2020 intill slutet av årsstämma 2021 

 
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 sup-
pleant i styrelser för Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som utses till 
suppleant ska också utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

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). 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 48 Dnr KS 29/20  
   
Utbetalning av partistöd 2020 

 
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. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 februari 2020.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

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  
Moderaterna – 129 838 kr 
Vänsterpartiet – 42 509 kr 
Liberalerna – 67 460 kr 

 
 

2. Partier som under 2019 erhållit partistöd ska senast 30 juni redovisa 
hur partistödet har använts. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 49 Dnr KS 37/20  
   
Beslut om tillsättning tillförordnad Kommundirektör 

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

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott har behandlat ärendet den 
22 januari 2020, §1.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Anna Dannjé Brocker tillsätts som tillförordnad Kommundirektör från och 
med 1 april 2020 och fram till rekrytering av ny Kommundirektör är klar. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-17  
   
   
KS § 50 Dnr KS 0012/20  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

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

• Demokratiforum 2020; 19/3, 5/5, 30/9 och 25/11.  
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  

   
   
KS § 51   
   
Kommundirektören informerar  

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

• Översyn av ägardirektiv och bolagsordning 
• Ärendet Fisk idag 
• Strategidagarna på Grötö 25-26/2 
• GRs arbete med hedersrelaterat våld 
• Remiss från VGR om Regional utvecklings strategi 
• Användning av Netpublicator till nämndsammanträden  

 
 
  
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 
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Kommunstyrelsen 2020-02-18                                                                                                      

    
    
KS § 52    
    
Rapporter från nämnderna  

 
Ärende 
 
Martina Kjellkvist (KD), ordförande Barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar om omorganisation inom förvaltningens verksamheter.    
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar om ärenden 
som har behandlats på nämndens sammanträde i januari. 
 
Hans Wickstrand (KD) förste vice ordförande i Bygg- och miljönämnden in-
formerar om ärenden som har behandlats på nämndens sammanträde.  
 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2020-02-18                                                                                                                

     
     
KS § 53     
     
Rapporter    

 
Ärende 
 
Kent Lagrell (M) informerar om styrgruppen för social välfärds möte med styr-
gruppen för arbetsmarknad. Kent informerar om gemensam färdplan för 
Västra Götaland.  

Jan Utbult (KD) informerar från kommunens bolag.  

 

 
Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  

   
   
KS § 54 Dnr KS 11/20  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

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

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

Beslut fattade på delegation under januari 2020 redovisades för Kommunstyrel-
sen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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Kommunstyrelsen 2020-02-18  
   
   
KS § 55 Dnr KS 15/20  
   
Medborgarlöfte 2020 

 
Ärende 
Öckerö kommun och lokalpolisområde Hisingen har tecknat en överenskom-
melse 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 Öck-
erö kommun.  
Kopplat till medborgarlöftet finns en beskrivning av vilka insatser och aktivite-
ter som ska genomföras av kommunen och polisens under det aktuella året. 
Medborgarlöftet ska revideras och följas upp årligen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2020.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarlöfte 2020 för Öckerö kommun antas.   
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