
 

 

Minnesanteckningar från ö-rådsmöte 18 februari 2020 
 
Datum: Tisdag, 18 februari kl. 17.15-19.15 
Plats: Nimbus, stora salen  
 
Närvarande 
Representanter från Björkö Samhällsförening, Fotö Öråd, Grötö Öråd, Hälsö Vänners 
Intresseförening, Hönö Öråd, Knippla Öråd, Öckerö Öråd och Rörö Öråd.  
 
Representanter från KD, M, S, L, SD, MP, V 
 
Dagordning  
1. Mötet öppnas   Jan Utbult 
 
2. Information om e-tjänster Enheten för digitalisering och 

kommunikation: 
    Annika Olofsson 
    Anders Lundgren 
 
Anders Lundgren och Annika Olofsson gick igenom konceptet En väg in och hur e-tjänster är 
en del av det konceptet. Öckerö kommun lanserade en ny e-tjänstportal i årsskiftet 
2019/2020.  
 
3. Organisation av ö-råd  Alla närvarande ö-råd 
Alla närvarande ö-råd presenterar sig själva och deras verksamhet. Representant från 
Kalvsund saknades. Bifogar de presentationer som kommit in till minnesanteckningarna. 
 
4. Workshop om förslag till arbetsordning  Alla närvarande 
Bifogar minnesanteckningar från workshop. 
 
Workshopen utgick från frågorna:  

- Hur ser du på den fortsatta utvecklingen av ö-rådet?  
- Vilken tid tycker du är den optimala tiden att ha ö-råd?  
- Vad tycker du om den föreslagna arbetsordningen? 

 
5. Frågor och svar    KS-presidium  
Det har kommit in fler frågor till mötet. Dessa frågor har fått svar eller kommer få svar 
separat.  
 
Hur ligger det till med korttidsplatser för båt i Öckerö hamn?  
Svar: Öckerö hamn hade en lösning på gång med en flytbrygga. Tyvärr så blev inte denna 
lösning så bra, även enligt tillverkaren. Nu finns en diskussion om det går att frigöra två 
andra platser till besöksplatser/korttidsplatser. 



Minnesanteckningar från workshop 

Hur ser du på den fortsatta utvecklingen av ö-rådet?  
Öråden är experter på sin ö. Vid byggplaner ect så vill man bli kontaktad som ett bollplank. 
Man är vara generös med den kunskapen man har och dela den med kommunen. Då kan 
kommunen slippa en hel del blindskär. 

 

Workshop i grupper en del av mötet. 2 eller representanter från varje öråd vid varje möte. 
Fler politiker ska vara med på mötet.  

Frågor från öråden bör komma in i god tid 

Tänka dialog inte bara frågor och svar 

Öråden och kommunen – inte öråden mot kommunen 

 

Vem äger mötet? 

När ska information om projekt/aktiviteter delges?  

Ö-råd med i beredningsgrupp  

Styrelsemöte med de olika ö-råden – eget initiativ utan kommun 

 

Formen som varit tidigfare ska fortsätta. Medborgare har genom detta forum möjlighet att 
fråga och sätta fingret på verksamheter som man inte är kunniga om.  

 

Ingen neddragning av ö-rådet i kommunen 

Ingen växling mot allmänna möten 

Information lokalt på varje ö 

 

Alla ska få komma från ö-rådet som vill komma 

3 samråd + 1 offentligt  

 

Vilken tid tycker du är den optimala tiden att ha ö-råd?  
Om ni vill att många ska komma så måste tiden förläggas senare 18.15 – 20.00 Många 
pendlar från stan och har svårt att hinna till 17.15.  

17.15 är en bra tid  

Bra tid som just nu 

18/18-30-tiden. Två timmar  

18-20  



Runt 18.15-18.30.  

 

Vad tycker du om den föreslagna arbetsordningen?  
Man tycker att alla från styrelserna ska få komma på kommunens örådsmöten. 

Ekonomin är viktig. Ekonomichefen får gärna komma och presentera budgeten. Då blir det 
lättare med förståelse för vissa beslut och man kan även förklara när Ö-rådsmedlemmar 
undrar. 

 

Information från kommunen är viktig. Allmän info om vad som är på gång 

Vilka frågor/beslut är uppe för diskussion  

4 stycken möte, dialogmöte. Kommundialog (tema) möte vid behov 

 

Öka antalet deltagare från ö-råden, balans politiker/ö-råd  

 

Ingen särskild utsedd – alla lika välkomna.  

2 ö-rådsmöten och två allmänna möten/år ok  

Frågor till kommunen som kommer upp på möten ska digereras av mötesledare 

 

Dialog + enligt förslag från Hönö ö-råd  
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