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KF § 1   
   
Förändring av ärendelistan 

 
 
Dagens sammanträde 
Ordförande meddelar att ett ärende utgår från dagens sammanträde: 

- Svar på medborgarförslag om avfallshantering på Loggvägen 
 
Avsikten är att ta upp ärendet på nästkommande sammanträde med kommun-
fullmäktige. 
 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet ”Svar på medborgarförslag om av-
fallshantering på Loggvägen” utgår från dagens sammanträde. 
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KF § 3 Dnr KS 16/20  
   
Förslag på ny IT- och digitaliseringspolicy 

 
Ärende 
Förslag på IT- och digitaliseringspolicy är framtaget. 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 har behandlat ärendet 2020-02-18, § 38 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 januari 2020 
IT- och digitaliseringspolicy Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
IT- och digitaliseringspolicy antas. 
 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2020-02-27 7 

   
   
KF § 4 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 har behandlat ärendet den 2020-02-18, § 35 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019 
Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun antas. 
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KF § 5 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 har behandlat ärendet den 2020-02-18, § 36 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 21 januari 2020 
Förslag till nytt reglemente för krisledningsnämnden 
Reglemente för krisledningsnämnden 2015-2019 
Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordi-
nära händelser i fredstid och höjd beredskap  

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår att reglemente för krisledningsnämnd, 11 § 3 stycket i 
reglementet, ändras till: 
”Ledamöternas ersättare är; 
- för ordförande i Barn- och utbildningsnämnden: 2:e vice ordförande i Barn- 
och utbildningsnämnden, 
- för ordförande i Bygg- och miljönämnden: 2:e vice ordförande i Bygg- och 
miljönämnden, 
- för ordförande i Socialnämnden: 2:e vice ordförande i Socialnämnden.” 
I övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till Maria Brauers förslag. 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till Maria Brauers förslag. 
Staffan Dahlbäck (SD) föreslår bifall till Maria Brauers förslag. 
 
Beslutsgång  
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Maria Brauers (S) förslag. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag. 
 
Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid 
omröstningen: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
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KF § 5, fortsättning Dnr KS 18/20  
   
Reglemente för krisledningsnämnd 

 

Omröstningsresultat 

Med 22 ja-röster mot 17 nej-röster finner ordförande att fullmäktige beslutar 
enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsbilaga bifogas protokollet.  

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Nytt reglemente för krisledningsnämnden antas. 

 

Reservation 

Ledamöterna i Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet, och Sverige-
demokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 6 Dnr KS 35/20  
   
Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden för åter-
stoden av mandatperioden 2019-2022 

 
Ärende 
Öckerö kommun har enligt lag (2006:544) om kommuners och landstings 
åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 
ett ansvar att samordna aktörerna inom kommunen för att hantera samhälls-
störningen utifrån ett helhetsperspektiv där samhällets samlade resurser an-
vänds där de gör mest nytta. 
 
Kommunen arbetar om möjligt likt den ordinarie organisationen även vid 
samhällsstörningar, men vid behov aktiveras den centrala krisledningsstaben 
och vid särskilda fall krisledningsnämnden för att underlätta, leda och sam-
ordna arbetet. 

Till ledamöter i krisledningsnämnden föreslås kommunstyrelsens presidium 
samt ordförande från respektive nämnd. Till personliga ersättare för ordfö-
rande från nämnderna föreslås respektive 1:e vice ordförande. Till personliga 
ersättare för presidiet i krisledningsnämnden föreslås ledamöter från det aktu-
ella organet, kommunstyrelsen. Dessa behöver utses i form av person och inte 
funktion, beroende på att ”ledamot” inte är en unik beteckning, vilket är ett 
krav. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-10  
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige väljer till ledamöter i krisledningsnämnden 

1. Kommunstyrelsens ordförande  
2. Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande  
3. Kommunstyrelsens 2:e vice ordförande  
4. Ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
5. Ordförande i socialnämnden 
6. Ordförande i bygg- och miljönämnden 
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KF § 6, fortsättning Dnr KS 35/20  
   
Val av ledamöter och ersättare till krisledningsnämnden för åter-
stoden av mandatperioden 2019-2022 

 

Kommunfullmäktige väljer till personliga ersättare i krisledningsnämnden 

1. Henrik Karlsson (KD) 
2. Anders Kjellgren (M) 
3. Ronnie Bryngelsson (S) 
4. 1:e vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
5. 1:e vice ordförande i socialnämnden 
6. 1:e vice ordförande i bygg- och miljönämnden 

 
Kommunfullmäktige väljer 
Till ordförande i krisledningsnämnden: kommunstyrelsens ordförande, 
Till 1:e vice ordförande i krisledningsnämnden: kommunstyrelsens 1:e vice 
ordförande, 
Till 2:e vice ordförande i krisledningsnämnden: kommunstyrelsens 2:e vice 
ordförande. 
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KF § 7 Dnr KS 41/20  
   
Interpellation angående arbete mot antisemitism och totalitära 
ideologier 

 
Ärende 
Jan-Åke Simonsson (S) har i en skrivelse, inkommen 27 januari 2020 begärt 
att få ställa en interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande 
angående arbete mot antisemitism och totalitära ideologier i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, inkommen 2020-01-27 
Svar på interpellation, inkommen 2020-02-06 
 
Dagens sammanträde 
Martina Kjellqvists (KD) interpellationssvar är medskickat till dagens sam-
manträde. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad i och med svar från barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande. 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2020-02-27 13 

   
   
KF § 7 Dnr KS 42/20  
   
Interpellation angående kulturverksamhet 

 
Ärende 
Göran Billvall (V) har i en skrivelse, inkommen 13 december 2019, begärt att få 
ställa en interpellation till kommunstyrelsens ordförande om finansieringen av 
kulturverksamhet i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, inkommen 2020-01-27 
Svar på interpellation, inkommen 2020-02-06 
 
Dagens sammanträde 
Jan Utbults (KD) interpellationssvar är medskickat till dagens sammanträde. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordfö-
rande. 
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KF § 9 Dnr KS 146/19  
   
Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar och ob-
ligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

 
Ärende 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslaget att införa lärlingsutbild-
ningar inom Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet, 
samt att införa obligatorisk praktik under högstadiet inom områden som för-
skola, äldreomsorg och funktionshinder. 
 
Syftet med Studie- och yrkesvägledning och de praktikinslag som den kan in-
nehålla är enligt Skolverkets allmänna råd för arbete med studie- och yrkesväg-
ledning att visa på den mångfald av yrken och utbildningar som finns. Att be-
gränsa elevernas möjlighet att göra praktik på olika typer av arbetsplatser får 
därför sägas stå i strid med de föreskrifter som reglerar Studie- och yrkesväg-
ledning på högstadiet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-01-21, § 7 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 november 2019, 
§50.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 11 november 
2019. 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 24 september 2019, § 213. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 5 september 2019, § 80. 
Medborgarförslag inkommet 14 juni 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Vera Molin (L) föreslår att medborgarförslaget avslås. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås.  
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KF § 10 Dnr KS 72/16  
   
Svar på motion om publicering av motioner och medborgarförslag 
på Öckerö 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 har behandlat ärendet 2020-02-18, § 45 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019. 
Motion daterad 21 april 2016. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Boel Lanne (MP) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen, med 
motiveringen att det finns mycket enkla tekniska lösningar för hur motioner 
och medborgarförslag kan göras tillgängliga för kommunens invånare.  
Ronald Caous (S) föreslår bifall till Boel Lannes förslag på återremiss. 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till Boel Lannes förslag på återremiss. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller åter-
remitteras till kommunstyrelsen. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs på dagens sam-
manträde.  

Omröstning begärs och ska genomföras. Följande beslutsgång godkänns vid 
omröstningen: 

Ja-röst för att avgöra ärendet på dagens sammanträde. 

Nej-röst för att återremittera förslaget till kommunstyrelsen. 
 

Omröstningsresultat 
Med 21 ja-röster mot 17 nej-röster och 1 som avstod från att rösta finner ordfö-
rande att fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen. 
Omröstningsbilaga bifogas protokollet.  
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KF § 10, fortsättning Dnr KS 72/16  
   
Svar på motion om publicering av motioner och medborgarförslag 
på Öckerö kommuns hemsida   
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Ärendet återremitteras. 
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KF § 11 Dnr KS 49/19  
   
Svar på motion om att öka möjligheterna till social samvaro 
 
Ärende 
En motion har inkommit med förslaget att öka möjligheterna till social sam-
varo för personer med funktionsnedsättning. Genom handledning och eventu-
ellt stöd från vänner, föreningar/civilsamhället, eller personal, kan personer 
med funktionshinder, eller andra intresserade, förbereda och genomföra ett 
besök av några vänner för att äta en bit mat och umgås under trevliga former, 
för att nästa dag, eller med den frekvens man finner lämplig, själv bli bjuden 
till någon på middag.  
 
Socialdemokraterna föreslår att Socialnämnden får i uppdrag att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella 
vid ett införande av ovan nämnda aktivitet. 
 
Socialförvaltningen ställer sig positiva till idén och ska beakta den i det fram-
tida arbetet med att utveckla verksamheten men på grund av organisatoriska 
förutsättningar och de utmaningar som nämnden har inför 2020 finns ingen 
möjlighet att prioritera utveckling av lämpliga former och regler för föreslagen 
social aktivitet.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-01-21, § 6 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, §66. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 21 maj 2019. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019. 
Motion inkommen 7 mars 2019.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Sandra Svensson (M) föreslår på bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Ronald Caous (S) föreslår bifall till motionen. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag, dels Ronald Caous (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  

 

Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 12 Dnr KS 32/20  
   
Motion om gångöverfart till Burö 

 
Ärende 
Jan-Åke Simonsson (S) har i en motion, inkommen 2020-02-06, föreslagit: 
 

- att kommunfullmäktige ger uppdrag till kommunstyrelsen att utreda 
förutsättningarna för byggande en enklare gångöverfart till Burö. 

 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2020-02-06 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen 
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KF § 14 Dnr KS 140/19  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för tredje kvar-
talet, till och med 2019-09-30 

 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte 
verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommun-
fullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker 
rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet 2020-01-21, § 5 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, §63. 
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2019. 
Utveckling IVO 2017-2019 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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KF § 17 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 har behandlat ärendet 2020-02-18, § 48 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-02-05 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

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

2.Partier som under 2019 erhållit partistöd ska senast 30 juni 2020 redovisa 
hur partistödet har använts. 
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