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KF § 85 

Förändring av ärendelistan 

Ordförande frågar om ärendet Anslutning av processvatten till Pinans av-
loppsreningsverk kan läggas till på dagordningen. 

Beslutsgång  
Ordföranden frågar om fullmäktige kan lägga till ärendet och finner att så sker. 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Anslutning av processvatten till Pinans avloppsreningsverk läggs till på dag-
ordningen. 
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KF § 86 Dnr KS 53/20 

Delårsbokslut med uppföljning per augusti 2020 

Ärende 
Delårsbokslut (inklusive koncernen) med ekonomisk uppföljning av Öckerö 
kommun totalt – utfall per augusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser 
såväl drift- som investeringsverksamhet 

Drift 
Prognosen visar ett positivt resultat på 25 702 tkr, här ingår reavinster med 
3 362 tkr. Prognosen innebär en positiv avvikelse mot budget med 17 317 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse är negativ med 6 424 tkr. De mest väsentliga av-
vikelserna mot budget är: Socialnämndens kostnader för covid-19 samt sane-
ring av Kärrsviks återvinningscentral med 2 708 tkr.  

Investering 
Prognosen visar ett överskott mot budget med 22 297 tkr jämfört med budget. 
Den mest väsentliga avvikelsen mot budget är: Biobädd på pinans avloppsre-
ningsverk, en transformatorstation samt VA-utbyggnad på Nästås, Tärnvägen 
och Björkö blir framflyttat till kommande år. Positiv avvikelse även gällande 
nytt LSS boende som blir klar 2021. 

Måluppfyllelse av mandatmål 
Rapporten innehåller en sammanställning av alla mål. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-10-20, § 216 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-05 
Delårsbokslut med uppföljning efter augusti 
Revisorernas bedömning av delårsbokslutet 
Ernst & Youngs avrapportering, delårsbokslut 2020-08-31
Delårsrapport Öckerö fastigheter AB
Delårsrapport Öckerö rederi AB

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Delårsbokslutet för Öckerö kommun, ÖFAB och ÖRAB godkänns. 
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KF § 87 Dnr KS 275/19  
   
Reservation av ej påbörjade investeringar 2020 till 2021 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsverksamheten begär reservation av pro-
jekt om totalt 4 800 tkr.  
 
Socialnämnden begär reservation av projekt om totalt 1 900 tkr.  
 
Barn- och utbildningsnämnden begär reservation av projekt om totalt 180 tkr. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 256 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Begäran om reservering till år 2021 av redovisade investeringsprojekt som inte 
kommer att påbörjas 2020 godkänns. 
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KF § 88 Dnr KS 170/20  
   
Samråd med Samordningsförbundet Älv & Kust rörande budget för 
2021 

 
Ärende 
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som ingår i Sam-
ordningsförbundet Älv & Kust samråda om nästa års budget. Vid medlems-
samråd den 5 mars 2020 önskade medlemmarna att ligga kvar på samma me-
delstilldelning 9 032 tkr som tilldelades Samordningsförbundet 2020. Hälften, 
4 516 tkr, tilldelades från staten, en fjärdedel, 2 258 tkr, tilldelades från Västra 
Hälso- och sjukvårdsnämnden, samt resterande fjärdedel tilldelades från 
kommunerna beräknat på befolkning mängd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-11-10, § 237 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-26 
Skrivelse från Älv & Kust 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Öckerö kommun godkänner medelstilldelning på en total budget för 2021 på  
9 032 tkr. För Öckerö kommuns del så innebär det att man för år 2021 betalar 
269 tkr. 
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Dnr SB 60/20 KF § 89 

Ny taxa för Färdtjänsten 2021 

Ärende 
Den 27 november 2018 beslutade regionfullmäktige att dagens 70 zoner i Väst-
trafiks prissystem ska slås ihop till 3. 

När nya zoner införs av Västtrafik i november 2020 försvinner Västtrafiks sy-
stem med uppräkning av egenavgifterna utifrån modellen med baspris. 

Ny modell för hur kommunen ska räkna upp egenavgifterna måste tas fram. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-09-29, § 200
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-15 

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. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En avståndsbaserad kilometertaxa för egenavgiften för resor med Färdtjänst
i Öckerö kommun enligt förslag 2 antas.

2. Ny taxa gäller från och med 2021-04-01 och tills vidare. Gällande taxa för år
2020 ska gälla fram till att den nya avståndsbaserade taxan införs.

Reservation  
Annika Andersson (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Eftersom vi vid tre tidigare tillfällen motionerat angående den orättvisa 
kostnaden för resor med färdtjänst måste vi reservera oss mot dagens beslut. 
Att man här vill påverka hur människor i behov av färdtjänst ska resa känns 
diskriminerande. Vi anser att färdtjänstresenärer ska resa på lika villkor som 
övriga och att därmed färdtjänsttaxan blir den samma som kollektivtrafi-
kens. 

För Vänsterpartiet, Annika Andersson” 
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KF § 90 Dnr 185/20  
   
Taxa för tomträtter 

 
Ärende 
Upplåtelseformen tomträtt är i dagsläget inte representerad i taxan. Förslaget 
innebär att det blir möjligt med upplåtelser i form av tomträtt. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 272 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-05 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger tillägg till taxan för nyttjanderätter, fastställd av 
KF 2017-06-15 §30. Tillägget innebär att upplåtelseformen tomträtt införs i 
taxan, som ska följa arrendeavgiften.  
 
Tillägget ska gälla från 2021-01-01. 
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KF § 91 Dnr 158/19  
   
VA-taxa 

 
Ärende 
Kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen 2019-11-12 § 252 att 
ta fram en ny konstruktion av Va-taxa som följer Svenskt Vattens basförslag att 
gälla fr.o.m. 2021-01-01.  
Det senaste basförslaget som Svenskt Vatten, branschorganisation för Sveriges 
VA-huvudmän, har tagit fram är från 2007 och bygger på lagstiftning och ett 
antal prejudicerande avgöranden från Mark- och miljödomstolen, tidigare Va-
nämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 275 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-02 
VA-taxa 2021 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ny konstruktion av VA-taxan som följer Svenskt Vattens basförslag ska 
gälla fr.o.m. 2021-01-01.  

2. VA-taxan för år 2021 antas. 
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KF § 92 Dnr SB 75/20  
   
Göteborgsregionen minskar avfallet- Avfallsplan för tretton kom-
muner till 2030 

 
Ärende 
Enligt miljöbalken ska alla kommuner ha en renhållningsordning som består 
av en avfallsplan och avfallsföreskrifter. Avfallsplanen ska innehålla mål för 
långsiktig planering av förebyggande och hantering av avfall inom kommunen. 
Göteborgsregionens 13 medlemskommuner har gemensamt arbetet fram en 
avfallsplan som respektive kommun har möjlighet att anta som sin egen. Ge-
nom en gemensam regional avfallsplan och samarbete för att uppnå målen i 
planen möjliggörs flera synergieffekter. Bland annat kring måluppfyllelse, 
kommunikation, projektutveckling och tydlighet gentemot regionens invånare 
som rör sig över kommungränserna. Avfallsområdet behöver, liksom övriga 
samhället, bidra till att minska klimatpåverkan. Detta är regionala utmaningar 
som med fördel hanteras i samverkan.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-10-20, § 223 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-18 
Avfallsplan ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030”  

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avfallsplanen ”Göteborgsregionen minskar avfallet – Avfallsplan för tretton 
kommuner till 2030” antas.  
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KF § 93 Dnr 149/20  
   
Godkännande av upparbetade investeringskostnader för Pinans av-
loppsreningsverk 

 
Ärende 
Kommunfullmäktige beslutade den 12 december 2019, § 125 att bygga ut det 
befintliga avloppsreningsverket Pinan på Hönö i enlighet med alternativ 1 som 
innebär en uppgradering av Pinans avloppsreningsverk i två etapper. Den 
första etappen innebär en ökning av kapacitet till ca 20 000 pe (personekviva-
lenter) och etapp 2 till ca 25 000 pe (personekvivalenter). Avloppsreningsver-
ket kompletteras även med en ny utloppsledning. 
 
På grund av att avloppsreningsverket nått sitt kapacitetstak med avseende på 
det tillstånd vi har idag måste vi söka nytt miljötillstånd hos Länsstyrelsen. Då 
denna process är tidskritisk har VA-enheten påbörjat arbetet med tillståndsan-
sökan, processutredning och genomförandestudie för nya ledningar. Detta ar-
bete medför kostnader som idag inte finns medräknade inom befintlig ram 
utan skall omfattas av den totala kostnaden för investeringsprojektet. 
 
Utifrån den antagna utbyggnadsplanen behöver politiken nu fatta beslut om 
ekonomiska ramar för projektet. En avrapportering med tillhörande tidplan 
håller på att tas fram och i samband med fullständig projektbudget kommer 
också en finansieringsplan tas fram.  
Kommunfullmäktige fattade 2018 beslut om investeringsmedel på 10,9 mkr för 
en ny biobädd på Pinans avloppsreningsverk då den gamla är på väg att kol-
lapsa. Förutsättningarna för avloppsreningsverket har sedan dess förändränd-
rats och ett nytt beslut har fattats att Pinan skall vara kvar och fortsätta utveck-
las för att möjliggöra fortsatt exploatering av kommunen.  
Omfördelningen av budgeten medför ingen extra kostnad utan rätt kostnad 
hamnar på rätt ställe i processen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-10-20, § 224 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. VA-enhetens totalt upparbetade kostnader fram till och med augusti 
månad som uppgår till 1 484 tkr godkänns.  
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KF § 93, fortsättning Dnr 149/20  
   
Godkännande av upparbetade investeringskostnader för Pinans av-
loppsreningsverk 

 
2. Utredningskostnader för utbyggnad av Pinans avloppsreningsverk god-

känns upp till 10 mkr. Investeringen finansieras genom omfördelning 
från investeringsmedel Biobädd avloppsreningsverk Pinan.  
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KF § 94 Dnr SB 187/20 

Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:200 m.fl. 

Ärende 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtagan-
den/fördelning av kostnader, tidplan m.m. samt är en förutsättning för detalj-
planens antagande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, 273 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-06 
Exploateringsavtal 
Tilläggsavtal 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Boel Lanne (MP) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag 
Maria Brauer (S) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag Annika 
Andersson (V) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag 
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Anders Kjellgren (M) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag med bifallsyrkande från Jan Utbult (KD), Göran Ohlsson (L) och An-
ders Kjellgren (M), dels Maria Brauers (S) Boel Lannes (MP), Nicklas Atte-
fjords (MP) och Annika Anderssons (V) förslag om avslag. Ordförande ställer 
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 
kommunstyrelsens förslag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:220 m fl antas, med tillägget att 
avtalet kompletteras med en gatukostnadsersättning för del av kostnad för 
utbyggnad av ca 300 meter GC-väg. 
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KF § 94, fortsättning Dnr SB 187/20 

Exploateringsavtal Hjälviksplanen Öckerö 2:200 m.fl. 

Boel Lanne (MP) och Nicklas Attefjord (MP) reserverar sig mot beslutet med föl-
jande motivering: 

”Miljöpartiet anser det synnerligen oklokt exploatera naturområden av stor 
lokal vikt och att bygga för äldre långt från den dagliga service är beroende 
av. Den perifera placeringen gör också att besökande blir beroende av bil för 
att nå sina nära och kära, något som står i strid med planerna på att minska 
biltrafik.” 

Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande mo-
tivering: 

”Hjälvik är ett känsligt naturområde med stora naturvärden på platsen och i 
de närmaste omgivningarna. Bland annat är den intilliggande badplatsen 
och nordvästra Öckerös strövområde, med vandringsleden och Hummervi-
ken ett för kommuninvånarna högt värderat rekreationsområde. 

Vi socialdemokrater anser att området som föreslås inte är lämpligt för 
denna storskaliga byggnation. Området, om det måste ianspråktas för bygg-
nation, måste därför bestå av en småskalig bebyggelse med mycket stor hän-
syn till terrängens och naturens karaktär på platsen. 

Öckerö Socialdemokrater reserverar sig mot beslutet” 

Annika Andersson (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

” Vi reserverar oss mot beslutet att anta denna detaljplan med dess storska-
liga bebyggelse. Att ta i anspråk denna mycket strandnära mark, belägen i 
direkt anslutning till en av våra mest besökta badplatser och ett populärt na-
turområde är inte ansvarsfullt. Dessutom svarar det inte upp mot det vi alla 
politiska partier är överens om, nämligen att prioritera byggandet av hyres-
rätter. 

För Vänsterpartiet, Annika Andersson” 
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KF § 95 Dnr SB 8/17  
   
Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200 
 
Ärende 
Planens syfte är att möjliggöra för ca 27 bostäder anpassade för seniorer vid 
Hjälviks badplats på Öckerö. I kommunens gällande bostadsförsörjningspro-
gram konstateras att de demografiska förändringarna är den faktor som styr 
det framtida vårdbehovet mer än någonting annat i kommunen. Bostadsför-
sörjningsprogrammet anger att trenden för kommunens befolkningsutveckling 
är tydlig. Andelen 65+ är 2020 cirka 25 % av befolkningen och prognostiseras 
öka till 30 % av befolkningen till år 2030. Prognosen beviljade hemtjänsttim-
mar tyder på en utveckling som på ett påtagligt sätt kommer påverka behovet 
av stödinsatser till äldre, eftersom vårdbehovet generellt ökar med tilltagande 
ålder.  
 
Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att skapa tillgängliga och goda 
boendemiljöer för kommunens äldre. Idag finns en stor del av befolkningen i 
villor med relativt låg tillgänglighet och alternativa bostäder är få. Kommunen 
vill därför arbeta för att underlätta för de äldre som söker en boendeform som 
är enklare att hantera och sköta om. I kommunen har ett tidigare projekt 
(Bovieran) genomförts vilket vänt sig till samma målgrupp. Projektet gav ett 
önskat resultat där merparten av dem som flyttade dit kom från villor i kom-
munen. Genom ett byggande enligt planförslaget möjliggörs för fler och till-
gängliga bostäder. Fler antal lägenheter breddar bostadsutbudet vilket är av 
stor vikt för kommunen där andelen villor är relativt hög. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 274 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-05 
Ordförandebeslut 
Plankarta med bestämmelser, grundkarta och illustrationsritning  
Planbeskrivning  
Samrådsredogörelse  
Granskningsutlåtande  
Fastighetsförteckning  
Trafikutredning, Ramböll, 2020-04-15  
Naturvärdesinventering, Naturcentrum, 2016-09-20  
Bergteknisk utredning, Ramböll, 207-03-03, rev 2018-01-15  
VA-utredning, LMK, 2020-04-22  
PM: nya anslutningar till Pinans reningsverk, 2020-11-02 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Boel Lanne (MP) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag 
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KF § 95, fortsättning Dnr SB 8/17 

Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200 

Maria Brauer (S) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag 
Annika Andersson (V) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår avslag till kommunstyrelsens förslag 
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Anders Kjellgren (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Sandra Svensson (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag med bifallsyrkande från Jan Utbult (KD), Göran Ohlsson (L) Anders 
Kjellgren (M) och Sandra Svensson (M), dels Maria Brauers (S) Boel Lannes 
(MP), Nicklas Attefjords (MP) och Annika Anderssons (V) förslag om avslag. 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige 
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. 

Omröstning begärs och ska genomföras. 
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 
Nej-röst för Maria Brauers (S) m fl förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 15 ja-röster mot 9 nej-röster och 5 som avstår finner ordförande att full-
mäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. Omröstningsbilaga 
bifogas protokollet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar rubricerad detaljplan med stöd av plan- och bygg-
lagen 5 kap. 27 § (SFS 2010:900). 

Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande mo-
tivering: 

”Hjälvik är ett känsligt naturområde med stora naturvärden på platsen och i 
de närmaste omgivningarna. Bland annat är den intilliggande badplatsen 
och nordvästra Öckerös strövområde, med vandringsleden och Hummervi-
ken ett för kommuninvånarna högt värderat rekreationsområde. 
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KF § 95, fortsättning Dnr SB 8/17 

Detaljplan för bostäder vid Hjälvik, del av Öckerö 2:198 och 2:200 

Vi socialdemokrater anser att området som föreslås inte är lämpligt för 
denna storskaliga byggnation. Området, om det måste ianspråktas för bygg-
nation, måste därför bestå av en småskalig bebyggelse med mycket stor hän-
syn till terrängens och naturens karaktär på platsen. 

Öckerö Socialdemokrater reserverar sig mot beslutet” 

Boel Lanne (MP) och Nicklas Attefjord (MP) reserverar sig mot beslutet med föl-
jande motivering: 

”Miljöpartiet anser det synnerligen oklokt exploatera naturområden av stor 
lokal vikt och att bygga för äldre långt från den dagliga service är beroende 
av. Den perifera placeringen gör också att besökande blir beroende av bil för 
att nå sina nära och kära, något som står i strid med planerna på att minska 
biltrafik.” 

Annika Andersson (V) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:

” Vi reserverar oss mot beslutet att anta denna detaljplan med dess storskaliga 
bebyggelse. Att ta i anspråk denna mycket strandnära mark, belägen i direkt 
anslutning till en av våra mest besökta badplatser och ett populärt 
naturområde är inte ansvarsfullt. Dessutom svarar det inte upp mot det vi alla 
politiska partier är överens om, nämligen att prioritera byggandet av 
hyresrätter.
För Vänsterpartiet, Annika Andersson”
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KF § 96 Dnr KS 80/20 

Ej verkställda beslut SoL och LSS kvartal två och tre 

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.  

Rapportering fram till och med 2020-09-30 visar att Socialnämnden, under 
andra och tredje kvartalets rapporteringstillfällen, har tio ärenden att anmäla 
där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om 
insats.  

Rapportering för perioden 2020-04-01 - 2020-09-30 visar att Socialnämnden 
har totalt tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas sen-
ast tre månader efter beslut om insats. Sex ärenden som rapporterats är insat-
ser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fyra 
ärenden som rapporterats är bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL).  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 268 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2020-10-22, § 55 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2020-10-15 
Bilaga 2: Utveckling IVO statistik 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Rapportering för kvartal två och tre, period 2020-04-01 - 2020-09-30, visar 
att Socialnämnden har totalt tio ärenden att anmäla där insatsen inte kunnat 
verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Sex 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktions-
hindrade (LSS), och fyra ärende gäller beslut enligt socialtjänstlagen (SoL). 
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KF § 97 Dnr KS 155/20  
   
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2021 

 
Ärende 
En förteckning över sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av 
respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Antalet sammanträden har fastställts med hänsyn till andra politiska möten, 
de ekonomiska prognoserna som behöver behandlas i nämnd samt övriga 
nämnders sammanträden. Vid behov kan sammanträden läggas till eller ställas 
in. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna ta del av informationen och bättre 
kunna följa med i beslutsprocesserna. 
 
Parallellt med framtagandet av sammanträdesplanen tas en plan för facklig 
samverkan fram (FSG och CSG). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-10-20, § 221 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-24 
Förslag till sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
2021 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Sammanträdesplan 2021 för kommunfullmäktige godkänns. 
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KF § 98 Dnr KS 138/20 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente i samband med orga-
nisatorisk flytt av Fritid och kultur 

Ärende 
Då kommunfullmäktige fastställt förslag om beslut att genomföra en organisa-
torisk flytt av verksamheten Fritid- och kultur från kommunstyrelsens förvalt-
ning till förvaltningarna socialnämnden och barn- och utbildning krävs som ett 
led i detta en revidering av kommunstyrelsens reglemente.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 260 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-16 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Vera Molin (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglementet för Kommunstyrelsen revideras i enlighet med förslag.
2. Bestämmelserna i Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft den 1 januari
2021.
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KF § 99 Dnr KS 196/20  
   
Revidering av socialnämndens reglemente i samband med organisa-
torisk flytt av Fritid och kultur 
 
Ärende 
Eftersom kommunfullmäktige beslutat att genomföra en organisatorisk flytt av 
verksamheten fritid- och kultur från kommunstyrelsens förvaltning till social-
nämndens förvaltning och barn- och utbildningsnämndens förvaltning krävs 
som ett led i detta en revidering av socialnämndens reglemente. 

Vid en organisatorisk flytt av fritid- och kulturverksamheten från kommunsty-
relsen till socialnämnden behöver reglementet revideras. I enlighet med försla-
get om omorganisation föreslås därför följande punkter läggas till i reglemen-
tet: 

§1  

• Drogförebyggande arbete 

Föreslagna förändringar är nödvändiga i samband med att uppdragen inom 
fritid- och kulturverksamheten organisatoriskt flyttas från kommunstyrelsen 
till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 261 
Ordförandebeslut, 2020-12-01 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglementet för Socialnämnden revideras i enlighet med förslag. 

2. Bestämmelserna i Socialnämndens reglemente träder i kraft den 1 januari 
2021. 

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunfullmäktige 2020-12-10 21 
   
   
KF § 100 Dnr KS 195/20  
   
Revidering av barn- och utbildningsnämndens reglemente i sam-
band med organisatorisk flytt av Fritid och kultur 

 
Ärende 
Eftersom kommunfullmäktige beslutat att genomföra en organisatorisk flytt av 
verksamheten fritid- och kultur från kommunstyrelsens förvaltning till social-
nämndens förvaltning och barn- och utbildningsnämndens förvaltning krävs 
som ett led i detta en revidering av barn- och utbildningsnämndens regle-
mente. 

Vid en organisatorisk flytt av fritid- och kulturverksamheten från kommunsty-
relsen till barn- och utbildningsnämnden behöver reglementet revideras. I en-
lighet med förslaget om omorganisation föreslås därför följande punkter läggas 
till i reglementet: 

§1  

• Fritidsgårdsverksamhet 
• Biblioteksverksamhet i enlighet med bibliotekslag (2013:801) 
• Allmän kulturverksamhet 
• Demokrativerksamhet inriktat mot ungdomar  

Föreslagna förändringar är nödvändiga i samband med att uppdragen inom 
fritid- och kulturverksamheten organisatoriskt flyttas från kommunstyrelsen 
till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, §262 
Ordförandebeslut, 2020-12-02 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reglementet för barn- och utbildningsnämnden revideras i enlighet med 
förslag. 

2. Bestämmelserna i barn- och utbildningsnämndens reglemente träder i 
kraft den 1 januari 2021. 
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KF § 101 Dnr KS 134/20  
   
Redovisning av lokalt partistöd 2019 

 
Ärende 
Enligt regler för kommunalt partistöd för Öckerö kommun ska en mottagare av 
partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i kommunallagen. Redovisning har in-
kommit från samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 269 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-04 
Moderaternas redovisning av partistöd 2019 
Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2019 
Liberalernas redovisning av partistöd 2019 
Kristdemokraternas redovisning av partistöd 2019 
Miljöpartiets redovisning av partistöd 2019 
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2019 
Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2019 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningarna noteras till protokollet. 
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KF § 102 Dnr KS 121/20  
   
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2020 

 
Ärende 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska kommunstyrelsen två gånger 
varje år redovisa motioner och medborgarförslag som är anmälda men ännu ej 
slutligt besvarade i kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på fullmäk-
tiges ordinarie sammanträden.  

Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesva-
rade motioner och medborgarförslag, daterad den 18 november 2019. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 270 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-08 
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Redovisningen läggs till handlingarna. 
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KF § 103 Dnr 148/20  
   
Anslutning av processvatten till Pinans avloppsreningsverk 

 
Ärende 
I kommunens ABVA, Allmänna bestämmelser för användning av kommunens 
allmänna vatten- och avlopps anläggning, står det att kommunen inte är skyl-
dig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet avviker från hushållsspillvatten. 
För att kommunen skall möjliggöra för verksamheter att lämna detta typ av 
vatten till den allmänna Va-anläggningen behöver Kommunfullmäktige besluta 
om detta. 
 
Hur mycket som kan få utrymme i vårt avloppsreningsverk på Pinan kommer 
att prövas vid varje enskilt tillfälle. 
En särskild skrivelse där man tar hänsyn till kommande bebyggelse i form av 
framtagande av nya detaljplaner kommer att ställas emot den indu-
stri/verksamhet som ansöker om anslutning. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-12-02, § 276 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-03 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunens allmänna 
VA-anläggning att ta emot spillvatten från industri/verksamhet i enlig-
het med i var tid gällande ABVA om detta kan göras utan olägenhet för 
hushållsspillvatten.  

 

2. Kommunfullmäktige delegerar beslutanderätt vid varje enskild förfrå-
gan till kommunstyrelsen.  
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1 
Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige     
 
Datum: 2020-12-10  

Omröstning                            
Namn N § 95 § § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Jan Utbult (KD) 
 

X X        

Henrik Karlsson (KD) 
 

X Avs
tår 

       

Martina Kjellqvist (KD) 
 

         

Claes Sandros (KD) 
 

X X        

Isak Strömblad (KD) 
 

X X        

Robertho Settergren (KD) 
 

         

Fredrik Gustavsson (KD) 
 

X Avs
tår 

       

Michael Sjögren (KD) 
 

X X        

Eva Wallin 
 

X X        

Jennie Wernäng (M) 
 

X Avs
tår 

       

Helene Berntsson (M) 
 

X X        

Anders Kjellgren (M) 
 

X X        

Sandra Svensson (M) 
 

X x        

Kent Lagrell (M) 
 

         

Tommy Wallhult 
 

         

Björn Johanson (M) 
 

         

Christer Holmer (M) 
 

X Avs
tår 

       

Peter Domini (L) 
 

         

Göran Ohlsson (L) 
 

X x        

Hans Alveros (L) 
 

X x        

Vera Molin (L) 
 
 
 
 
 
 

X x        
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2 
Namn N §   § § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Maria Brauer (S) 
 

X  X       

Ronnie Bryngelsson (S) 
 

         

Ronald Caous (S) 
 

X  X       

Monika Eriksen (S) 
 

X  X       

Göran Olsson (S) 
 

X  X       

Jan-Ivar Ivarsson (S)  
 

         

Jan-Åke Simonsson (S) 
 

X  X       

Boel Lanne (MP) 
 

X  X       

Nicklas Attefjord (MP) 
 

X  X       

Anna Skrapste (MP) 
 

         

Annika Andersson (V) 
 

X  X       

Göran Billvall (V) 
 

         

Kjell Lindström 
 

         

Mats Plahn (SD) 
 

X Avs
tår 

       

Jan Ek (SD) 
 

X X        

Staffan Dahlbäck (SD) 
 

X X        

2:e v ordf Thomas Wijk (S) 
 

X  X       

1:e v ordf Martina Lindqvist (KD) 
 

X X        

Ordförande Ingvar Svensson (M) 
 

X X        

Summa: 
 

 15 9       

 
Attest: ______________________________ 
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