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Beslutsorgan Kommunstyrelsen 
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1. Val av justerare
Förslag: Jennie Wernäng (M)

2. Information
a. Information om arbetet i Åtgärdsvalsstudie väg 155 (10:00-11:00)

b. Kommuninvest på besök (13:00-14:30)

3. Uppföljning per augusti kommunstyrelsen (09:15-09:45)

4. Revidering riktlinjer för flaggning

5. Svar på remiss Uthyrningspolicy från ÖFAB

6. Svar på remiss Miljöstrategisk policy från ÖFAB (11:00-11:20)

7. Livsmedelrevision Öckerö Kommun (11:00-11:20)

8. Norra Brevik (11:20-11:40)

9. Anmälan om ej verkställda beslut

10. Förslag om förändrat namn av kommunstyrelsens
förhandlingsutskott.

11. Svar på motion fritt wifi (14:30-14:45)

12. Medborgarförslag om stöd till naturstig på Källö-Knippla

13. Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön
rehab

14. Medborgarförslag om att införa lärlingsutbildning och
obligatorisk praktik inom förskola, äldreomsorg och
funktionshinder

15. Bostäder nyanlända (14:45-15:15)

16. Inbjudningar/kurser/möten/konferenser Dnr 0036/17

17. Kommundirektören informerar

18. Rapporter från nämnderna

19. Rapporter



20. 
21. 

Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 0035/19 
Övriga frågor 

 Jan Utbult   Tannaz Ghaderi 
Ordförande Sekreterare 
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Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg 
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2019 
Diarienummer: 0062/19   

 

Ekonomisk uppföljning per augusti 2019 
 

Förslag till beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per augusti 
samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
 
                     
Oskar Nilsson                                                                 Gull-Britt Eide 
Ekonomichef                                                                  Kommundirektör 
2019-06-24                                                                     2019-06-24 
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1 UPPGIFT 

1.1 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: 

1.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

STYR & STÖD 

Ansvara för styrning och stöd till alla förvaltningar inom områdena ekonomi, HR, IT, 
kommunikation, arkiv och kvalitet 

Ge service till kommunens politiska organ 

Ansvara för att invånare, företagare och besökare lätt kan få kontakt med kommunen 

Leda och samordna kommunens strategiska planering 

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna 

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete 

Samordna kommunens digitala utveckling 

Tillhandahålla konsumentupplysning 
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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 är 
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. Ett fåtal familjer har lämnat kommunen innan eller i 
samband med etableringseperidoens slut. 

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 varav ett flertal pågår. En ny webbplats har 
lanserats och i samband med det presenterades en nyproducerad en film om Öckerö kommun som 
arbetsgivare, vilken används i olika sammanhang. HR-processerna kartläggs och utbildningar i 
grundläggande chefskunskap genomförs hösten 2019. Kommunen har också ökat närvaron på 
Linkedin för att förbättra annonsering. Sammantaget bedöms genomförda satsningar bidra till att 
kommunens arbetsgivarvarumärke stärks. 

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 

Under våren genomfördes medarbetarundersökningen HME (hållbart medarbetarengagemang). 
Kommunens totala HME-index för 2019 uppgår till värdet 80 vilket motsvarar samma 
nivå/genomsnitt som övriga kommuner i landet. Arbete med handlingsplaner utifrån resultatet pågår i 
organisationen. Arbetet med aktiviteter utifrån kompetensförsörjningspolicyn och arbetet med 
profil/värdegrund fortskrider enligt plan. Förslag till nytt samverkansavtal är på remiss. Inom 
verksamhetsområde samhällsbyggnad pågår förändringar i organisation utifrån resultat från 
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genomlysning. 

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 

En utvecklad samverkan sker mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst i ex. frågan om sk. hemmasittare. 
Familjecentralen är etablerad och ett gott samarbete sker bl. a. med bibliotek och folkhälsa. 

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, 
vi anser dock att just den planen är särskilt anpassad efter behovet. Även detaljplan Öckerö Nya 
Centrum öppnar för samma möjligheter. Verksamhetsområde samhällsbyggnad är utöver arbete med 
detaljplaner även involverade i utredningen av trygghetsboende på Näståsområdet. 

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 

Arbetet har fortsatt i stort enligt den plan som lades fast i början av året. 

Kostenheten arrangerar, planerar och förbereder kostmöten. Februari till maj har fyra kostmöten 
genomförts och på dessa har 50% av avdelningarna inom äldreboende medverkat. Utbildning för 
kostenhetens personal på Solhöjdens äldreboende har genomförts med följande innehåll: Mötet, 
Produkten, Atmosfären och Styrsystemet. 

"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. Omvärldspaningen efter alternativ till helpension 
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inom äldreomsorgen har startat men ännu har vi inte hittat liknande verksamhet med alternativ. 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 
Kommentar 

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet 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 

Mottagning enligt bosättningslagen löper enligt plan. Viss fördröjning har uppstått i mottagandet av 
redan aviserat anvisade kvotfamiljer av anledningar som ligger hos Migrationsverket. Process pågår 
för att hitta bostadslösningar för resterande del av årets mottagande (18 personer) och nästa år (27 
personer) samt för att ersätta bostadslösning vid avvekling av Västra vägen 67 på Hönö. Prognosen är 
att Öckerö kommun kan hantera aviserat mottagande av nyanlända för 2019. 

Första stegen har tagits till ökad samverkan med Besöks- och näringslivsenheten och 
företagsföreningen, i syfte att synliggöra områden där det finns behov av rekrytering nu och i 
framtiden. 

Etableringsenheten är sammankallande i projektet "GR-kommuner i samverkan för att stödja 
nyanlända barn och deras föräldrar". Behovet av samverkan mellan kommunens förvaltningar kring 
målgruppen är stort och samtliga förvaltningar deltar aktivt. 

Föräldrautbildning för nyanlända föräldrar, som erbjuds kommunen i GR-projektet, har genomförts 
under våren. Bedömningen är att vi idag har en väl fungerande samverkan mellan familjecentralen och 
etableringsenheten. Språkcafé har genomförts i NAVET, där deltagarna även blivit 
biblioteksanvändare. Arbete pågår med nyanländas delaktighet i föreningslivet men nytt grepp ska tas 
under hösten. 

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 
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 
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Kommentar 

Tydligare samverkan i kommunen kring kultur för barn och unga ska nås bland annat genom en ny 
Ungkulturplan. Arbetet avvaktas med tills ny Kulturstrategi för Västra Götaland är beslutad. Inom 
fritid och kultur arbetar flera medarbetare aktivt med information på webb och i sociala medier. För 
att nå fler bör kommunen se över flödet i sociala medier och ev få ihop dessa till ett flöde alternativt 
dela nyheter. 

Fritid och kultur samarbetar med familjecentralen för en verksamhet med bredd och välkomnande 
som fokus. 

I Björkö nya skola planeras en meröppet biblioteksfilial att inrymmas. 

Arbete med samsynsdokument och föreningsråd fortgår. Uppföljningsansvar för studieförbund har 
flyttats till fritid och kultur. 

Bedömning är att påbörjade satsningar ger viss påverkan på måluppfyllelse. 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog - ta bort 
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 
- Skapa möjlighet för flytande bostäder - ta bort 

 
Kommentar 

I juni höll Bygg- och miljöenheten tillsamans med etableringsenheten 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. 

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 stört möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Tyvärr har vi inte en modell 
framme i nuläget för att finansiera fördjupade översiktsplanen. 

I arbetet med detaljplan Öckerö nya centrum bidrar denna i högrad till att uppfylla målet. Under 
sommaren har dessutom två andra detaljplaner som möjligjör flerfamiljshus vunnit laga kraft. 

Arbetet med nya riktlinjer för mark och exploatering pågår och en Workshop med intressenter inom 
branschen planeras att hållas i nov. Därefter kan en politisk process starta för antagande av dessa 
dokument. 

Huvudelen av de angivna aktiviteterna kräver ekonomskt tillskott vilket vi idagsläget inte har. 

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 
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Kommentar 

Året har startat med en ny bemanning på Gatuenheten. Detta har gjort att att mycket fokus lagts för 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 ex.vis hemsida och i felanmälningssytemet. 

I september kommer arbetet att påbörjas med implementering av Trafiksäkerhetsplan. Åtgärder enligt 
handlingsplanen för verkställande av Trafiksäkerhetsplanen pågår. Åtgärdsförslagen för år 2019 och 
för 2020 har varit ute på remiss. Trafikverket har godkänt 3 av 3 åtgärdsförslag för medfinasering 
under 2019 och 7 av 11 för medfinasering under 2020. 

Arbetet med potthåll fortlöper enligt plan. 

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 
trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende, planerade insatser med fokus på mopeder 
och besök av NTF på skolor. 

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. 

En projektbeställning håller på att upprättas för arbetet med Mobilitetsplanplan. . 

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 
nästa avtalsperiod för båt. 

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 
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- 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%. 

Ett flertal aktiviteter för en minskad miljöpåverkan kan inte startas innan medel finns. De är alltså 
kopplade till äskande eller om vi lyckas få bidrag för att ta fram utredningar/åtgärdsplaner. 

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 ishallen är i gång. 

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

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 
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 planeras att sjösättas hösten 2019. En workshop inom ramen för 
Expidition Framåt är genomförd under april månad, denna har som avsikt att stimulera fler 
deltagande företag i programmet. Programmet vänder sig till ledare för små eller medelstora företag 
som vill nå sin fulla potential. "Kompetens Öckerö" fortsätter arbetet med kompetenshöjning för 
kommunens näringsliv. 

Inom besöksnäringen har ett nätverk för marknadsföring startats upp, lett av Göteborg & Co. Nu 
planeras kampanjen Höststaden och Julstaden där skärgården har en naturlig plats. 

På sista BNR mötet beslutades att avsluta arbetet med en företagsmässa på Öckerö. Nästa moment var 
att genomföra en marknadsundersökning vilken beräknades medföra en kostnad om 50-80 tusen 



 2019-09-17 
 

14 
 

kronor. Öckerö Företag fattade beslut att inte bevilja medel till detsamma. Slutsatsen blev att arbetet 
avvecklas. 

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 

I Insiktsmätningen, som handlar om kommunens service för företag, för 2018 fick Öckerö kommun ett 
högt NKI tal och står sig väl i jämförelse med övriga kommuner i nom GR. 

Svenskt näringsliv omdömen (Enkätsvar) släpptes 10 maj och visade på historiskt högt indextal för 
Öckerö kommun. Rankingrapporten släpps 21 september 2019 och presenteras på möte med Svenskt 
näringsliv 3 oktober där politker, tjänstemän och företagare är inbjudna. 

Lotsfunktionen är uppdaterad med ny ledamot från kommunikation och arbetar med schemalagda 
möten och avstämningar. Aktiviteter initierade av Lotsfunktone själva har startats ex. kring 
fettavskiljningen. 

Utbildningsinsatser för yrkesverksamma pågår och planeras inom "Kompetens Öckerö". 

Företagsfrukost fortsätter ske en gång per månad, senast den 5 juni med rekordstort deltagande på 
mötet som genomfördes på NImbus Öckerö. 

3 EKONOMISK KOMMENTAR 
Kommunstyrelsen totalt (exklusive centrala poster och) prognostiserar ett överskott på 673 tkr för 
2019 exklusive den avgiftsfinansierade verksamheten. Om den avgiftsfinansierade verksamheten 
räknas in blir överskottet 846 tkr (-1 559 tkr fg prognos). Förändringen mot föregående rapport beror 
på obudgeterade intäkter inom etableringsenheten, vakanta tjänster samt lägre kostnader inom 
färdtjänst. 

Enheterna (Kommundirektör, politisk verksamhet, Etablering- och arbetsmarknad samt Besöks- 
och näringsliv) visar överskott med 966 tkr (fg prognos -100 tkr). 

• Etableringsenheten (prognos -500 tkr, fg prognos -1 000 tkr) fick rätt till en ersättning som 
tidigare överklagats (300 tkr) samt inflytt av en oplanerad anhörigfamilj (200 tkr). 
Kvarvarande underskott förklaras likt tidigare med fördröjt mottagande av nyanlända som ger 
minskade intäkter. 

• Politisk verksamhet har en buffert för oförutsägbara händelser som ej kommer nyttjas med 
300 tkr. 

• Kommundirektörens buffert lämnar överskott med 800 tkr. 
• Besöks- och näringslivsenheten visar ett överskott på 50 tkr enligt beslutad åtgärdsplan. 

Verksamhet Styr- och stöd visar ett överskott på 600 tkr beroende på åtgärder enligt åtgärdsplan 
250 tkr, vakanta tjänster samt lägre kostnader för företagshälsovården med anledning av att avtalet 
förändrats i år. 

Verksamhet Fritid och kultur visar ett överskott med 24 tkr. 
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Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet: Prognosen för skattefinansierad verksamhet 
visar underskott med -919 tkr mot budget. 

SB centralt: Prognosen visar på ett underskott på -1 245 tkr. 

Exploateringsverksamheten: Visar på ett överskott på 73 tkr, trots kostnader för undersökning av 
Norgårdsfyren 100 tkr. 

Arrendeverksamheten har fått ökade kostnader bestående av kostnader för Masshantering 
Långesand 175 tkr, vilket tidigare redovisats som investering men nu belastar drift. Det har även 
tillkommit kostnader för p-däck Framnäs med 100 tkr. 

Kollektivtrafiken: Visar på ett underskott på -456 tkr pga att Västtrafik har tagit bort sin del av 
finansiering av Flexlinjen. 

Färdtjänst: Kostnaderna per resa har ökat främst beroende på att Västtrafik har nya avtal med 
utförare samt att index har höjts med 7,8 %. Dessutom så har antalet personer som reser till daglig 
verksamhet inom kommunen och till Göteborg ökat. Trots detta gör verksamheten en ny bedömning 
av årets resultat vilket gör att vi följer budget. Detta beror på en för hög fakturering från Västtrafik 
gentemot kommunen i förhållande till de faktiska kostnaderna. Detta justeras under hösten. 

Elförsörjning: Visar ett underskott på -597 tkr vilket beror på att verksamheten belastats med 
kostnader för 2018 avseende högre elpriser samt energiskatt. Sammantaget utgör höjda elpriser samt 
energiskatt att det budgeterade interna elpriset är för lågt 2019. 

Plan- bygg- och miljöenheten: Prognosen visar ett överskott på 573 tkr. 

Stora bostadsanpassnings ärenden kan inkomma när som helst. De delar av enheten som genererar 
störst överskott är övergripande kartverksamhet och planenheten. Överskottet på plan om 200 tkr är 
med anledning av åtgärdsplan efter uppföljning mars där den skattefinansierade delen av plan lyfts ut. 
Övergripande kartverksamhet gör ett överskott om ca 300 tkr. Det beror på att vi har en vakant tjänst 
som GIS ingenjör. 

Gatuenheten: Prognosen visar ett underskott på -256 tkr. Underskottet beror dels på ökade 
fordonsreparationer och service, ökade konsultkostnader för uppdatering av lokala trafikföreskrifter, 
ökade insatser för vinterväghållningen. Dessutom beror underskottet på inkomstbortfall på Framnäs 
under byggnationstiden av p-däck samt att kajstuds ej längre tillåts vid Björnhuvudet. Under året har 
det tillkommit kostnader för bullerutredning, bygglovsansökan och bullerplank som kommer uppgå 
till ca 450 tkr. 

VA-enhetens skattefinansierad verksamhet: verksamhet 22013, Reningsverk Björnhuvudet. 
Kommunen har fått ett föreläggande från Länsstyrelsen pga höga utsläpp av processvatten från 
verksamheten på Björnhuvudet. Utredning pågår varför endast kostnader till och med augusti ingår i 
denna prognos. 

Båttrafikens skattefinansierade verksamhet: Belastas för närvarande med utlägg för fakturor 
på våra färjelägen som kommer att regleras utfallsmässigt från Västtrafik. Formen för ersättning från 
Västtrafik för kostnader kopplade till färjelägen är fortfarande inte klart. Färjeläget på Kalvsund har 
besiktigats i två omgångar. Under- och över vattenytan. Färjeläget är i dåligt men stabilt skick. 
Åtgärder måste vidtas inom en femårs period. 

Kostenheten: Prognosen visar på ett underskott på -373 tkr. Jämför man Storköksprisindex februari 
2018 till 2019 så har kostnaderna ökat med 7,6% . I budgetarbetet lade vi på 2% på livsmedel inför 
2019. 

Lokalvårdsenheten: Prognosen visar på ett överskott på 436 tkr pga brist på personal. 

Avgiftsfinansierad verksamhet: Prognos för VA-enheten och Kretsloppsenheten följer 
"självkostnadsbegreppet". Det innebär att verksamheten lämnar ett nollresultat. Eventuellt överskott 
redovisas som förutbetald intäkt i samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års 
överskott om sådant finns. I den ekonomiska kommentaren kommer vi att i text redovisa över- och 
underskott för verksamheten. 

Va-enheten: Va-enhetens prognos visar ett underskott på -1 858 tkr. 
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Stängning av kök fsk Hälsö 200 Genomförs ej 
Åtgärden bedöms inte ge tillräckliga effekter 
då BUF drabbas av ökade kostnader som 
överstiger vår besparing. 

Generell besparing PBM 50 Påbörjad Åtgärden avser, justeringar avtal, 
effektivisering inom bygg. 

Generell besparing LoKo 50 Påbörjad 

Åtgärden avser att inte genomföra årlig 
revidering och utveckling inom 
kostdatasystemet Matilda 
Golvvårdsutbildning genomförs 
ej.Personalvårdsinsatser hålls på ett 
minimum 

Generell besparing Gata 50 Påbörjad Åtgärden avser minskning av förebyggnade 
underhåll gatubelysning 

Ombokade kostn. Östra Sudda till 
expl.projekt 8080 90 Genomförd 

Efter uppföljning maj har det konstaterats att 
denna post konterats fel och ej lagts på 
exploateringsprojekt 

Summa beslutade åtgärder 991   

4 INVESTERINGAR 
Investeringsrapporten visar totalt sett ett prognostiserat överskott på knappt 10 500 tkr och dessa 
skall reserveras till år 2020 för Pinans bio-bädd. Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet visar 
underskott på -650 tkr och överskott inom KS enheter och verksamhet Styr o Stöd på 1 172 tkr. 

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

• Kommundirektörens investeringsreserv (1 000 tkr) kommer delvis användas för möbler till 
kommunhuset, AV-utrustning till familjecentralen samt ett nytt 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: Överskott 380 tkr. 

• Avtalsdatabas - kommer ej att genomföras. 
• Ärendehanteringssystem - upphandling påbörjas under hösten och beräknas bli klart innan 

årsskiftet. 
• IT projekt pågår och beräknas bli klart i år. 

Verksamhet Fritid o kultur: Pengar finns avsatta till möbler och teknik till Familjecentral. 
Projektet är påbörjat och kommer att färdigställas inom kort. Ur kommundirektörens 
investeringsreserv kommer det att fördelas 300 tkr till slipning av betongplatta i ishallen. 

Samhällsbyggnads skattefinanserad verksamhet visar ett underskott på -650 tkr. 

Lokalvårdsenheten: Enhetens investeringar är påbörjade, Projekt 5543 matt tvättmaskiner är klar. 

Kostenheten: Samtliga investeringar planeras att genomföras, flertalet har påbörjats. Vi ser utökade 
kostnader i samband med att investeringar genomförs t ex golv som behöver bytas, gamla 
elkonstruktioner som behöver ersättas. Omprioriteringar kan bli nödvändiga. 

Gatuenheten: 

Inv 5612, Stängning av schakter och asfaltering av dessa kvarstår. Kostnader ska delas mellan Ö-nät, 
Elevio och Gata. 

Inv 5617, Flyttas fram till år 2020. Markfrågan är löst med Filadelfiakyrka. Gata står för 
omdisponering av kyrkans p-plats. Godkänd medfinansiering finns från TrV 2020. 

Inv 5618, Klar för aktivering. Slutredovisning till TrV kvarstår. Kostnadskalkylen på ansökan om 
medfinansiering till TrV stämmer inte överens med offerten. 



 2019-09-17 
 

21 
 

Inv 5619, Byggnation påbörjad under augusti enligt plan. TrV har godkänt justering av 
medfinansieringen då kostnadskalkylen i ansökan inte stämde överens med offerten. Inv 5624, 
Avvaktar sista fakturorna från besiktningen. Slutredovisning för medfinansiering ska vara TrV 
tilhanda senast 15 novmeber 2019. 

Inv 5627, Slutbesiktning av belysning klar. Viss belysning är inte inkopplad pga problem med 
belysningscentral. Beräknas bli klart under hösten. Fakturagenomgång med Öfab är gjord och det 
framkom att merkostnaderna beror på sprängningsarbeten och bortforsling av massor i högre 
omfattning än vad som var beräknat. 

Inv 5629, Av framtagna förslag som varit ute på remiss kommer några att byggas under året och 
resterande skjuts fram till år 2020. Medfinansiering 2020 från TrV godkänd. 

Inv 5635, Vägräcken beställt och medfinansiering av dessa är godkända av TrV och ska redovisas 
senast 15 november 2019. Resterande framtagna förslag som varit ute på remiss kommer några att 
byggas under året och resterande skjuts fram till år 2020. Medfinansiering 2020 från TrV godkänd. 

Inv 5639 och 5640, Översyn av befintliga stolpar som ska bytas ut och var nya kan placeras samt 
kontroll om elen behöver förstärkas. Genomförs troligen 2020. 

Inv 5641, Björkö Skola utan budget och kostnader som belastat projektet 2019 är konsultuppdrag. 
Äskande finns med i budget 2020. Ansökan om medfinasiering kommer att ske för år 2021. 

Samhällsbyggnads avgiftsfinansierad verksamhet 

VA-enheten: 

Projekt 6009, Biobädd Pinans reningsverk, projektet vilande i väntan på beslut om ev. nytt 
reningsverk eller om befintlig anläggning ska utökas. 

Projekt 6013, Vattenledning Nordöarna, 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. 

Projekten 6414 och 6416 gäller färdigställande av Klarviksvägens (Björkö) vatten- och 
dagvattenledningar som påbörjades 2018. 

Projekt 6429, Servisutbyggnad, påverkas av att projekt 6439, Servisutbyggnad Solstigen Öckerö, har 
tillkommit med en beräknad kostnad på 1 558 tkr. Totala budgeten för projekten är 1 557 tkr vilken 
kommer att överskridas med 777 tkr. 

Projekt 6430, Renovering vattenledningar, kommer inte att förbrukas pga personalbrist. 

Projekt 6433, Saneringsplan 2019, kommer inte att kunna fullföljas enligt plan. Eventuellt kommer 
resterande budget att reserveras till år 2020. 

Projekt 6436, Brunnslock. Byte av lock i samband med beläggningsprogrammet. 

Projekt 6500 och 6501 gäller utredningar som ska ligga till grund för beslut om placering av ev 
nytt/utbyggnad av reningsverk. Kan komma att omföras till driftkostnad vid bokslut. 

Problemet med förorenade massor har ökat och krav ställs på hantering och transport till deponi vilket 
innebär att verksamheten kommer att behöva införskaffa ett täckt lastväxlarflak, beräknad kostnad 
200-250 tkr. Budget saknas. 

Kommunfullmäktige har beslutat om detaljplaner på Hönö och Björkö vilka kommer att kräva 
utbyggnad av va-ledningar. Investeringsbudget saknas. 

Kretsloppsenheten: 

Projekt 6238 Tvåfacksbil. Hög belsatning på leverantör och därför blir det ingen levereras förrän kv1 
2020. 

Projekt 6239 Hjulgrävare är upphandlad och avtal är skrivet. Leverans i augusti 2019. 

Projekt 6240 Pallyftare. Kostnaden är flyttad från investering till drift. 

Projekt 6241 Transformatorstation. Troligen ingen flytt under 2019. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson  
Ärende: Ändring av flaggpolicy för flaggning utanför Öckerö kommunhus  
Diarienummer: 0167-19  

Ändring av riktlinjer för Öckerö kommuns officiella 
flaggning 
 
Förslag till beslut  
Riktlinjer för Öckerö kommuns officiella flaggning revideras och fastställs enligt 
förlag  
 
Ärende 
Ändring av kommunens riktlinjer för kommunens officiella flaggning för de tre 
flaggstänger utanför kommunhuset. 
 
I Öckerö kommuns riktlinjer finns beskrivningen för flaggning övriga dagar med 3 
kommunflaggor vad gäller de tre flaggstänger utanför kommunhusets entré. 
 
Sedan en tid återfinns kommunens besöksnäringsflagga ”Visit Öckerö” på den 
mittersta flaggstången vilket inte följer Öckerö kommun riktlinjer för flaggning. 
BNE önskar att riktlinjerna revideras och fastställs så att flaggan ”Visit Öckerö” är 
en av de tre kommunflaggor som används på de tre flaggstänger som återfinns 
utanför kommunhuset övriga dagar enligt riktlinjerna. 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Bedömning 
Besök- och näringslivsenhetens bedömning är att kommunen godkänner revidering 
av riktlinjer för flaggning. 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
Gull-Britt Eide 
2019-08-13 
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RIKTLINJER FÖR ÖCKERÖ KOMMUNS  
OFFICIELLA FLAGGNING 
 
Dessa riktlinjer anger var och när Öckerö kommun ska flagga samt vem som ansvarar för att så sker. 
Riktlinjerna utgår från Lagen om Sveriges flagga, SFS 1982:269, förordningen (1982:270) om 
allmänna flaggdagar, rekommendationer från stiftelsen Sveriges Nationaldag samt Riksarkivets 
riktlinjer för flaggning. 

 

VAR SKER KOMMUNENS FLAGGNING? 

Öckerö kommuns officiella flaggstänger finns framför kommunhuset (tre stycken) samt i rondellen på 
Hönö (Göteborgsvägen/Hönövägen/Öckerövägen). Utöver dessa finns det kommunala flaggstänger 
vid verksamheter som till exempel skolor och äldreboenden. Dessa riktlinjer gäller för de officiella 
flaggstängerna och är inte styrande för övriga kommunala flaggstänger, men där det är möjligt och 
lämpligt bör även verksamheterna eftersträva att följa dem. 

 

NÄR SKER KOMMUNENS FLAGGNING? 

Flaggning vid allmänna flaggdagar 

Öckerö kommun ska hissa flaggan vid allmänna flaggdagar i enlighet med förordning (1982:270) om 
allmänna flaggdagar: 

• Nyårsdagen, 1 januari 
• Konungens namnsdag, 28 januari 
• Kronprinsessans namnsdag, 12 mars 
• Påskdagen 
• Konungens födelsedag, 30 april 
• Första maj 
• Pingstdagen 
• Sveriges nationaldag, 6 juni 
• Midsommardagen 
• Kronprinsessans födelsedag, 14 juli 
• Drottningens namnsdag, 8 augusti 
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• Dag för val till riksdagen 
• FN-dagen, 24 oktober 
• Gustaf Adolfsdagen, 6 november 
• Nobeldagen, 10 december 
• Drottningens födelsedag, 23 december 
• Juldagen, 25 december 
 
Flaggning vid dödsfall och begravning 

Flaggning på halv stång ska ske vid kommunanställdas och förtroendevaldas dödsfall. Flaggningen ska 
ske vid kommunhuset och vid arbetsplatsen, om så är möjligt. Med förtroendevald menas ordinarie 
ledamot i styrelse, nämnd eller fullmäktige. 

Flaggning vid dödsfall för brukare inom äldreomsorgen samt barn i förskolan eller elever ska ske vid 
aktuellt boende, förskola eller skola. 

Flaggning på halv stång ska som regel ske den dag dödsfallet har inträffat, eller dagen därpå, samt på 
begravningsdagen. Flaggan ska hissas till 2/3-delar av normal höjd. När flaggan hissas ska den först gå 
i topp och därefter sänkas 1/3 av stångens längd. Även vid nerhalning ska flaggan först hissas i topp. 
När en begravning är slut ska flaggan hissas i topp och därefter tas ner omedelbart, eller tas ner vid 
ordinarie tid. 

Varje förvaltning/verksamhet ansvarar för att informera kommunservice om dödsfall samt begravning 
så att flaggning kan ske. 

Om flaggning på halv stång sammanfaller med allmän flaggdag eller vid annan av kommunen beslutad 
flaggdag har flaggning på halv stång företräde.  

 
Flaggning vid övriga tillfällen 

Öckerö kommun ska flagga med regnbågsflaggan under invigningsdagen av festivalen West Pride samt 
vid Öckerö pride- och kulturkalas.  

Flaggning med EU-flaggan ska ske på Europadagen 9 maj samt vid val till Europaparlamentet. 

Flaggning med svenska flaggan ska ske på studentdagen för Öckerö seglande gymnasieskola samt på 
de kommunala grundskolornas avslutningsdag i juni. 

Flaggning ska även ske då allmän flaggning rekommenderas av regeringen, länsstyrelsen eller annan 
myndighet. 

 

TIDER FÖR HISSNING OCH HALNING AV FLAGGOR 

Den svenska flaggan ska vara hissad under dygnets ljusa timmar. Som rekommendation bör flaggan, 
under perioden 1 mars till 31 oktober, hissas kl 08.00 och under perioden 1 november till 28 (29) 
februari hissas kl 09.00. Under hela året ska flaggan halas vid solens nedgång, dock senast kl 21.00. 
Om flaggan är belyst kan den vara uppe även efter mörkrets inbrott. 

Kommunflaggan får vara hissad dygnet runt. 

 

ANSVAR FÖR ATT HISSA OCH HALA FLAGGORNA PÅ DE OFFICIELLA FLAGGSTÄNGERNA 

Kommunstyrelsen, Kommunservice, ansvarar för att hissa och hala flaggor utanför kommunhuset 
under helgfri vardag. Kommunstyrelsens VA-enhet ansvarar för att hissa och hala flaggor i rondellen 
Hönö/Öckerö samt även utanför kommunhuset på helgdagar. 

 

 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

5 
Socialnämnden 2019-08-21  

   
   
SN § 49 Dnr: 71/19    
   
 
Yttrande över remiss om ny Uthyrningspolicy 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 (KS § 153) att förslag på ny Uthyr-
ningspolicy ska skickas på remiss till Socialnämnden.  
Öckerö Fastigheter har för avsikt att från 2019 förändra rutinerna för hur uthyr-
ning sker av sitt bostadsbestånd. Bland annat görs en översyn av en eventuell 
möjlighet att låta en extern aktör bistå i administrationen av lägenheterna, t.ex. 
BoPlats, och där bostadskön ska präglas av transparens och öppenhet och att de 
sökande skall ha en god förståelse över hur kösystemet fungerar och hur länge 
de köat. Alla sökanden skall behandlas lika och undantag från kötid får endast 
användas vid de förturer som framgår av förslaget. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-08-07 
Bilaga 2: Begäran om remiss: Uthyrningspolicy, 2019-05-20 
Bilaga 3: KS § 153, Remiss Uthyrningspolicy, 2019-06-04 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om yttrandet kan godkännas och överlämnas till Kommun-
styrelsen, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det 
till Kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss ”Uthyrningspolicy”.  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell 

Ärende: Remiss från kommunstyrelsen gällande förslag om ny 
Uthyrningspolicy 

Diarienummer: 71/19   

 

Yttrande över remiss om ny Uthyrningspolicy 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Socialnämnden 
Socialnämnden godkänner förvaltningens tjänsteutlåtande och överlämnar det till 
Kommunstyrelsen som eget yttrande över remiss ”Uthyrningspolicy”. 
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-06-04 (KS § 153) att förslag på ny 
Uthyrningspolicy ska skickas på remiss till Socialnämnden.  

Öckerö Fastigheter har för avsikt att från 2019 förändra rutinerna för hur uthyrning 
sker av sitt bostadsbestånd. Bland annat görs en översyn av en eventuell möjlighet 
att låta en extern aktör bistå i administrationen av lägenheterna, t.ex. BoPlats, och 
där bostadskön ska präglas av transparens och öppenhet och att de sökande skall ha 
en god förståelse över hur kösystemet fungerar och hur länge de köat. Alla sökanden 
skall behandlas lika och undantag från kötid får endast användas vid de förturer 
som framgår av förslaget.  
 
 
Yttrande 
Tillgången på hyresbostäder är begränsad i Öckerö kommun och omsättningen är 
relativt låg. Enligt socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att de 
som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de behöver.  
 
I förslag till Uthyrningspolicy framgår att Öckerö Fastigheter samarbetar med 
Öckerö kommuns Socialförvaltning kring förtur gällande de personer som 
Socialförvaltningen bedömer, enligt framtagna riktlinjer, helt sakna möjlighet att få 
en bostad. Dessa personer har möjlighet att ansöka om referensboende, vilket 
innebär att socialtjänsten tecknar förstahandskontrakt på lägenheterna. 
Hyresgästen kan därefter få överta förstahandskontraktet efter en prövotid om 
minst 18 månader. Särskilda villkor gäller för dessa bostäder.  
 
 



 
 

 

Likaså har Socialförvaltningen behov av lägenheter till de med ett psykiskt eller 
fysiskt funktionshinder, samt de som tillhör målgruppen som har rätt till bistånd till 
Bostad med särskild service enligt LSS, i form av servicebostad.  
 
Socialförvaltningens förtur föreslås i Uthyrningspolicyn gälla, utom för de med 
Senior förtur 70+. Senior förtur innebär enligt förslaget att personer från 70 år och 
uppåt har förtur till lägenheterna på Solhöjden, Hedens by och Smörblomsvägen.  
 
För att bättre möta upp Socialförvaltningens behov av att möjliggöra beskrivna 
boendeformer på hemmaplan, få dessa lägenheter geografiskt samlade, möjlighet att 
erbjuda boende även på t ex Björkö, eller använda lägenhet för verksamhet i 
anslutning till boendena, föreslår Socialförvaltningen att uthyrningspolicyn 
ändras till att samtliga lediga lägenheter i första hand erbjuds till 
Socialförvaltningens förtur, och att lägenheterna på Solhöjden, Hedens by och 
Smörblomsvägen i andra hand erbjuds till Senior förtur 70+. 
 
Utöver beskriven förtur har Socialförvaltningen även tillgång till sex fasta 
trygghetslägenheter vid Solhöjden, för äldre som bedöms ha behov av dessa. 
Särskilda villkor gäller för dessa bostäder och socialförvaltningen önskar ha kvar 
trygghetslägenheterna i nuvarande form. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

   

Lammholmsvägen 8 A   
Box 1046  |  475 22 Öckerö 

 

info@ockerofast.se 
031-764 56 00  
 

www.ockerofast.se   
 

 

Att: Kommunstyrelsen 

 

 

Begäran om remiss: Uthyrningspolicy 
 

 

Öckerö Fastighets AB behandlade på styrelsemötet 2019-05-20 förslag på ny 

Uthyrningspolicy. Styrelsen beslutade då att förslaget skall skickas på remiss till 

Kommunstyrelsen. Styrelsens förslag finns bifogad.  

 

 

Öckerö 2019-05-20 

 

 

 

Hans Andreasson 

Verkställande direktör  
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Uthyrningspolicy 
Koncernen Öckerö Fastigheter 

 
Föreslagen av styrelsen, 2019-05-20 

 

Denna uthyrningspolicy antas för att genomföra förändring av koncernens uthyrningsprocess. 

Den tas i bruk när system och funktioner finns på plats. Under övergångsperioden gäller den 

tidigare policyn. Ambitionen är att den nya rutinen skall finnas på plats under 2019.  

 

Bakgrund 
Öckerö Fastigheter har för avsikt att från 2019 förändra rutinerna för hur uthyrning sker av sitt 

bostadsbestånd. En översyn görs av en eventuell möjlighet att låta en extern aktör bistå i 

administrationen av lägenheterna, t.ex. BoPlats.  

 

Bostadskön skall präglas av transparens och öppenhet och att de sökande skall ha en god 

förståelse över hur kösystemet fungerar och hur länge de köat. Alla sökanden skall behandlas 

lika och undantag från kötid får endast användas vid de förturer som framgår av denna policy. 

 

Alla som står i bostadskön skall ha möjlighet att söka de lägenheter som publiceras för 

uthyrning på bolagets hemsida. Bolaget skall stötta de personer som av olika anledningar har 

svårigheter att aktivt söka sin bostad via digitala forum, t.ex. genom att bistå med en publik 

dator på bolagets kontor.  

 

Registrering och återregistrering 
För att söka Öckerö Fastigheters lägenheter skall man vara registrerad i vår bostadskö. Att stå 

i bostadskön är för närvarande gratis. Styrelsen äger rätt att besluta om kostnad för att få 

kvarstå i kön.  

 

Den sökande skall ha fyllt 18 år. Anmälan görs i första hand via bolagets hemsida 

www.ockerofast.se. 

 

Information om ledig lägenhet att söka skall i första hand distribueras via mail, antingen till 

alla köande eller till sådana personer som visat intresse för specifika typer av lägenheter. Det 

kan innebära antal rum, område, våningsplan eller hyresnivå. Om aktuellt hyressystem tillåter, 

eller om andra möjligheter finns, skall bolaget verkar för att underlätta för intressenter genom 

andra distributionssystem.   

Befintliga hyresgäster 
Befintliga hyresgäster får stå i bostadskön på samma premisser som andra köande. Bolaget 

skall också tillhandahålla möjligheten att söka andra hyresgäster att byta lägenhet med. Byte 

av lägenhet sker enligt regelverket i denna policy för nya hyresgäster, med beaktande av de 

regler som finns i hyreslagen (12 kapitlet Jordabalken). Den tidigare omflyttningskön 

avvecklas därmed när denna policy tas i bruk.  
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Hur behåller man sin köplats? 
För att behålla sin plats i kön krävs att man minst en gång varje år gör en uppdatering av sin 

ansökan. Uppdateringen skall vara gjord senast 31 december för att gälla påföljande år. 

Utöver obligatorisk uppdatering gäller också eget ansvar för att ändra personuppgifter såsom 

adress, telefonnummer, e-post med mera. Kötiden är personlig och kan aldrig överlåtas. 

 

Tilldelning av lägenhet 
 

Ledig lägenhet 
När ett objekt blir ledigt annonseras detta ut via Öckerö Fastigheters hemsida samt till de 

sökande i bostadskön. I annonsen finns information om lägenheten i form av bilder, hyra, 

utrustning, tid för visning, inflyttningsdatum m.m. Alla som står i bostadskön har möjlighet att 

anmäla sitt intresse. För varje objekt som är ledigt skapas en kö där den sökande med flest 

antal dagar i kön hamnar först.  

 

Den som erbjuds lägenhet efter att intresseanmälan gjorts har möjlighet att tacka nej till tre 

erbjudanden och efter tre ”nej” nollställs ansökningsprofilen och man får då anmäla sig på nytt 

i bostadskön. 

 

Förtur 
Öckerö Fastigheter samarbetar med Öckerö Kommuns sociala enhet vilka tillhandahåller 

lägenheter för personer som behöver extra stöd och som heller inte kan söka egen bostad. 

Öckerö kommun har förtur på alla lägenheter utom för de med senior förtur.  Öckerö kommuns 

socialförvaltning skall inom fem arbetsdagar från att erbjudande skickas svara på förfrågan om 

de ska acceptera förturen eller ej. Vid nekande eller uteblivet svar annonseras lägenheten.    

 

Förtur för seniorer 
Personer över 70 år har förtur till lägenheterna på Solhöjden, Hedens by och 

Smörblomsvägen. 

 

Om du tackar ja till en lägenhet 
Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan ny hyresgäst tillträder och eventuella 

åtgärder utförs efter inflyttning eller tidigare om möjligt. Besiktningsprotokoll skall vid 

förfrågan delges den nya hyresgästen.  

 

Efter att en sökande tackat ja görs en kreditkontroll för att säkerställa personens ekonomiska 

situation (se mer under inkomst nedan).  

 

Kontrakt skall skrivas snarast därefter. Lägenhetsnycklar hämtas och kvitteras normalt efter 

kl. 12:00 samma dag som hyreskontraktet börjar gälla. 
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Inkomst 
Man behöver inte ha fast anställning för att få en bostad men man behöver däremot kunna 

styrka sin inkomst. Krav för att tilldelas en lägenhet är att månadsinkomsten före skatt är 

minst 2,5 gånger grundhyran (hyran exklusive eventuella tillägg för vatten etc). I första hand 

styrks inkomsten via kreditupplysningsverktyg. Om den sökande inte uppfyller inkomstkravet 

erbjuds denna att styrka sin inkomst på annat sätt, t.ex. genom nytt anställningsavtal. Sådana 

underlag skall inkomma till bolaget inom fem arbetsdagar från att möjligheten erbjudits. 

Ersättningar från pension, försörjningsstöd, a-kassa och liknande skall accepteras som 

underlag för bedömning av inkomstkrav.  

 

Skulder till Kronofogden och betalningsanmärkningar yngre än 3 år accepteras ej för 

tecknande av hyreskontrakt med undantag om de totala skulderna/anmärkningarna 

understiger 5 000 kr eller är färre än 3 till antalet.  

 

Samma krav avseende inkomst, skulder till Kronofogden och betalningsanmälningar gäller 

externa sökanden, interna byten som för andrahandskontrakt som övertas från 

socialförvaltningen.  

 

 

Övriga krav och regler 

Antal boende 
Antal personer i lägenheten skall vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek samt dess 

tekniska och ekonomiska dimensioner (ventilation, slitage och förbrukning). Rekommenderat 

max antal personer i en lägenhet är: 

 

Antal rum och storlek Max antal personer 

1 rok 3 

2 rok  4 

3 rok  5 

4 rok  6 

5 rok  8 

 

Hemförsäkring 
Vid tecknande av hyreskontrakt ställer Öckerö Fastigheter krav på att hyresgästen skaffar 

hemförsäkring. Detta är en förutsättning för att kunna ta över ett hyreskontrakt. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 153 Dnr  0129/19  
   
Remiss Uthyrningspolicy 

 
Ärende 
Öckerö Fastighets AB behandlade på styrelsemötet 2019-05-20 förslag på ny 
Uthyrningspolicy. Styrelsen beslutade då att förslaget skall skickas på remiss 
till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Uthyrningspolicy daterad 20 maj 2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att den Uthyrningspolicyn remitteras till Socialnämn-
den.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Miljöstrategisk policy remitteras till Socialnämnden.  
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Yttrande på remissen 
Miljöstrategisk policy från ÖFAB 
 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tanja Barrett 
Ärende: Remiss från ÖFAB - Miljöstrategisk policy  
Diarienummer: 0128/19   

 

Förslag på beslut till yttrande 
Samhällsbyggnadsverksamheten föreslår Kommunstyrelsen att lämna följande 
yttrande som remissvar på ÖFAB:s remiss om miljöstrategisk policy.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö fastighets AB (ÖFAB) har 2019-05-16 inkommit med en remiss för en 
miljöstrategisk policy för Öckerö Fastighets AB för yttrande till KS.  
 
Beredning 
ÖFAB har 2019-05-16 inkommit med en remiss om en miljöstrategisk policy för 
Öckerö Fastighets AB till Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslöt att 
miljöstrategisk policy remitteras till Kommundirektören.  
Samhällsbyggnad lämnar härmed sina synpunkter: 
 

• Kommunen har en övergripande miljöpolicy som har antagits av KF och 
därmed även gäller ÖFAB. Den ska inkorporeras i ÖFAB:s miljöpolicy.  

• Mål 1: En 35 % minskning av bolagets genomsnittliga energianvändning till 
år 2030 jämfört med basåret 2008 bedöms som relativt låg, eftersom bolaget 
redan har uppnått en 30 % minskning. En minskning med ytterligare enbart 
5 % under en tidsram på 10 år visar på en ganska låg ambitionsnivå och borde 
därmed höjas. 

•  Mål 2: Att bli fossilfria senast 2030 är ett ambitiöst mål i linje med Paris 
avtalet samt Västra Götaland regionens och Sveriges Riksdags mål. 

• Mål 3: Att vid nyproduktion uppnår märkningen Miljöbyggnad Silver är ett 
ambitiöst mål som innebär att hela byggnationsprocessen kommer att 
genomsyras av ett miljötänk. 

• Mål 4: Konvertering av enbart 25 % av bostadsbeståndet med kallhyra till 
varmhyra representerar en för låg andel (enbart 50 lägenheter). Detta mål 
borde kunna höjas.  

• Mål 5: Målet ökningen av egenproducerad energi är för ospecifikt och borde 
preciseras med ett mått.  



 
 

 

• Mål 6: Att all inköpt el ska vara miljömärkt är ett mål i linje med kommunens 
och de flesta andra kommuners mål. 

• Mål 7: Målet att bolaget ska verka för att minska de enskilt största 
effekttopparna inom bolagets bestånd genom t.ex. framtagande av en 
handlingsplan är viktigt, då detta bidrar till genomdrivande av målen genom 
konkreta åtgärder. 

• Mål 8: Att vid upphandling ställa krav på miljömärkning av hantverkare m.fl. 
är ett viktigt mål som de flesta kommuner i dagsläget ställer och som bidrar 
till en extern påverkan och attityd förändring. 

• Mål 9: Målet att bolaget ska arbeta för att främja hyresgästernas transporter 
med cykel och kollektivtrafik är ett ospecifikt mål och borde preciseras genom 
åtgärd, mått och årtal samt även omfatta bolagets anställda. 

• Mål 10: Målet att bolaget ska underlätta för hyresgästerna att minska sin 
klimatpåverkan borde preciseras med åtgärd, mått och årtal för att kunna 
följas upp och ge någon effekt. 

 
Ekonomi 
Dessa mål påverkar ÖFAB:s ekonomi och uppgifter om kostnader borde tas fram av 
ÖFAB. 
 
Bedömning 
Öckerö Fastighets AB har tidigare visat på höga energipolitiska ambitioner genom 
diverse energieffektiviseringssatsningar. Öckerö kommun har ställt sig bakom 
Västra Götalands regions samt Sveriges mål om att bli fossilfria tills 2030. Detta 
borde återspeglas i ÖFAB:s miljöpolicy genom ambitiösa mål med konkreta 
åtgärder, mått och tidsram. Detta saknas delvis i nuvarande förslag till miljöpolicy 
och borde preciseras. För att mål ska leda till konkreta åtgärder borde en 
handlingsplan knytas till miljöpolicyn. 
 
Expediering av beslut 
ÖFAB 
 
Bilagor 
Öckerö kommuns miljöpolicy 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Underskrift                                                           Underskrift  
 
  
 
Namnförtydligande                                            Namnförtydligande 
Urban Olsson                                                       Gull-Britt Eide 
 
Titel                                                                        Titel 
Samhällsbyggnadschef                                       Kommundiriktör 
 
Datum                                                                    Datum  
2019-08-27                                                           2019-08-27 



 

 

 

 

 
MILJÖPOLICY FÖR ÖCKERÖ KOMMUN 
 

VILJEYTTRING 
Genom att tillsammans sträva efter att förbättra miljön ökar vi 
förutsättningarna för att livsbetingelserna skall bli bättre för oss alla. Öckerö 
Kommun skall få en tydlig miljöprofil. Alla ska arbeta för en utveckling som är 
långsiktigt hållbar, vilket betyder att förutsättningarna för framtida 
generationers livskvalitet ska öka. 
 

DELAKTIGHET 
Öckerö Kommun miljöpolicy gäller för nämnder, förvaltningar, bolag och 
anställda. Den ger vägledning om hur alla ska förhålla sig i miljöfrågor. 
Grundtanken är att miljöhänsyn skall ingå som en naturlig del i den dagliga 
verksamheten på alla områden. 
 

SAMARBETE 
Miljöarbetet skall bedrivas på alla nivåer och över gränser. Övergripande planer, 
folkhälsoarbete och miljöarbete har starka beröringspunkter med varandra. 
 

INRIKTNING 
Miljöpolicyn är ett politiskt instrument. Det anger inriktning för Öckerö Kommuns 
miljöarbete på ett kortfattat sätt och är utgångspunkten för arbetet för en 
långsiktig hållbar utveckling. De enskilda medborgarnas hälsa och 
levnadsförhållanden påverkas av den verksamhet som förvaltningar och bolag 
bedriver. 
 

POLICYN HAR FÖLJANDE HUVUDSYFTE. 

 
- Kommuninvånarna ska vara säkra på att det kommunen gör främjar 

biologisk mångfald, hushållning av naturresurser och förstärker 
kretsloppet. 

  
- Politiker och personal ska vara goda föredömen genom att verka för 

miljöriktiga beslut och positiva miljöåtgärder. 
 

- I våra kontakter med kommuninvånarna skall vi se till att vi erbjuder 
miljöriktiga tjänster samt ge fakta och information som i alla situationer 
innebär att ”bra miljöval” sätts i främsta rummet. 

 
- Vår position inom samhället skall användas till att påverka myndigheter, 

företag, organisationer och andra verksamheter i miljöförbättrande 
inriktning.  
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KS § 154 Dnr  0128/19  
   
Remiss Miljöstrategisk policy 

 
Ärende 
Öckerö Fastighets AB behandlade på styrelsemötet 2019-05-20 förslag på Mil-
jöstrategisk policy. Styrelsen beslutade då att förslaget skall skickas på remiss 
till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Miljöstrategisk policy daterad 20 maj 2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att den Miljöstrategiska policyn remitteras till Kom-
mundirektören.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Miljöstrategisk policy remitteras till Kommundirektören.  

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2019-09-03 2 
   
   
BMN § 107 Dnr: SB 2019-000105  
   

Livsmedelsrevision Öckerö Kommun 
 
2019-03-18 begär Länsstyrelsen uppföljning av Länsstyrelsens uppföljande revision av 
livsmedelskontrollen i Öckerö kommun 2017. Begäran bestod av sex punkter 
 
1. Dokument som redogör för hur Bygg- och miljönämnden har åtgärdat avvikelsen angå-
ende intressekonflikt 
2. Kompetensförsörjningsplan 
3. De första fem utskickade kontrollrapporterna inom livsmedel för år 2019 
4. Beslut om taxa för livsmedelskontrollen beslutad av kommunfullmäktige år 2017 
5. Förteckning över framtagna rutiner och processkarta över livsmedelskontrollen 
6. Beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten 
 
2019-06-17 inkom skrivelse från Länsstyrelsen där det framgår att Länsstyrelsen valt att 
skicka kvarstående avvikelser gällande intressekonflikt och kontrollrapporter vidare till 
Livsmedelsverket, punkt 1 och 3 enligt ovan. 2019-07-11 inkom Livsmedelsverket med två 
frågor till Öckerö kommun. 
 
1. När beräknar Öckerö kommun att dokument kan presenteras som visar att intressekon-
flikten är löst? 
2. Kan Livsmedelsverket ta del av myndighetens 5 senaste kontrollrapporter? 
 
Det framgår också att Livsmedelsverket önskar svar på ovanstående frågor senast 2019-09-
16 
 
Plan-, bygg- och miljöenhetens bedömning 
Intressekonflikten som Länsstyrelsen hävdar råder i Öckerö kommuns organisation består 
2019 av tre delar och är kvarstående sedan 2017. 
A. Nämnden kan inte påverka bemanningen på Plan/bygg- och miljöenheten. 
B. Samhällsbyggnadschefen är tillförordnad chef för Plan/bygg- och miljö-enheten under 
semesterperioden. 
C. Ekonomin är gemensam inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
Utredning av intressekonflikten bör resultera i förslag som visar hur organisationen 
och/eller rutiner i organisationen kan förändras för att lösa problematiken. Det är viktigt 
att peka på att problematiken inte endast rör livsmedelstillsyn utan föreligger i all myndig-
hetsutövning som sker mot den egna organisationen och ärenden som den egna organisat-
ionen har intressen i. 
 
Initial bedömning är att tyngden i de tre ovan nämnda påståenden varierar. Som exempel 
anses punkt B vara nära löst genom förändrad delegationsordning. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Bygg- och miljönämnden 2019-09-03 3 

   
   
BMN § 107 Dnr: SB 2019-000105  
   

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-07-29 
Bilaga 2: Revisionsrapport Länsstyrelsen, 2017-06-19 
Bilaga 3: Uppföljning revision Länsstyrelsen, 2019-03-18 
Bilaga 4: Skrivelse Länsstyrelsen, 2019-06-17 
Bilaga 5: Frågor Livsmedelsverket, 2019-07-11 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
- Att ge plan- bygg och miljöenheten i uppdrag att insända de senaste fem livsmedelkon-
trollrapporterna till Livsmedelsverket. 
- Att Bygg- och miljönämnden senast 2020-12-31 insänder dokumentation till Livsmedels-
verket som beskriver hur Öckerö kommun löst rådande intressekonflikt. 
- Att Bygg- och miljönämnden med anledning av Livsmedelsverkets begäran skicka frågan 
om intressekonflikt till kommunstyrelsen med begäran att utreda intressekonflikten. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Enhetschef Plan- Bygg- och Miljöenheten 
 



        

 

Öckerö 2019-07-29 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Bygg- och miljönämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Andreas Beutler 

Ärende: Livsmedelsrevision 

Diarienummer: SB 2019-00105 

 

 Livsmedelsrevision Öckerö kommun  

 

Plan- bygg- och miljöenhetens förslag till beslut  

- Att ge plan- bygg och miljöenheten i uppdrag att insända de senaste fem livsmedelkontrollrap-

porterna till Livsmedelsverket. 

- Att Bygg- och miljönämnden senast 2020-12-31 insänder dokumentation till Livsmedelsver-

ket som beskriver hur Öckerö kommun löst rådande intressekonflikt. 

- Att Bygg- och miljönämnden med anledning av Livsmedelsverkets begäran skicka frågan om 

intressekonflikt till kommunstyrelsen med begäran att utreda intressekonflikten.   

 

 
Ärende 

2019-03-18 Begär Länsstyrelsen uppföljning av Länsstyrelsens uppföljande revision av livsmedels-

kontrollen i Öckerö Kommun 2017.  

Begäran bestod av sex punkter 

 

1. Dokument som redogör för hur Bygg- och miljönämnden har åtgärdat avvikelsen angående 

intressekonflikt 

2. Kompetensförsörjningsplan 

3. De första fem utskickade kontrollrapporterna inom livsmedel för år 2019 

4. Beslut om taxa för livsmedelskontrollen beslutad av kommunfullmäktige år 2017 

5. Förteckning över framtagna rutiner och processkarta över livsmedelskontrollen 

6. Beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten 

 

2019-06-17 Inkom skrivelse från Länsstyrelsen där det framgår att Länsstyrelsen valt att skicka kvar-

stående avvikelser gällande intressekonflikt och kontrollrapporter vidare till Livsmedelsverket, punkt 

1 och 3 enligt ovan. 2019-07-11 Inkom Livsmedelsverket med två frågor till Öckerö kommun. 

 

1. När beräknar Öckerö kommun att dokument kan presenteras som visar att intressekonflikten 

är löst? 

2. Kan Livsmedelsverket ta del av myndighetens 5 senaste kontrollrapporter? 

 

Det framgår också att Livsmedelsverket önskar svar på ovanstående frågor senast 2019-09-16 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bedömning  

 

Intressekonflikten som Länsstyrelsen hävdar råder i Öckerö kommuns organisation består 2019 av tre 

delar och är kvarstående sedan 2017. 

 

A. Nämnden kan inte påverka bemanningen på Plan/bygg- och miljöenheten. 

B. Samhällsbyggnadschefen är tillförordnad chef för Plan/bygg- och miljö-

enheten under semesterperioden. 

C. Ekonomin är gemensam inom samhällsbyggnadsförvaltningen. 

 

Utredning av intressekonflikten bör resultera i förslag som visar hur organisationen och/eller rutiner i 

organisationen kan förändras för att lösa problematiken. Det är viktigt att peka på att problematiken 

inte endast rör livsmedelstillsyn utan föreligger i all myndighetsutövning som sker mot den egna orga-

nisationen och ärenden som den egna organisationen har intressen i.  

Initial bedömning är att tyngden i de tre ovan nämnda påståenden varierar. Som exempel anses punkt 

B vara nära löst genom förändrad delegationsordning.   

 
Bilagor 
 

Revisionsrapport Länsstyrelsen  dat. 2017-06-19 

Uppföljning revision Länsstyrelsen   dat. 2019-03-18 

Skrivelse Länsstyrelsen    dat. 2019-06-17 

Frågor Livsmedelsverket    dat. 2019-07-11 

 

 

Expediering av beslut 
 

Kommunstyrelsen  

Enhetschef Plan- Bygg- och Miljöenheten  
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 2019-07-11 Dnr 2019/00040 

  Saknr 2.8.1 

Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun 

475 80 Öckerö 

 

Området för strategisk utveckling och stöd 

Utvärderingsavdelningen 

Göran Engström 

 

 

Livsmedelskontrollen i Öckerö kommun – Livsmedelsverkets 

uppföljande revision efter Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 

uppföljning av revision i Öckerö kommun 

 
Bakgrund 

I rapporten ”Uppföljning av revision av livsmedelskontrollen i Öckerö” skriver 

länsstyrelsen i Västra Götalands län ” Länsstyrelsen mottog den 3 och 4 oktober 

2017 Bygg- och miljönämndens åtgärdsplan, som redogjorde för när och hur 

korrigerande och förebyggande åtgärder skulle vidtas med hänsyn till de 9 

avvikelser som noterades vid revisionen den 24 maj 2017 (dnr 281-11260-2017).” 

 

Förtydliganden 

Intressekonflikt 

Länsstyrelsen skriver i ett meddelande till Livsmedelsverket (2019-06-07).            

” Nämnden redogjorde följande den 1 april 2019 till Länsstyrelsen angående 

avvikelsen gällande intressekonflikt: 

Vi kan tyvärr inte redovisa dokument som visar hur intressekonflikten är löst. På 

tjänsteperson nivå pågår dock ett ständigt arbete med frågan. Vi har sedan 

årsskiftet 2017/2018 tagit kritiken till kommunstyrelsens beredning och fått 

uppdraget att vidare utreda frågan. Därefter har en extern genomlysning gjorts av 

plan- bygg- mark och exploatering- samt miljöenheten gjorts. I rapporten efter 

genomlysningen finns en rad rekommendationer och förslag på 

organisationsförändring. Slutrapporten efter genomlysningen är kommunicerad i 

kommunstyrelsen vilket är en väg att förankra problematiken politiskt. Arbetet 

fortskrider och i arbetet kommer vi ta hjälp externt för att hitta en lösning som 

fungerar för verksamheten och kan accepteras politiskt. En ständig dialog mellan 

enhetschef, Plan- bygg- och miljöenheten, och Samhällsbyggnads chef hålls 

levade för att förebygga jäv i praktiken. Vi ber Länsstyrelsen beakta att det tar tid 

att förankra en omorganisation. Ur tjänstepersonperspektiv är det viktigt att 

organisationsstrukturen är gynnsam för verksamheten samtidigt som vi uppnår 

målet att bygg- och miljönämnden äger budgeten för sin personal. Det är viktigt 

att nämna att det till sist är ett politiskt beslut att fatta. 

 

Länsstyrelsen bedömer att nämnden svar angående organisation innebär att 

avvikelsen angående intressekonflikt kvarstår. Avvikelsen är återkommande sedan 

flera år. 

Då Länsstyrelsen inte har befogenhet att kräva åtgärder från en kommun 

överlämnas uppföljningen till Livsmedelsverket för bedömning och eventuella 

åtgärder.” 



 

LIVSMEDELSVERKET   2 (2) 

2019-07-11 Dnr 2019/00040 

 Saknr 2.8.1 

Området för strategisk utveckling och stöd 

Utvärderingsavdelningen 

Göran Engström 

 

Livsmedelsverkets fråga 

När beräknar Öckerö kommun att dokument kan presenteras som visar att 

intressekonflikten är löst? 

 

Kontrollrapporter 

Länsstyrelsen skriver i meddelandet till Livsmedelsverket (2019-06-07). ” 
Länsstyrelsen har granskat kontrollrapporter från 5 kontroller utförda i juli, 

oktober och november 2018. Dessa 5 kontroller är dokumenterade i februari 2019 

och kontrollrapporterna saknar diarienummer. 

Det är oklart i rapporten angående rengöringskontrollen på kniv på Pinans Pizzeria 

om det är en avvikelse eller inte. 

I rapporten från Öckerö församling så anges att ”Skärbräda plast grön – 107. Se 

över rutiner för diskning.”. Länsstyrelsen anser att det är oklart om formuleringen 

är ett krav i rapporten. 

Länsstyrelsen lämnar därför även över de 5 kontrollrapporterna till 

Livsmedelsverket för bedömning.” 

 

Livsmedelsverkets fråga 

Kan Livsmedelsverket ta del av myndighetens 5 senaste kontrollrapporter? 

 

 

 

Livsmedelsverket önskar svar på ovanstående frågor senast 16 september 2019. 

 

 

 

 

Göran Engström 

Statsinspektör 

 

För kännedom 

Ansvarig för revision av lokal livsmedelskontroll vid länsstyrelsen i Västra 

Götalands län.  
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Sara Samuelsson
Länsveterinär
010-2245672

Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun
kommun@ockero.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra 
Götalands län 
403 40 Göteborg 

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsens uppföljande revision av livsmedelskontrollen i 
Öckerö kommun med kontroll inom det ekologiska området

Länsstyrelsen genomförde den 24 maj 2017 en uppföljande revision av Bygg- och 
miljönämndens livsmedelskontroll i Öckerö kommun med fokus på kontroll av 
ekologiska varor i butik. Rapporten visar resultatet från revisionen.

Sammanfattning
Länsstyrelsen vill särskilt uppmärksamma följande positiva noteringar:

 Nämnden har arbetat fram en flerårig fastställd kontrollplan.

 Nämnden har en plan för hur kontrollskulden ska hanteras.

Bygg- och miljönämnden i Öckerö kommun uppfyller delvis lagstiftningens krav 
på offentlig kontroll. Flera kvarstående avvikelser sågs dock vid revisionen.

Avvikelse nr 1
Det råder intressekonflikt vid myndigheten. Avvikelsen är kvarstående från 
revisionen år 2015.

Avvikelse nr 2 
Nämnden har inte kartlagt sitt kompetensbehov.
Nämnden saknar kompetens inom det ekologiska området för att bedriva kontroll 
av ekologiska livsmedel.

Avvikelse nr 3 
Nämnden använder termometrar som inte är kontrollerade tillräckligt ofta.

Avvikelse nr 4 
Den nya taxan är ännu inte beslutad av kommunfullmäktige.

Avvikelse nr 5
Nämnden har inte tagit hänsyn till kontrollmetoder i sin planering. Avvikelsen är 
kvarstående från revisionen år 2015.
Nämnden har inte tagit hänsyn till kontroll av ekologiska produkter i sin planering 
av kontrollen.

Avvikelse nr 6
Nämnden saknar dokumenterade rutiner. Avvikelsen är kvarstående från revisionen 
år 2015.
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Avvikelse nr 7
Kontrollrapporter innehåller inte föreskrivna uppgifter eftersom syfte med 
kontrollen saknas. Avvikelsen är kvarstående från revisionen 2015.
Nämnden ställer krav på åtgärd i kontrollrapporten, och inte i form av ett beslut 
som går att överklaga.

Avvikelse nr 8
Nämnden kontrollerar inte att avvikelser som upptäcks vid kontroll följs upp. 
Denna avvikelse är kvarstående från revisionen år 2015.

Avvikelse nr 9
Nämnden saknar en beredskapsplan som omfattar livsmedel och dricksvatten.

Önskemål om yttrande och återrapportering
Ni har möjlighet att senast den 7 augusti 2017 yttra er om uppgifterna i rapporten, 
dvs. om något är felaktigt. 

Länsstyrelsen önskar få en åtgärdsplan som redogör för när och hur korrigerande 
och förebyggande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till avvikelserna inom 
livsmedelskontrollen.

Åtgärdsplanen bör lämnas till Länsstyrelsen senast den 29 september 2017.

Syfte, metod och kriterier 
Syftet med kommunrevisioner är att granska och utvärdera om 
kontrollmyndighetens planerade verksamhet och det praktiska genomförandet 
resulterar i att målen i förordning (EG) nr 882/20041 uppfylls. Offentlig kontroll 
ska genomföras regelbundet och så ofta som det är lämpligt. Den ska vara 
riskbaserad, ändamålsenlig, rättssäker och ge effekt. Effekten ska vara säkra och 
korrekt märkta livsmedel.

Vid en revision bedöms om kontrollmyndigheten upptäcker avvikelser och ser till 
att de åtgärdas, samt om förutsättningarna för detta finns.

Revisioner genomförs även för att ständigt förbättra livsmedelskontrollen.

Revisionerna utförs med stöd av artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004, samt i 
enlighet med Kommissionens beslut 2006/677/EG om fastställande av riktlinjer 
avseende kriterierna för utförande av revisioner.

Tre huvudfrågor besvaras vid revisionen: 

1. Finns en planerad verksamhet (planer, instruktioner, etc.)?

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för att 
säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt 
bestämmelser om djurhälsa och djurskydd, se www.livsmedelsverket.se
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2. Följs planen (hur utförs det praktiska arbete och vad ger det för resultat)? 

3. Är den planerade verksamheten och resultatet ändamålsenlig för att uppfylla 
kraven? 

Deltagare
Vid revisionen deltog från Bygg- och miljönämnden: 
 Göran Ohlsson, ordförande i Bygg- och miljönämnden
 Bengt Olausson, 1:e vice ordförande i Bygg- och miljönämnden 
 Willy Andersson, 2:e vice ordförande  i Bygg- och miljönämnden
 Kennet Jonsson, Plan-, bygg- och miljöchef
 Jan-Eric Bäck, Miljö- och hälsoskyddsinspektör

I Länsstyrelsens revisionsgrupp ingick: 
 Sara Samuelsson, länsveterinär 
 Christina Åkerman
 Lena Wallin, sakkunnig, Livsmedelsverket

Genomförande
Revisionen bestod av intervjuer och dokumentgranskning på myndigheten 

Vid revisionen granskades huvudsakligen följande områden:

 Mål för den offentliga kontrollen
 Organisation 

- Ledning och ansvarsfördelning, samt samordning 
- Opartiskhet och intressekonflikt, inklusive jäv

 Befogenheter och resurser
- Befogenheter
- Kontrollpersonal 
- Kompetens och utbildning 
- Utrustning
- Finansiering

 Utförande av kontrollen
- Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar, 

anläggningsförteckning 
- Riskbaserad kontroll - prioritering inom kontrollen 
- Rutiner för utförande av kontroll 
- Provtagning och analys
- Rapportering av kontrollresultat 
- Öppenhet i kontrollen

 Sanktioner vid bristande efterlevnad
 Uppföljning och revision

- Uppföljning 
- Revisioner

 Beredskap
 Skuggkontroll
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Revisionsområdena beskrivs utförligt i Livsmedelsverkets handbok ’Revision av 
lokala kontrollmyndigheters livsmedelskontroll’.

Bedömning 
Bygg- och miljönämnden är ansvarig för att kraven i lagstiftningen är uppfyllda. 

Lagstiftningen som har använts som underlag och i vissa fall som bedömningsstöd 
vid revisionen anges i bilaga. 

Avvikelser, dvs. bristande efterlevnad av lagstiftningen, grundas på iakttagelser. 
Antalet avvikelser och kommentarer är inte ett mått på myndighetens status.
Avvikelser beskrivs under respektive revisionsområde nedan. En kommentar kan 
ges till avvikelsen eller till annat angående revisionsområdet. 

Mål för den offentliga kontrollen
Artikel 3, 4, 6, 7 och 8 i förordning (EG) 882/2004
3 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av 
livsmedel

Kommentarer
Nämnden har som mål att utföra kontroll som säkrar att livsmedel är säkra. 
Nämnden har för första gången fastställt en flerårig kontrollplan och kommer 
framöver att arbeta för att målen i nationella kontrollplanen ska ingå i deras egen 
kontrollplan.

Angående mål nr 17, som handlar om att nämnden ska inventera vilka som 
levererar ekologiskt inom skol- och barnomsorgsverksamheten inom kommunen, 
har inspektören ställt frågan till kostchefen, men inte fått svar. Nämnden uppger att 
de kommer att bevaka detta.

Den 1 januari 2017 började nya föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel 
(LIVSFS 2005:21) gälla. Av 3e § denna föreskrift framgår att en plan årligen ska 
fastställas för livsmedelskontrollen. Planen ska omfatta en period om minst tre år. 
Av planen ska framgå hur inriktning, mål och prioriteringar i Sveriges fleråriga 
kontrollplan för livsmedelskedjan (NKP) har beaktats. 

I del 2 av Sveriges fleråriga kontrollplan (NKP) framgår de fyra effektmålen som 
har tagits fram och vilka operativa mål som är kopplade till respektive effektmål.

Ledning och ansvarsfördelning, samt samordning, opartiskhet 
och intressekonflikt, inklusive jäv
Artikel 4.2 b och 4.4  i förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse nr 1
Det råder intressekonflikt vid myndigheten. Avvikelsen är kvarstående från 
revisionen år 2015.

Bedömningen baseras på följande iakttagelser:
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a) Nämnden kan inte påverka bemanningen på Plan/bygg- och miljöenheten.
b) Samhällsbyggnadschefen är tillförordnad chef för Plan/bygg- och miljöenheten 
under semesterperioden.
c) Ekonomin är gemensam inom samhällsbyggnadsförvaltningen.

Kommentarer
Kommunen är organiserad i en Kommunstyrelseförvaltning med verksamheter 
under sig. I samhällsbyggnadsförvaltningen ingår sju verksamheter och Plan/bygg- 
och miljöenheten är en av dessa. I de övriga verksamheterna ingår bland annat 
enheten som hanterar kost och VA-enheten som hanterar dricksvatten.
Vid revisionen 2015 konstaterade Länsstyrelsen att Samhällsbyggnadschefen även 
var tillförordnad chef för Plan/bygg- och miljöenheten. Detta medförde enligt 
Länsstyrelsens bedömning att det fanns en intressekonflikt inom myndigheten. 
Nuvarande enhetschef för Plan/bygg- och miljöenheten rekryterades efter 
sommaren 2015.

Nämnden försöker hantera den inbyggda intressekonflikten genom att 
samhällsbyggnadschefen inte har någon delegationsrätt enligt 
delegationsordningen. 

Ingen i nämnden är livsmedelsföretagare. Nämnden tar regelbundet upp jävsfrågan 
och det förekommer att ledamöter ser sig som jäviga i vissa frågor.
Inspektören har ingen bisyssla, vid nyanställning ställs frågan om bisysslor.  
Inspektören har ett nära samarbete med grannkommuner (SOLTAKÖ), de har en 
gemensam semesterlista. Möjligheten finns även att kontakta GR.

Befogenheter
Artikel 4.2 e och 54.1 i förordning (EG) nr 882/2004

Ingen avvikelse

Kommentarer
Nämnden har en långt gången delegationsordning.
Viten upp till 10 000 delegerat till inspektör. Felaktigt anges i tillsynsplanen att 
”samtliga ärenden förutan vite är delegerat”.
Åtalsanmälan anses som verkställighet.
Beslut om att sätta ner avgift är delegerat till inspektören. Diskussion kan alltid tas 
med chefen.

Kontrollpersonal
Artikel 4.2 c i förordning (EG) nr 882/2004

Ingen avvikelse

Kommentarer
Nämnden har 0,48 årsarbetskrafter för livsmedelskontroll. Nämnden planerar för 
ytterligare en inspektör med 10-15 % för livsmedelskontroll. 
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Kompetenskrav och utbildning 
Artikel 4.2 c och 6 i förordning (EG) nr 882/2004
§ 3g Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av 
livsmedel

Avvikelse nr 2
Nämnden har inte kartlagt sitt kompetensbehov.
Nämnden saknar kompetens inom det ekologiska området för att bedriva kontroll 
av ekologiska livsmedel.

Bedömningen baseras på följande iakttagelser:

Nämnden saknar en kompetensförsörjningsplan och det saknas en aktuell 
utbildningsplan för personalen.

Kommentarer
Det pågår en kompetensanalys i samarbete med grannkommuner (SOLTAKÖ). En 
gemensam kompetensros kommer att tas fram i detta samarbete. Inspektören har 
deltagit på en butikskurs, där momentet saminspektion ingick. Diskussion förs 
löpande angående vilka kurser som inspektören är i behov av att delta vid. 

Angående ekologisk kontroll, så förlitar sig inspektören på verksamheten och 
märkningen i tidigare led. Nämnden arbetar inte med ekologisk kontroll. Vid 
skuggkontrollen kunde Länsstyrelsen konstatera att nämnden för närvarande inte 
har kompetens inom ekologisk verksamhet

Utrustning
Artikel 4.2 d, 8.1 och kapitel II i bilaga II till förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse nr 3
Nämnden använder termometrar som inte är kontrollerade tillräckligt ofta.

Bedömningen baseras på följande iakttagelse:
De termometrarna som används vid kontroll skickas in för kalibrering en gång per 
år

Kommentarer
Vid revisionen år 2015 saknades provtagningsutrustning och termometrarna 
kalibrerades inte varje år. Länsstyrelsen konstaterade att det nu fanns 
provtagningsutrustning. Nämnden använder sig inte av någon referenstermometer, 
IR-Termometern och instickstermometern skickas in för kalibrering en gång per år. 

Följande text kommer från Livsmedelsverkets Kontrollhandbok – Butik:
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att vara säker på att mätningarna är tillförlitliga. Nämnden skulle exempelvis kunna 
kalibrera termometrarna mot isvatten oftare än en gång per år för att kunna 
kontrollera att de inte avviker. 

Observera att en kalibrering av termometern är en uppmätning av hur mycket fel 
termometern visar. Någon justering av termometern så att den visar exakt rätt görs 
inte. Kalibreringsresultatet måste man alltså ta hänsyn till vid varje mätning med 
aktuell termometer.

Finansiering
Artikel 26, 27 och 27.9, och bilaga VI till förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse nr 4
Den nya taxan är ännu inte beslutad av kommunfullmäktige.

Bedömningen baseras på följande iakttagelse:
Nämnden har tagit fram ett underlag för taxan specifikt för livsmedelskontrollen 
och har beslutat att föreslå denna höjning för kommunfullmäktige.

Kommentarer
Nämnden kunde vid revisionen år 2015 inte visa att intäkterna för kontrollen 
motsvarar kostnaderna. Nu finns ett nytt förslag till taxa som är uträknad med hjälp 
av SKLs modell. Förslaget är då att taxan kommer att vara 1 464 kr respektive 
1 374 kr från och med den 1 januari 2018. Nuvarande taxa är 900 kr. Nämnden har 
föreslagit denna höjning till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige. 
Detta kommer att ske i höst. Det kan eventuellt bli aktuellt med en stegvis höjning 
av taxan. Nämnden har informerat livsmedelsverksamheterna att timtaxan ska 
höjas.

Registrering och godkännande av livsmedelsanläggningar, 
anläggningsförteckning 
Artikel 31 i förordning (EG) nr 882/2004

Ingen avvikelse

Kommentarer
Nämnden har ett anläggningsregister.

För att säkerställa att resultatet från en temperaturmätning är riktigt, måste den 
termometer som används i tillsynen vara spårbart kalibrerad eller kontrollerad 
mot en spårbart kalibrerad termometer. Det enklaste är att ha tillgång till en 
spårbart kalibrerad kontrolltermometer som inte används i fält. 
Livsmedelsverket rekommenderar att brukstermometrarna (om man har flera 
bör de märkas så att de går att särskilja) kontrolleras mot kontrolltermometern 
minst en gång per månad. Kontrolltermometern ska kalibreras årligen. 
Kalibrering och kontroller måste dokumenteras.
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Riskbaserad kontroll - prioritering inom kontrollområdet 
Artikel 3, och 10 i förordning (EG) nr 882/2004
3 § Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av 
livsmedel

Avvikelse nr 5
Nämnden har inte tagit hänsyn till kontrollmetoder i sin planering. Avvikelsen är 
kvarstående från år 2015.
Nämnden har inte tagit hänsyn till kontroll av ekologiska produkter i sin planering 
av kontrollen.

Bedömningen baseras på följande iakttagelser:

a) Det framgår inte av nämndens årliga kontrollplan hur hänsyn tas till de olika 
kontrollmetoderna revision, inspektion eller provtagning. 
b) Nämnden genomför sällan revisioner och provtagning sker sporadiskt. 
c) Nämnden planerar och utför inte någon kontroll av ekologiska produkter.

Kommentarer
Vid revisionen år 2015 konstaterade Länsstyrelsen att nämnden inte utförde 
kontroll på ett helt riskbaserat sätt. En kontrollskuld hade byggts upp för 
anläggningar som har mycket kontrolltid och nämnden tog inte hänsyn till 
kontrollområden och kontrollmetoder i planeringen av kontrollen. 

Länsstyrelsen konstaterar nu att det finns en plan för hur kontrollskulden ska 
hanteras.  Nämnden använder Livsmedelsverkets vägledning för riskklassning och 
beräkning av kontrolltid. Kontrolltiden för respektive anläggning tidsredovisas.
Anläggningar med fler än 5 timmars tilldelad kontrolltid får mer än två kontroller.

Enligt 3e § föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel (LIVSFS 2005:21) ska 
av kontrollmyndighetens årliga kontrollplan för livsmedel framgå hur myndigheten 
avser att använda olika kontrollmetoder, särskilt provtagning och analys.

Följande text kommer från Handbok, Revision av lokala kontrollmyndigheters 
livsmedelskontroll

Provtagning är ibland den enda eller den lämpligaste metoden för att 
kontrollera ett visst lagkrav. Provtagning kan exempelvis användas för att 
påvisa patogena bakterier, toxiska substanser eller otillåtna tillsatser, för att 
verifiera märkningen av ett livsmedel (näringsinnehåll, djurslag etc.), för att 
verifiera företagets egen kontroll, eller för att granska om lagstadgade 
gränsvärden och kriterier uppfylls. Myndigheten behöver tänka på detta när 
kontrollen planeras.
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Rutiner för utförande av kontroll 
Artikel 3.2, 4.4, 8.1 och 8.3 b, samt bilaga II till förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse nr 6
Nämnden saknar dokumenterade rutiner. Avvikelsen är kvarstående från revisionen 
2015.
Bedömningen baseras på följande iakttagelser:
Dokumenterade rutiner saknas för områden där det enligt lagstiftningen är krav på 
dokumenterade förfaranden, exempelvis kalibrering av termometer.

Kommentarer
En provtagningsrutin har tagits fram. Processkartläggningen som skulle 
genomföras under år 2016 pågår och är ännu inte avslutad. Nämndens kontrollplan 
innehåller avsnitt som kan läsas som rutiner.

Provtagning och analys
Artikel 4.2 c, 11 och 12 i förordning (EG) nr 882/2004

Ingen avvikelse

Kommentarer
Avtal med laboratorium finns.

Rapportering av kontrollresultat 
Artikel 9 i förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse nr 7
Kontrollrapporter innehåller inte föreskrivna uppgifter eftersom syfte med 
kontrollen saknas. Avvikelsen är kvarstående från revisionen år 2015.
Nämnden ställer krav på åtgärd i kontrollrapporten, och inte i form av ett beslut 
som går att överklaga.
Bedömningen baseras på följande iakttagelser:
a) De granskade kontrollrapporterna saknar uppgifter om syfte med kontrollen.
b) En av de granskade kontrollrapporterna innehåller ett krav att en produkt inte får 
säljas utan ingrediensförteckning.
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Kommentarer
Det var otydligt i de granskade rapporterna om vissa iakttagelser var avvikelse eller 
inte. 
Genom att hänvisa avvikelser till aktuellt lagstöd blir det tydligt för företagaren att 
avvikelser behöver åtgärdas eftersom det avviker från gällande lagkrav.
Det är också en hjälp för inspektören att granska lagstödet till aktuell avvikelse så 
man inte övertolkar lagstiftningen. Kontrollen blir mer rättssäker. 
Det är även ett stöd för vidare handläggning av ärendet eftersom 
kontrollmyndigheten är skyldig att vidta åtgärder för att företaget ska vidta rättelse 
vid avvikelser.
Följande text kommer från Livsmedelsverkets Kontrollwiki, Utföra offentlig 
kontroll - grunder 

Öppenhet i kontrollen
Artikel 7 i förordning (EG) nr 882/2004

Ingen avvikelse

Kommentarer
Handläggare hanterar begäran om utlämnande av allmän handling.

Sanktioner vid bristande efterlevnad
Artikel 54 och 55 i förordning (EG) nr 882/2004

Ingen avvikelse

Kommentarer
Av den fastställda kontrollplanen framgår det tydligt hur avvikelser ska hanteras. 
Nämnden använder sanktioner vid upprepade avvikelser.
Nämnden har förelagt VA-enheten att lämna in riskanalys och handlingsplan med 
åtgärder.

Uppföljning 
Artikel 4.2 a och 8.3 i förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse nr 8
Nämnden kontrollerar inte att avvikelser som upptäcks vid kontroll följs upp. 
Denna avvikelse är kvarstående från revisionen år 2015.

Bedömningen baseras på följande iakttagelse:
Angående avvikelsen som gällde produkten som saknade ingrediensförteckning, så 
gjordes ingen dokumentation om att verksamhetsutövaren åtgärdade avvikelsen 

Resultatet av kontrollen bör skrivas så att det tydligt framgår vilka 
observationer som medfört en avvikelse och vilken lagstiftning avvikelsen 
grundas på. Det bör också tydligt framgå vad som bedömdes uppfylla 
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direkt på plats. Det framgår av kontrollrapporten inte om avvikelsen åtgärdades 
eller inte.

Kommentarer

Vid revisionen år 2015 konstaterade Länsstyrelsen att nämnden inte följde upp att 
debiterad kontroll  utfördes på respektive anläggning och att avvikelser som 
upptäcktes vid kontroll följdes upp. Nämnden kunde inte heller säkerställa att 
eventuella avvikelser upptäcktes vid kontroll.

Länsstyrelsen konstaterar nu att nämnden har en treårig plan för hur 
kontrollskulden ska hanteras.

Nämnden har ett uppföljningssystem som är kopplat till hur stor del av 
inspektionerna som blir utförda. Nämnden har följt upp de fynd som konstaterades 
vid revisionen år 2015. Miljöchefen har avstämningar med inspektören. 

Revisioner
Artikel 4.6 i förordning (EG) nr 882/2004

Ingen avvikelse

Kommentarer
Nämndens revisionsresultat från 2015 har löpande diskuterats. 

Beredskap
Artikel 4.2 f och 13 i förordning (EG) nr 882/2004

Avvikelse nr 9
Nämnden saknar en beredskapsplan som omfattar livsmedel och dricksvatten.

Bedömningen baseras på följande iakttagelse:
Det finns en övergripande beredskapsplan.

Granskning på en anläggning
Syftet med granskningen på anläggningen var att granska om nämnden utför 
kontroll av ekologiska livsmedel i butik och att kontrollen görs mot relevant 
lagstiftning.
Inspektören uppgav att han hade tagit del av kontrollhandbok – Butik, avseende 
ekologiska livsmedel inför kontrollen.
Syftet med kontrollen var att i butiken titta på redlighet, dvs titta på ekologiskt 
märkta produkter, titta på följesedlar mm för att verifiera att produkterna de köper 
in är ekologiska. Inga kontrollområden hade valts ut. Fokus låg på 
lösviktsförsäljning av frukt och grönt.
Ingen mall eller checklista användes. Det kontrollerades en faktura i en dator om 
att det stod EKO bredvid frukt- och grönsakssorten. Inledningsvis ställde 
inspektören någon fråga till butiksansvarig, sedan gick inspektören runt själv i 
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butiken bland frukt- och grönt. Inspektören nämnde att några saker noterades under 
kontrollen, men kommunicerade inte med verksamhetsutövaren.

Sammanfattning:
Nämnden hade inte kännedom om gällande lagstiftning inom det ekologiska 
området, utan förlitar sig på kontrollen i tidigare led. Nämnden hade inte kännedom 
om och hade inte heller kontrollerat om någon av butikerna kan vara undantagna 
från anmälan till kontrollorgan och då istället ska vara underställda kontroll av 
nämnden. Någon sådan kontroll har inte gjorts. I och med detta kan nämnden inte 
rapportera till Livsmedelsverket om butiker/aktörer borde varit anmälda så att 
Livsmedelsverket kan sanktionera aktörerna. Nämnden har aldrig anmält någon 
butik/aktör till Livsmedelsverket, enligt ovan. 
För att kunna göra bedömningar om butiker ska vara undantagna från anmälan till 
kontrollorgan behövs kompetens inom ekologisk produktion och i det här fallet 
saknade nämnden sådan kompetens. (se revisionsområdet kompetenskrav och 
utbildning)
Det finns i dagsläget ingenting i nämndens planering/genomförande som anger att 
de ska kontrollera ekologiska livsmedel. (se revisionsområdet riskbaserad kontroll)

De som deltagit i beslutet
Denna rapport har beslutats av funktionschefen Lars Uhlin med länsveterinär 
Sara Samuelsson som föredragande. I handläggningen har även Christina Åkerman 
deltagit. 

Lars Uhlin
Sara Samuelsson

Detta beslut har godkänts digitalt. Det saknar därför namnunderskrifter.

För kännedom
Livsmedelsverket, Utvärderingsenheten
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Sara Samuelsson
Länsveterinär
010-2245672

Livsmedelsverket
revision@slv.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Överlämnande av bedömning av kvarstående avvikelse gällande 
intressekonflikt och kontrollrapporter efter revision av 
kommunal livsmedelskontroll i Öckerö

Nämnden redogjorde följande den 1 april 2019 till Länsstyrelsen angående 
avvikelsen gällande intressekonflikt:
Vi kan tyvärr inte redovisa dokument som visar hur intressekonflikten är löst. På 
tjänsteperson nivå pågår dock ett ständigt arbete med frågan. Vi har sedan 
årsskiftet 2017/2018 tagit kritiken till kommunstyrelsens beredning och fått 
uppdraget att vidare utreda frågan. Därefter har en extern genomlysning gjorts av 
plan- bygg- mark och exploatering- samt miljöenheten gjorts. I rapporten efter 
genomlysningen finns en rad rekommendationer och förslag på 
organisationsförändring. Slutrapporten efter genomlysningen är kommunicerad i 
kommunstyrelsen vilket är en väg att förankra problematiken politiskt. Arbetet 
fortskrider och i arbetet kommer vi ta hjälp externt för att hitta en lösning som 
fungerar för verksamheten och kan accepteras politiskt. En ständig dialog mellan 
enhetschef, Plan- bygg- och miljöenheten, och Samhällsbyggnads chef hålls levade 
för att förebygga jäv i praktiken. Vi ber Länsstyrelsen beakta att det tar tid att 
förankra en omorganisation. Ur tjänstepersonperspektiv är det viktigt att 
organisationsstrukturen är gynnsam för verksamheten samtidigt som vi uppnår 
målet att bygg- och miljönämnden äger budgeten för sin personal. Det är viktigt att 
nämna att det till sist är ett politiskt beslut att fatta.

Länsstyrelsen bedömer att nämnden svar angående organisation innebär att 
avvikelsen angående intressekonflikt kvarstår. Avvikelsen är återkommande sedan 
flera år. 
Då Länsstyrelsen inte har befogenhet att kräva åtgärder från en kommun 
överlämnas uppföljningen till Livsmedelsverket för bedömning och eventuella 
åtgärder.

Länsstyrelsen har granskat kontrollrapporter från 5 kontroller utförda i juli, oktober 
och november 2018. Dessa 5 kontroller är dokumenterade i februari 2019 och 
kontrollrapporterna saknar diarienummer.
Det är oklart i rapporten angående rengöringskontrollen på kniv på Pinans Pizzeria 
om det är en avvikelse eller inte.
I rapporten från Öckerö församling så anges att ”Skärbräda plast grön – 107. Se 
över rutiner för diskning.”. Länsstyrelsen anser att det är oklart om formuleringen 
är ett krav i rapporten.
Länsstyrelsen lämnar därför även över de 5 kontrollrapporterna till 
Livsmedelsverket för bedömning.

D
nr 2019-124 Ankom

stdatum
 2019-06-17
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Sara Samuelsson

Bilagor:
5 kontrollrapporter
Öckerös svar angående omorganisation 1 april 2019
Åtgärdsplaner från Öckerö 13 november 2017 
Länsstyrelsen svar på åtgärdsplan 12 februari 2018
Revisionsrapporter från år 2011, uppföljning 2012, 2015 och 2017

Kopia för kännedom:
Bygg- och miljönämnden Öckerö miljo@ockero.se
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Sara Samuelsson
Länsveterinär
010-2245672

Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun
kommun@ockero.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppföljning med anledning av Länsstyrelsens 
uppföljande revision av livsmedelskontrollen i Öckerö 
kommun 2017

Länsstyrelsen mottog den 3 oktober och 4 december 2017 åtgärdsplaner som
redogjorde för hur och när korrigerande åtgärder kommer att vidtas med hänsyn till
de avvikelser som konstaterades vid Länsstyrelsens uppföljande revision av 
livsmedelskontrollen den 24 maj 2017. (dnr 281-11260-2017)

Länsstyrelsen önskar att Bygg- och miljönämnden verifierar åtgärdsplanens 
genomförande genom att senast den 26 april 2019 skickar in följande dokument:

1. Dokument som redogör för hur Bygg- och miljönämnden har åtgärdat avvikelsen 
angående intressekonflikt
2. Kompetensförsörjningsplan
3. De första fem utskickade kontrollrapporterna inom livsmedel för år 2019
4. Beslut om taxa för livsmedelskontrollen beslutad av kommunfullmäktige år 
2017
5. Förteckning över framtagna rutiner och processkarta över livsmedelskontrollen
6. Beredskapsplan för livsmedel och dricksvatten

Sara Samuelsson

Bilaga
Revisionsrapport och åtgärdsplaner, dnr 282-11260-2017
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 2019-07-11 Dnr 2019/00040 
  Saknr 2.8.1 

Bygg- och miljönämnden Öckerö kommun 
475 80 Öckerö 
 

Området för strategisk utveckling och stöd 
Utvärderingsavdelningen 
Göran Engström 

 
 
Livsmedelskontrollen i Öckerö kommun – Livsmedelsverkets 
uppföljande revision efter Länsstyrelsen i Västra Götalands läns 
uppföljning av revision i Öckerö kommun 
 
Bakgrund 
I rapporten ”Uppföljning av revision av livsmedelskontrollen i Öckerö” skriver 
länsstyrelsen i Västra Götalands län ” Länsstyrelsen mottog den 3 och 4 oktober 
2017 Bygg- och miljönämndens åtgärdsplan, som redogjorde för när och hur 
korrigerande och förebyggande åtgärder skulle vidtas med hänsyn till de 9 
avvikelser som noterades vid revisionen den 24 maj 2017 (dnr 281-11260-2017).” 
 
Förtydliganden 
Intressekonflikt 
Länsstyrelsen skriver i ett meddelande till Livsmedelsverket (2019-06-07).            
” Nämnden redogjorde följande den 1 april 2019 till Länsstyrelsen angående 
avvikelsen gällande intressekonflikt: 
Vi kan tyvärr inte redovisa dokument som visar hur intressekonflikten är löst. På 
tjänsteperson nivå pågår dock ett ständigt arbete med frågan. Vi har sedan 
årsskiftet 2017/2018 tagit kritiken till kommunstyrelsens beredning och fått 
uppdraget att vidare utreda frågan. Därefter har en extern genomlysning gjorts av 
plan- bygg- mark och exploatering- samt miljöenheten gjorts. I rapporten efter 
genomlysningen finns en rad rekommendationer och förslag på 
organisationsförändring. Slutrapporten efter genomlysningen är kommunicerad i 
kommunstyrelsen vilket är en väg att förankra problematiken politiskt. Arbetet 
fortskrider och i arbetet kommer vi ta hjälp externt för att hitta en lösning som 
fungerar för verksamheten och kan accepteras politiskt. En ständig dialog mellan 
enhetschef, Plan- bygg- och miljöenheten, och Samhällsbyggnads chef hålls 
levade för att förebygga jäv i praktiken. Vi ber Länsstyrelsen beakta att det tar tid 
att förankra en omorganisation. Ur tjänstepersonperspektiv är det viktigt att 
organisationsstrukturen är gynnsam för verksamheten samtidigt som vi uppnår 
målet att bygg- och miljönämnden äger budgeten för sin personal. Det är viktigt 
att nämna att det till sist är ett politiskt beslut att fatta. 
 
Länsstyrelsen bedömer att nämnden svar angående organisation innebär att 
avvikelsen angående intressekonflikt kvarstår. Avvikelsen är återkommande sedan 
flera år. 
Då Länsstyrelsen inte har befogenhet att kräva åtgärder från en kommun 
överlämnas uppföljningen till Livsmedelsverket för bedömning och eventuella 
åtgärder.” 



 
LIVSMEDELSVERKET   2 (2) 

2019-07-11 Dnr 2019/00040 
 Saknr 2.8.1 

Området för strategisk utveckling och stöd 
Utvärderingsavdelningen 
Göran Engström 

 
Livsmedelsverkets fråga 
När beräknar Öckerö kommun att dokument kan presenteras som visar att 
intressekonflikten är löst? 
 
Kontrollrapporter 
Länsstyrelsen skriver i meddelandet till Livsmedelsverket (2019-06-07). ” 
Länsstyrelsen har granskat kontrollrapporter från 5 kontroller utförda i juli, 
oktober och november 2018. Dessa 5 kontroller är dokumenterade i februari 2019 
och kontrollrapporterna saknar diarienummer. 
Det är oklart i rapporten angående rengöringskontrollen på kniv på Pinans Pizzeria 
om det är en avvikelse eller inte. 
I rapporten från Öckerö församling så anges att ”Skärbräda plast grön – 107. Se 
över rutiner för diskning.”. Länsstyrelsen anser att det är oklart om formuleringen 
är ett krav i rapporten. 
Länsstyrelsen lämnar därför även över de 5 kontrollrapporterna till 
Livsmedelsverket för bedömning.” 
 
Livsmedelsverkets fråga 
Kan Livsmedelsverket ta del av myndighetens 5 senaste kontrollrapporter? 
 
 
 
Livsmedelsverket önskar svar på ovanstående frågor senast 16 september 2019. 
 
 
 
 
Göran Engström 
Statsinspektör 
 
För kännedom 
Ansvarig för revision av lokal livsmedelskontroll vid länsstyrelsen i Västra 
Götalands län.  
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Sara Samuelsson
Länsveterinär
010-2245672

Livsmedelsverket
revision@slv.se

 

Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Överlämnande av bedömning av kvarstående avvikelse gällande 
intressekonflikt och kontrollrapporter efter revision av 
kommunal livsmedelskontroll i Öckerö

Nämnden redogjorde följande den 1 april 2019 till Länsstyrelsen angående 
avvikelsen gällande intressekonflikt:
Vi kan tyvärr inte redovisa dokument som visar hur intressekonflikten är löst. På 
tjänsteperson nivå pågår dock ett ständigt arbete med frågan. Vi har sedan 
årsskiftet 2017/2018 tagit kritiken till kommunstyrelsens beredning och fått 
uppdraget att vidare utreda frågan. Därefter har en extern genomlysning gjorts av 
plan- bygg- mark och exploatering- samt miljöenheten gjorts. I rapporten efter 
genomlysningen finns en rad rekommendationer och förslag på 
organisationsförändring. Slutrapporten efter genomlysningen är kommunicerad i 
kommunstyrelsen vilket är en väg att förankra problematiken politiskt. Arbetet 
fortskrider och i arbetet kommer vi ta hjälp externt för att hitta en lösning som 
fungerar för verksamheten och kan accepteras politiskt. En ständig dialog mellan 
enhetschef, Plan- bygg- och miljöenheten, och Samhällsbyggnads chef hålls levade 
för att förebygga jäv i praktiken. Vi ber Länsstyrelsen beakta att det tar tid att 
förankra en omorganisation. Ur tjänstepersonperspektiv är det viktigt att 
organisationsstrukturen är gynnsam för verksamheten samtidigt som vi uppnår 
målet att bygg- och miljönämnden äger budgeten för sin personal. Det är viktigt att 
nämna att det till sist är ett politiskt beslut att fatta.

Länsstyrelsen bedömer att nämnden svar angående organisation innebär att 
avvikelsen angående intressekonflikt kvarstår. Avvikelsen är återkommande sedan 
flera år. 
Då Länsstyrelsen inte har befogenhet att kräva åtgärder från en kommun 
överlämnas uppföljningen till Livsmedelsverket för bedömning och eventuella 
åtgärder.

Länsstyrelsen har granskat kontrollrapporter från 5 kontroller utförda i juli, oktober 
och november 2018. Dessa 5 kontroller är dokumenterade i februari 2019 och 
kontrollrapporterna saknar diarienummer.
Det är oklart i rapporten angående rengöringskontrollen på kniv på Pinans Pizzeria 
om det är en avvikelse eller inte.
I rapporten från Öckerö församling så anges att ”Skärbräda plast grön – 107. Se 
över rutiner för diskning.”. Länsstyrelsen anser att det är oklart om formuleringen 
är ett krav i rapporten.
Länsstyrelsen lämnar därför även över de 5 kontrollrapporterna till 
Livsmedelsverket för bedömning.
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Bilagor:
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Kopia för kännedom:
Bygg- och miljönämnden Öckerö miljo@ockero.se
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Postadress:
Länsstyrelsen Västra Götalands län
403 40 Göteborg

Telefon/Fax:
010-224 40 00 (vxl)
010-224 40 22 (fax)

Webb:
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Uppföljning av revision av livsmedelskontrollen i 
Öckerö

Bakgrund

Länsstyrelsen mottog den 3 och 4 oktober 2017 Bygg- och miljönämndens 
åtgärdsplan, som redogjorde för när och hur korrigerande och förebyggande 
åtgärder skulle vidtas med hänsyn till de 9 avvikelser som noterades vid revisionen 
den 24 maj 2017 (dnr 281-11260-2017).
Avvikelserna var följande:

Avvikelse nr 1
Det råder intressekonflikt vid myndigheten. Avvikelsen är kvarstående från
revisionen år 2015.
Avvikelse nr 2
Nämnden har inte kartlagt sitt kompetensbehov.
Nämnden saknar kompetens inom det ekologiska området för att bedriva kontroll
av ekologiska livsmedel.
Avvikelse nr 3
Nämnden använder termometrar som inte är kontrollerade tillräckligt ofta.
Avvikelse nr 4
Den nya taxan är ännu inte beslutad av kommunfullmäktige.
Avvikelse nr 5
Nämnden har inte tagit hänsyn till kontrollmetoder i sin planering. Avvikelsen är
kvarstående från revisionen år 2015.
Nämnden har inte tagit hänsyn till kontroll av ekologiska produkter i sin planering
av kontrollen.
Avvikelse nr 6
Nämnden saknar dokumenterade rutiner. Avvikelsen är kvarstående från revisionen
år 2015.
Avvikelse nr 7
Kontrollrapporter innehåller inte föreskrivna uppgifter eftersom syfte med
kontrollen saknas. Avvikelsen är kvarstående från revisionen 2015.
Nämnden ställer krav på åtgärd i kontrollrapporten, och inte i form av ett beslut
som går att överklaga.
Avvikelse nr 8
Nämnden kontrollerar inte att avvikelser som upptäcks vid kontroll följs upp.
Denna avvikelse är kvarstående från revisionen år 2015.
Avvikelse nr 9
Nämnden saknar en beredskapsplan som omfattar livsmedel och dricksvatten.
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Redogörelse för ärendet
Den 18 mars 2019 följde Länsstyrelsen upp att åtgärdsplanen genomförts och
begärde in dokument från Bygg- och miljönämnden för att visa att avvikelserna är 
åtgärdade.

Den 23 april 2019 inkom kompetensförsörjningsplan, beslut om ny taxa, 
processkarta och beredskapsplan, samt en redogörelse för hur arbetet pågår att 
åtgärda avvikelsen angående intressekonflikt.
Den 10 juni 2019 inkom fem kontrollrapporter.

Länsstyrelsen bedömer i och med att Bygg- och miljönämnden har en 
kompetensförsörjningsplan att avvikelse nr 2 är åtgärdad. Inspektören deltog på 
länsmötet hösten 2018 som innehöll utbildning om kontroll av ekologiskt.
Kommunfullmäktige har beslutat om ny taxa för livsmedelskontrollen och därmed
anser Länsstyrelsen att avvikelse nr 4 är åtgärdad.
Bygg- och miljönämndens processkartläggning visar processen för riskklassning, 
kontroll och registrering. Länsstyrelsen anser att avvikelse nr 6 är åtgärdad.
Bygg- och miljönämnden har tagit fram en beredskapsplan och därmed är 
avvikelse nr 9 åtgärdad.

Avvikelse nr 3, 5 och 8 kommer att följas upp vid nästa revision.

Angående avvikelse nr 1 anger Bygg- och miljönämnden att det inte går att 
redovisa hur intressekonflikten är löst, det pågår ett ständigt arbete med frågan. En 
extern genomlysning har gjorts och det togs i denna genomlysning fram ett förslag 
på organisationsförändring. En ständig dialog hålls mellan berörda chefer för att 
förebygga jäv i praktiken.
Eftersom avvikelse 1 kvarstår sedan flera år överlämnar Länsstyrelsen avvikelsen 
till Livsmedelsverket att avgöra om Bygg- och miljönämnden uppfyller kraven 
avseende opartiskhet och för att vid behov vidta åtgärder.

De 5 kontrollrapporter som Länsstyrelsen har granskat innehåller syfte. Därmed är 
avvikelse nr 7 avseende krav på föreskrivet innehåll åtgärdat. 
Däremot noterar Länsstyrelsen att kontrollerna för de 5 rapporterna som granskats 
är utförda i juli, oktober och november 2018 och är dokumenterade i februari 2019. 
Dokumenten saknar diarienummer.
Det är oklart i rapporten angående rengöringskontrollen på kniv på Pinans Pizzeria 
om det är en avvikelse eller inte.
I rapporten från Öckerö församling så anges att ”Skärbräda plast grön – 107. Se 
över rutiner för diskning.”. Länsstyrelsen anser att det är oklart om formuleringen 
är ett krav i rapporten.
Länsstyrelsen lämnar därför även över de 5 kontrollrapporterna till 
Livsmedelsverket för bedömning.
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Denna rapport om uppföljning har beslutats av enhetschefen Karin Lundborg med
länsveterinär Sara Samuelsson som föredragande.

Karin Lundborg
Sara Samuelsson

Detta beslut har godkänts digitalt. Det saknar därför namnunderskrifter.

Bilaga:
Överlämnande till Livsmedelsverket

Kopia:
Livsmedelsverket
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Rikard Sporre  

Ärende: Inriktning detaljplan för Norra Brevik  

Diarienummer: 0367/13 
 
Förslag till beslut 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen fattar beslut om inriktning i arbetet med detaljplan för Norra Brevik enligt 

alternativ 1 eller alternativ 2.  

 
Alternativ 1: Kommunstyrelsen beslutar att återuppta planarbetet 

 
Alternativ 2: Kommunstyrelsen beslutar att avbryta planarbetet  

Sammanfattning 
Planförslaget innebär att ett tidigare orört bergsområde på Öckerös västra sida exploateras 
med cirka 70 bostäder i form av enbostadshus eller parhus samt flerbostadshus.  
 
Detaljplanen var föremål för samråd under tiden 30 juni – 22 september 2017. Under sam-
rådstiden inkom totalt 3542 yttrande. Av dessa har 3055 personer skrivit på en protestlista, 
”Bevara Norra Brevik”, och 285 personer lämnat synpunkter genom att fylla i och skicka in 
ett formulär. Resterande yttranden har inkommit genom enskilda yttranden från sakägare, 
privatpersoner, myndigheter, förvaltningar, organisationer, föreningar och företag. 

Planarbetet har sedan våren 2018 legat vilande. Samhällsbyggnadsverksamheten önskar ett 
tydliggörande angående kommunstyrelsens viljeinriktning kring planarbetet, dels med anled-
ning av det stora antalet synpunkter som inkommit under samrådet, men även då planarbe-
tet legat vilande och underlagsmaterialet riskerar att bli inaktuellt.  

Tidigare beslut  
- Öckerö kommunfullmäktige lämnade positivt planbesked för att pröva möjligheten 

att exploatera området 2015-02-19 (KF § 6) 
- Öckerö kommunstyrelse beslutade 2017-05-23 (KS § 122) om samråd av detaljplan 

för Norra Brevik.  
 
 



 
 

 
Sammanfattning inkomna synpunkter  
De synpunkter som inkommit har delats in och sammanfattas under följande rubriker, vilket 
ger en täckande bild av vilka ämnen synpunkterna berör (se bilaga ”Sammanställning av in-
komna synpunkter” för fullständig sammanfattning).  

 

Trafik Landskapsbild Naturvärden och rekreation 

Kulturhistoria Översiktsplanen Bygg någon annanstans 

Planprocessen Utformning och gestaltning Solstudie, skuggpåverkan 

Bostadsbehovet Prejudicerande exempel Miljökonsekvenser, förore-
nad mark 

Trygghet, jämställdhet och 
barnperspektiv 

Övrigt  

 
 
Planförslaget  
Planområdet är beläget på västra sidan av Öckerö intill återvinningscentralen vid Kärrsvik 
cirka 1 km nordväst om Öckerö hamn. Planområdet utgörs av tre fastigheter Öckerö 1:120, 
2:160, 2:157 samt en samfällighet S:34.   
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av en- och flerfamiljshus. Den tillkom-
mande bebyggelsen ska utformas så att den tar hänsyn till naturens terräng. Detaljplanens 
syfte är att kunna ge möjlighet till att bygga lägenheter i flerfamiljshus, i upp till 4 våningar 
och enfamiljsbostäder alternativt parhus. För att möta ett möjligt framtida arbetsmönster ges 
även möjlighet till kontorsändamål i flerbostadshusen. Planförslaget innebär att området be-
byggs med enbostadshus motsvarande två våningar och flerbostadshus i upp till fyra vå-
ningar. Sammanlagt innehåller förslaget ca 70 bostäder. 

 

 

  

 

Bild 1: Illustration samrådsförslag 



 
 

 

 

Ekonomiska konsekvenser  
Planarbetet utförs enligt, mellan exploatör och kommun, tecknat plankostnadsavtal. Kom-
munen är inte skyldig att ersätta exploatör för utredningskostnader eller andra kostnader 
med anledning av avtalet om kommunstyrelsen beslutar att avbryta planläggningen enligt § 
6.5 i plankostnadsavtal tecknat mellan kommun och exploatör (se bilaga 1 plankostnadsav-
tal).  

Samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning  
Under samråd av rubricerad detaljplan framkom det att det finns en tydlig opinion emot plan-
förslaget. Med anledning av antalet yttranden pausades arbetet på begäran av exploatör. Ex-
ploatören har nu meddelat att de vill återuppta arbetet. Med anledning av det långa avbrottet 
i planarbetet och det stora antalet synpunkter bedömer verksamheten att kommunstyrelsen 
bör besluta om kommunens viljeinriktning för planarbetet.    
 
När ett planarbete ligger vilande under en längre tid riskerar också utredningar m.m. att bli 
inaktuella. Att uppdatera utredningar och anpassa planen efter nya förutsättningar som upp-
stått under pausen kan innebära merkostnader och en försvårad process.  
 
  
Bilagor 

1. Plankostnadsavtal  
2. Sammanställning av inkomna synpunkter  

 
 
 
 
 
……………………………………..     …………………………………….. 
Gull-Britt Eide       Urban Olsson 
Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef   

Bild 2: Montage över området från söder 
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Inledning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra exploatering av en- och flerfamiljshus. 
Den tillkommande bebyggelsen ska utformas så att den tar hänsyn till naturens 
terräng. För att möta ett möjligt framtida arbetsmönster ges även möjlighet till 
kontorsändamål i flerbostadshusen. 

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 30 juni – 22 
september 2017. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits på 
kommunens anslagstavla och annonserats i XXXX. Samrådsmöte genomfördes 
den 24 augusti på Nimbus. Ca 200 personer besökte samrådsmötet.

Totalt har 3542 personer yttrat sig under samrådstiden. Av dessa har 3055 
personer skrivit på protestlistan ”Bevara Norra Brevik” och 285 personer lämnat 
synpunkter genom att fylla i och skicka in formulär, A och B (se bilaga formulär). 
Resternade yttranden har inkommit genom enskilda yttranden från sakägare, 
privatpersoner, myndigheter, förvaltningar, organisationer, föreningar och 
företag. 

Med anledning av det stora antalet inkomna synpunkter har kommunen ingen 
möjlighet att återkoppla svar genom denna samrådsredogörelse till var och en. 
Kommunen kommer därför att annonsera i den lokala tidningen när handlingar 
som t.ex. denna samrådsredogörelse finns tillgängliga på kommunens hemsida. 

Läsanvisning
Med anledning av mängden yttranden har kommunen inte kunnat urskilja om 
det, förutom enskilda yttrandena från sakägare, även finns sakägare bland 
de namn som finns på namnlistorna eller förtryckta formulär, inte heller om 
en och samma person yttrat sig på flera sätt, t.ex. både via namnlista och eget 
yttrande. De yttranden som inkommit redovisas enskilt eller tillsammans med 
andras yttranden som varit av samma karaktär. Yttrande från myndigheter, 
förvaltningar, organisationer, föreningar, företag och sakägare redovisas och 
besvaras enskilt. Yttranden från privatpersoner och via namlistor och formulär 
sammanfattas och besvaras gemensamt, ämnesvis under rubriken Gemensamma 
kommentarer till inkomna synpunkter från sakägare, privatpersoner, namnlista 
och formulär.

Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium 
(diarienummer XXXX/XX).
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Bilden nedan visar samrådsredogörelsens upplägg. 

Inkomna yttranden och synpunkter föredelar sig enligt följande:
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Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen och Trafikverket lyfter i sina yttranden problematiken kring väg 
155 och anser utifrån den rådande situationen att ytterligare exploatering längs 
väg 155, på sträckan Gossbydal och västerut, bör avvakta åtgärder som visar 
förbättringar i framkomligheten. Utifrån Länsstyrelsen prövningsgrunder påtalar 
de också vikten av att utreda ev. föroreningar från Påskfyren, ev. bullerstörning 
från bussar längs Norgårdsvägen samt att en dagvattenutredning tas fram där 
förhållanderna kopplat till miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten beskrivs. 
Länsstyrelsen lyfter också ev påverkan på riksintresset för friluftsliv samt de 
höga naturvärden som den västra delen av planområdet innehar.

Den kanske vanligaste förekommande synpunkten från både sakägare och 
andra boende och besökare inom och utom kommunen är att berget inte borde 
bebyggas alls med anledning av dess unika och värdefulla naturmiljö. Andra 
vanligt förekommande frågor och synpunkter är om Öckerö verkligen behöver 
fler bostäder? Att de höga husen inte passar in i landskapet och att dessa kommer 
att leda till olägenheter för närboende i form av skuggpåverkan och insyn. Det 
är framförallt tre- till fyravåningshusen som många tycker sämst om i den 
föreslagna bebyggelsen. Lanskapsbilden skulle påverkas oerhörd av en sådan hög 
bebyggelse i detta område menar man.

Många framför också synpunkter kring den trafikökning som området skulle 
generera och om vägnätet på Öckerö verkligen har kapacitiet att hantera denna 
ökade trafik och vilka säkerhetshöjande åtgärder som krävs för oskyddade 
trafikanter.

Flera har framfört oro över att exemplet Norra Brevik ska bli prejudicerande, det 
vill säga att fler exploatörer kommer att höra av sig till kommunen och vilja bygga 
som i detta planförslaget, dvs bebygga bergen.

Förutom sakägarna och närboende är det väldigt många övriga boende i 
kommunen och utanför kommunen som har yttrat sig under samrådet. Det finns 
en stor opinion mot planförslaget. Många av sakägarna nämner just den stora 
opinionen som ett skäl till att Öckerös politiker bör prioritera om och avsluta 
detaljplaneärendet. Det finns ett fåtal personer som skrivit positiva yttranden 
kring förslaget eller yttranden som är mindre negativa. Flera av sakägarna och 
övriga privatpersoner anser att det är vansinnigt att bygga på platsen och vädjar 
till kommunens politiker att tänka om.

De synpunkter som inkommit har delats in och sammanfattas under fölajnde 
rubriker, vilket ger en bra bild av vilka ämnen synpunkterna berör.

• Trafik

• Landskapsbild
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• Naturvärden och rekreation 

• Kulturhistoria

• Utformning och gestaltning

• Bygg någon annanstans

• Planprocessen

• Översiktsplanen

• Utformning och gestaltning

• Solstudie, skuggpåverkan

• Bostadsbehovet

• Prejudicerande exempel

• Miljökonsekvenser, förorenad mark

• Trygghet, jämställdhet och barnperspektiv

• Övrigt

Utredningar
Följande utredningar har tagits fram eller kompletterats inför granskningkedet.

• - Miljöteknisk markundersökning

• - Bullerutredning

• - VA- och Dagvattenutredning

• - Uppdatering av naturmiljöinventering

• - Trafikutredning

• - Uppdatering av solstudien

• - Lanskapsbildsanalys inklpåverkan på kulturmiljön

• -  xxxxx
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Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden sammanfattas och 
redovisas nedan tillsammans med kommunens kommentarer och eventuella 
förslag till åtgärder och revideringar av förslaget.

Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen Västra Götalands län

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och 

bygglagen (PBL 2010:900).

Tillkommande bostäder har sin tillgänglighet via väg 155, en regional väg 
som redan idag har en dokumenterad bristfällig framkomlighet, särskilt i 
västlig riktning under rusningstid. Vägen ingår i det prioriterade vägnätet för 
kollektivtrafik samt är också utpekad som en farligt gods led. All exploatering 
som planeras och som påverkar denna väg utgör en mellankommunal 
angelägenhet. Även trafiksäkerhet är en fråga som måste beaktas. I dagsläget 
anser Länsstyrelsen att all exploatering som tillför mer trafik på denna väg inte 
är önskvärd. Det krävs åtgärder för att underlätta trafiksituationen för alla som 
är berörda och är beroende av vägen. Trafikverket har på Länsstyrelsens begäran 
upprättat en promemoria (PM) som tydligt beskriver den aktuella situationen. 
PM:et daterat 2015-04-02 ref. TRV 2015 / 26052 är bifogat.  

Vidare behöver planen förtydligas och justeras, i enlighet med vad som 
anges nedan, vad gäller prövningsgrunderna hälsa och säkerhet samt 
miljökvalitetsnormer för att planen ska kunna accepteras.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 
§ PBL och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhets, 
mellankommunala frågor och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande 
inte skall prövas av Länsstyrelsen.
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Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§

Mellankommunala frågor samt hälsa och säkerhet – Trafik

I Trafikverkets PM TRV 2015/26052 påtalas att väg 155 är kraftigt belastad och 
att vägens kapacitet överskrids under eftermiddagen vilket leder till köbildning 
i västlig riktning. Trafikverket har redan 2015-04-02 tagit ställning i frågan och 
anser det olämpligt att exploatera längs med väg 155 innan trafiksituationen blir 
avhjälpt. 

Trafikverket har lämnat ett yttrande (daterat 2017-08-30) över föreliggande 
plan. Se bifogat yttrande TRV 2017/67539. Trafikverkets bedömning är att 
bristerna i framkomligheten skapar restidsosäkerheter för busstrafiken och 
framförallt leder till bristande trafiksäkerhet och försämrad tillgänglighet 
vid sidan av bullerstörningar och försämrad luftkvalitet. Trafikverket anser 
utifrån den rådande situationen att ytterligare exploatering längs väg 155 på 
sträckan Gossbydal och västerut bör avvakta åtgärder som visar förbättringar i 
framkomligheten. 

Länsstyrelsen gör samma bedömning som Trafikverket och anser att exploatering 
enligt planförslaget kommer att alstra mer trafik i området vilket inte är en 
önskvärd situation i nuläget. Planarbetet behöver föregås av en konstruktiv 
diskussion mellan Öckerö kommun och Göteborg Stad. Den rådande 
trafiksituationen är en viktig mellankommunal angelägenhet som Öckerö 
kommun tillsammans med Göteborg Stad behöver hantera. En trafiklösning och/
eller åtgärder som underlättar trafiksituationen måste beslutas och finansieras 
innan mer trafikalstrande exploatering kan möjliggöras.

Hälsa och säkerhet - Förorenad mark

Förekomsten av markföroreningar orsakade av påskfyren måste utredas. 
Riskerna med ev. föroreningar behöver bedömas och förslag till åtgärder tas fram, 
inklusive en uppskattning av kostnaderna. Om saneringsåtgärder blir nödvändiga 
ska detta säkerställas med planbestämmelser.

Hälsa och säkerhet - Buller

Eventuella störningar från trafikbuller behöver beskrivas och utredas utförligare. 
Kan kommande kollektivtrafik komma att medföra att bullerriktvärden 
överskrids? Den formulering som finns med i planbeskrivningen är svår att 
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förstå. Kan det komma bli nödvändigt att reglera med en planbestämmelse att 
ljudskyddade sidor säkerställs?

Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten samt hälsa och säkerhet

Det saknas uppgifter i planhandlingen om aktuell vattenförekomst. Enligt 2 
kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, 
MKN, enligt 5 kap Miljöbalken överträds. Kommunen behöver därför beskriva 
hur planerade åtgärder påverkar möjligheterna att nå uppsatta MKN för vatten 
tex med stöd av uppgifter från planerad dagvattenutredning. Det framgår av 
planhandlingen att det centrala reningsverket troligen inte har kapacitet att 
hantera spillvatten från den tillkommande bebyggelsen vilket kan innebära ökad 
bräddning av spillvatten från reningsverket. Recipient är vattenförekomsten Stora 
Kalvsund vars ekologiska status är klassad som måttlig till stor del beroende 
på övergödning. Kommunen behöver därför beskriva hur möjligheterna att nå 
uppsatta MKN för vatten påverkas även med avseende på risk för ökad bräddning 
av spillvatten från reningsverket. För att kunna planera för så pass många nya 
bostäder i kommunen är det nödvändigt att vidta åtgärder så att kapaciteten 
i reningsverket ökar samt att ledningsnätet förbättras. Länsstyrelsen som är 
tillsynsmyndighet över reningsverket och ledningsnätet kan annars komma att 
förbjuda anslutning av fler bostäder till reningsverket alternativt förelägga om att 
åtgärder vidtas. (26 kap 9 § MB).

Hälsa och säkerhet - Dagvatten

Länsstyrelsen instämmer i att det är viktigt att en dagvattenutredning tas fram 
till granskningsskedet som inte bara klargör behov av fördröjning av dagvatten 
utan även behov av rening.  För att kunna göra en bedömning av planområdets 
eventuella påverkan på miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten är det viktigt 
att dagvattenutredningen innehåller en bedömning av föroreningsinnehåll 
i dagvatten från planområdet jämfört med befintliga förhållanden. Av 
dagvattenutredningen ska också framgå till vilken recipient dagvatten avleds.

Råd enligt PBL och MB 
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att ge råd 
om tillämpningen av 2 kapitlet PBL. 

Kulturmiljö

Det planerade bostadsområdet ligger inom MB 4 kap, obruten kust. Det är 
viktigt att bostadshusen utformas på ett sådant sätt att de infogas i landskapet 
på ett hänsynsfullt sätt. Plankartan saknar utformningsbestämmelser och bör 
kompletteras vad gäller material och utformning för tak och fasader. 
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Synpunkter enligt annan lagstiftning

Groddjur

Kommunen behöver beskriva vilken hänsyn som ska tas till mindre 
vattensalamander och andra groddjur för att inte risker en prövning utifrån 
artskyddsförordningen. Nuvarande förslag på plankarta skiljer sig från 
kartutkastet vid samråd om behovsbedömning som Naturcentrum hade som 
arbetsmaterial vid inventering av groddjur 2014. Det ser ut som att det planeras 
för kvartersmark vid tre dammar som utpekats som livsmiljö för groddjur. 
Dammarna är markerade som nr 1, 5 och 6 i Naturcentrum ABs bilaga till rapport 
Inventering av groddjur i Brevik mars och april 2014. Damm nr 5 och 6 är av 
Naturcentrum utpekade som lämpliga objekt att utföra åtgärder för att förbättra 
livsmiljön för groddjur i området. Mindre vattensalamander och andra groddjur 
berörs av 6§ Artskyddsförordningen. Informationen om livsmiljöer för grod-och 
kräldjur i planbeskrivningen stämmer inte helt överens med Naturcentrums 
senare inventering av området som presenteras i rapporten från inventering av 
groddjur. 

Biotopskydd

Kommunen skriver inte om de har undersökt om det finns något 
biotopskyddsområde som exempelvis stenröse eller stenmur vid jordbruksmark 
inom planområdet. 

Natur

Av plankartan framgår att kommunen har för avsikt att exploatera i det västra 
området som bedömts ha höga naturvärden. Länsstyrelsen anser fortfarande 
att en ny inventering vid bättre tidpunkt på året behöver göras idet området, se 
bifogat yttrande från behovsbedömning daterat 2015-12-22 dnr 402-41631-2015. 

I området har inventeringen utförts på vintern 2013. Därefter har fynd av 
den rödlistade arten slåtterfibbla, klass sårbar (VU), påträffats under 2015 
och 2016. Arten har även setts 2003. Anledningen att den inte setts vid 
naturvärdesinventeringen kan vara att inventeringen inte är utförd under 
lämpligaste tiden på året. 

Inom området finns även den rödlistade arten filtbjörnbär (NT). Att granspira 
som är rödlistad är med i objektslistan från Jordbruksverkets ängs- och 
betesmarksinventering (2004) som sträcker sig även utanför planområdet styrker 
också behovet av en ny inventering.  

Eftersom området har höga naturvärden och delvis ligger inom riksintresse för 
friluftslivet bör kommunen dock i första hand spara denna del av planområdet 
som naturmark. I inventeringsrapporten står det även att naturtypen är ovanlig i 
kommunen. 



Detaljplan för Projektnamn   |   Samrådsredogörelse ÅÅÅÅ-MM-DD   |   Dnr XXXX/XX

Sida 12/62

Frågan om filtbjörnbär ska flyttas behöver lösas i ett så tidigt skede som möjligt. 
De prickade områdena i öst och väst bör planläggas som natur för att så mycket 
som möjligt bevara dess naturliga karaktär. 

I gällande detaljplan 1407-P90 står det att det redovisas en förbindelse mellan 
lek och rekreationsområde till större sammanhängande naturområde omedelbart 
söder om planområdet som har beteckning natur. 

Naturområdet är i detta förslag planlagt som kvartersmark. Kommunen behöver 
förklara hur förbindelsen mellan naturområdena kan bevaras.

Behovsbedömning 
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på 
miljön. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, således behöver inte en 
miljökonsekvensbeskrivning tas fram.

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets samrådshandlingar (daterade 2017-05-04) har 
Lantmäteriet noterat följande: 

Planfrågor som berör Lantmäteriets kommande arbete 
Lantmäteriets arbetsuppgifter, efter det att planen har vunnit laga kraft, är att 
med stöd av detaljplanen genomföra fastighetsbildning för tillskapande av nya 
fastigheter samt bilda/ompröva gemensamhetsanläggningar för allmänplatsmark 
och andra anläggningar för fastigheternas gemensamma behov. 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Plankarta och planbestämmelser 

Användandet av bestämmelsen g inom allmänplatsmark saknar betydelse. 
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap vilket innebär att det finns stöd för 
att bilda gemensamhetsanläggning för allmänplats. Bestämmelsen g tjänar 
därför endast till att gör detaljplanen otydlig. Avseende bestämmelsen e1 så är 
användandet av begreppet tomt otydligt. Om det är fastighet som avses så skall 
detta begrepp istället användas. 

Planbeskrivningen 

Under rubriken planförhållanden anges endast att planområdet omfattas 
av en befintlig detaljplan, 1407-P90/2. För del av planområde gäller även 
byggnadsplanen 14-ÖCK-1280 vilket bör beskrivas i planbeskrivningen. För en 
mycket liten del gäller även byggnadsplanen 14-ÖCK-2795.
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Under fastighetsrättsliga frågor anges att Öckerö ga:3, inom planområdet, skall 
fortsätta ligga kvar. Eftersom detaljplanen har enskilt huvudmannaskap och 
medger nybyggnation som kommer behöva använda den väg som upplåtits åt 
Öckerö ga:3 kommer ga:3 behöva omprövas avseende deltagande fastigheter. 
Det är även oklart om vägen är upplåten som lokalgata eller gcm-väg. Eftersom 
detaljplanen anger båda ändamålen för olika delar av vägen kan den även behöva 
omprövas med avseende på utformning. Konsekvenserna av detta skall bättre 
beskrivas i planbeskrivningen. Skall kommunen vara huvudman för den väg som 
idag är upplåten åt Öckerö ga:3 skall den inte läggas ut som allmänplats med 
enskilt huvudmannaskap.

Delar av planen som bör förbättras 

Plankarta och planbestämmelser 

Bestämmelsen fril som används inom kvartersmark för BK i detaljplanens västra 
del ser inte ut att stämma överens med redovisningen i illustrationen.  GCMVÄG 
skall enligt boverkets rekommendationer vara ofärgad. Ett par egenskapsgränser 
redovisas endast som homogena sträck i plankartan.

Sjöfartsverket
Sjöfartsverket har mottagit ärendet för samråd och har inga synpunkter kring nu 
föreslagen detaljplan.

Skanova
Skanova har inga anläggningar inom aktuellt område och har därmed inte något 
att invända mot planförslaget.

Statens geotekniska institut, SGI
SGIs yttrande avser geotekniska säkerhetsfrågor såsom ras, skred och erosion. 
SGI har inte granskatfrågeställningar rörande grundläggning av byggnader eller 
markmiljö inkl. markradon.

SGIs ställningstagande
Konsulten som gjort den geotekniska utredningen har bedömt de befintliga 
geotekniska säkerhetsaspekterna som tillfredsställande för nu aktuellt 
planområde. SGI instämmer i bedömningen och har baserat på erhållet underlag 
inget övrigt att erinra. SGI noterar dock att konsulten vid eventuella bergschakt 
rekommenderar att slänter rensas och besiktigas av bergssakkunnig för 
bedömning om eventuella permanenta förstärkningsåtgärder, vilket kommunen 
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har fört in i planbeskrivningen. Detta anser SGI behöver säkerställas i planen 
på ett plantekniskt godtagbart sätt. Sammanfattningsvis ser SGI avseende de 
geotekniska säkerhetsfrågor inga hinder för fortsatt planläggning, förutsatt att 
ovanstående synpunkt beaktas.

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har 
ingenting att erinra mot upprättat förslag.

Eftersom svenska kraftnät inte har några synpunkter och inte heller några 
ledningar i anslutning till aktuellt område anser de ärendet avslutat från deras 
sida och önskar därmed inte medverka i det fortsatta remissförförandet för 
aktuellt ärende, förutsatt att planområdet inte förändras. 

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI
SMHI:s Yttrandet avgränsas till SMHI:s kompetensområden hydrologi (enbart 
ytvatten) och meteorologi (inklusive luftmiljö och buller).

Vid planering av samhället bör hänsyn tas till det framtida klimatet. Exempelvis 
förväntas lufttemperaturen att stiga, risken for skyfall öka och flödena i våra 
vattendrag förändras med ändrade nederbördsförhallanden och snötillgångar. 
Stormar förväntas inte bli värre eller vanligare än vad de historiskt har varit. 
Havsvattennivån stiger men landhöjningen kompenserar till viss del den stigande 
nivån, mer i norra Sverige än i södra. Förändrade risker föröversvämningar 
bör också tas hänsyn till. Mer information finns på SMHIs hemsida                      
https://www.smhi.se/k1imat.

SMHI hänvisar också till de regionala klimatanalyserna för länen: https://www.
smhi.se/klimat/framtidens-klimat/lansanalyser

Samt till nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.                                
www.klimatanpassning.se

Trafikverket
Trafikverket menar att all tillkommande bostadsbebyggelse, kontor och 
verksamheter i områdena väster om trafikplats Gossbydal riskerar att belasta den 
redan besvärliga trafiksituationen på väg 155. Vägen är mycket ansträngd med 
långa bilköer och bedömningen är därför att väg 155 kapacitetsmässigt inte klarar 
mer trafik. 
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Trafikverket hänvisar till det ställningstagande som gjorts angående väg 155 
(TRV 2015/26052 daterat 2015-04-02, Se bifogat dokument 1, Ställningstagande 
väg 155 Gossbydal- Lilla Varholmen) där Trafikverket anser att utifrån 
rådande trafiksituation är det olämpligt att exploatera längs med väg 155, från 
Gossbydal och västerut, innan det finns tydliga indikatorer på förbättringar i 
framkomligheten.

Trafikverkets bedömning är att väg 155 inte klarar mer trafik. Idag är det långa 
bilköer på vägen, framför allt under morgonen och under eftermiddagen. 
(Trafikverket hänvisar till åter till det ställningstagande som gjorts angående väg 
155 samt ÅVS Öckerö-Gossbydal.)

Trafikverket skriver vidare att framkomlighetsproblem leder till 
trafiksäkerhetsproblem. Långa bilköer leder till att en del människor blir 
stressade och då uppför sig i trafiken så att trafikfarliga situationer uppstår. 
På sträckan Gossbydal - Lilla Varholmen, har det till exempel förekommit 
farliga omkörningar med höga hastigheter och bilister som kört åt fel 
håll i cirkulationerna. Ett annat problem när kösituationer uppstår är att 
Räddningstjänsten kan få svårt att komma fram.

Trafiksituationen på väg 155 är känd för Öckerö kommun menar Trafikverket. 
Öckerö kommun har en trafikstrategi från 2015-05-29 som ger en bra överblick 
över kommunens trafiksituation. Dock presenteras ingen hållbar lösning för 
hur man åstadkommer en minskning av pendlingstrafiken. Kommunen betonar 
vikten av att det kollektiva resandet ökar men det saknas ett verksamt förslag på 
hur man skulle kunna åstadkomma en förändring, menar Trafikverket.

Som Trafikverket ser det måste adekvata åtgärder genomföras för att förbättra 
situationen innan nyexploateringar kan komma i ifråga. Den avbrutna 
åtgärdsvalsanalysen, ÅVS (TRV2014-96157), som tagits fram gemensamt 
av Öckerö, Göteborg och Trafikverket m.fl. pekar ut en lista på åtgärder 
som är angelägna att genomföra. Dessa åtgärder handlar om busskörfält, 
samåkningsmagasin, realtidsinformation, pendelparkeringar marknadsföring, 
trimning av färjetrafiken och bättre förutsättningar för cykel. Kommunen måste 
visa på konkreta beslutade åtgärder avseende förbättringar i trafiksituationen 
innan en ny bedömning kan göras, skriver Trafikverket.

Trafikverket anser att nytillkommande bostadsbebyggelse enligt 
”Ställningstagandet 2015-04-02” inte kan tillåtas förrän kommunen har visat 
att en lösning på frågan om trafikproblemen på väg 155 finns på plats och anser 
vidare att detaljplanens genomförande innebär oacceptabla olycksrisker för 
vägtrafiken på väg 155.

Trafikverket ser fram emot fortsatt deltagande i ärendet.

Se bifogat dokument 1, Ställningstagande väg 155 Gossbydal- Lilla Varholmen.
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Kommunala och regionala nämnder, 
förvaltningar och bolag

Bohusläns museum
Bohusläns museum vill framhålla följande.

Kulturhistorisk bakgrund
Planområdet berör inte miljö som finns utpekad i kommunens 
kulturmiljöprogram eller område uttaget som miljö av riksintresse för 
kulturmiljövård. Den nordvästra delen av planområdet ligger inom ett område 
som Länsstyrelsen anses vara regionalt värdefull äng- och betesmark.

Utlåtande ur bebyggelseperspektiv
Förslaget bedöms inte komma att menligt påverka kulturhistorisk värdefull 
bebyggelse eller kulturhistoriskt värdefullt landskapsavsnitt. Bohusläns museum 
har därmed inget att erinra mot planförslaget.

Utlåtande ur fornlämningsperspektiv
Inom området finns inga kända registrerade fornlämningar. Inom Öckerö finns 
idag ett antal kända fornlämningar och kulturhistoriska lämningar. Bland annat 
finns lämningar som husgrunder, tomtningar, maritimristningar och fyndplatser. 
Många lämningar kan ofta knytas till de stora sillfiskeperioderna men också 
till senare tiders handel, fiske och sjöfart. Runt Öckerö och de närmaste öarna 
finns även uppgifter om en mängd maritima lämningar som exempelvis 
fartygslämningar. Det aktuella området är sedan tidigare inte bebyggt. Bohusläns 
museum bedömer att en arkeologisk utredning bör utföras innan exploatering. 
En utredning som syftar till att klargöra om icke kända fornlämningar så som 
exempelvis tomtningar finns inom området.

Miljöenheten

Eventuell underrubrik
Miljöenheten har följande synpunkter gällande detaljplanen och tillhörande 
handlingar:

Markradon 

I den översiktliga radonriskbedömning som gjordes 1993 i Öckerö kommun 
klassas ön Öckerö som lågriskområde.
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Förorenad mark 

Den påskfyr som varit öster 0m planområdet har vid provtagning visat sig 
innehålla höga halter av olika tungmetaller såsom koppar, zink, bly och även 
höga halter ftalater. En miljöteknisk markundersökning måste göras runt 
om påskfyren och inom planområdet for att kunna fastställa om och hur 
föroreningarna spridit sig. Sanering kan bli aktuellt. Inför provtagning ska en 
provtagningsplan kommuniceras med miljöenheten.

Bebyggelseområden, bostäder och kontor

For att möjliggöra framtida alternativa levnadsmönster och skapa flexibilitet 
anser miljöenheten att det i grunden är bra att tillåta kontorsändamål men anser 
inte att det verkar särskilt troligt att en femtedel av bruttoarean i Norra Brevik 
skulle vara attraktivt for kontor. Kontor borde placeras mer centralt med närhet 
till affärer och annan service samt nära kollektivtrafikpunkter.

Gång- och cykeltrafik

Det saknas idag en säker skolväg från området till närmaste skola. Norgådsvägen 
är relativt hårt trafikerad och saknar i dagsläget skyddad cykelväg. For att minska 
bilfikandet är det viktigt att det finns väl fungerande alternativ till bilen innan 
inflyttning sker. Såsom t.ex. bra gång- och cykelvägar samt god kollektivtrafik till 
och från området, vilket saknas idag.

Parkering

Det saknas parkeringstal för cyklar. Det är viktigt att detaljplanen 
ger förutsättningar för cykling och att utrymmen for säker och trygg 
cykelparkering finns. Exempel från Göteborg och Malmö ges där man enligt 
respektive parkeringsnorm sagt 3 och 2,5 cykelplatser per lägenhet inklusive 
besöksparkering, varav en plats per lägenhet ska vara vid entrén och att 
cykelparkeringar och hållplatser ska ligga närmre bostaden än bilparkeringarna. 
Att det ska vara lättare att ta cykeln än bilen är också i linje med Öckerö 
kommuns miljömål som handlar om att öka antalet cyklande och gående.

Parkeringstalet för bilar bör kunna sänkas ytterligare och då även för 
enfamiljshus menar miljöenheten. En jämförelse göras med Göteborgs 
parkeringsnorm som säger 0,65 bilparkeringsplatser för boende och 0,07 för 
besökande per lägenhet. Dessa parkeringstal gäller för övriga Göteborg dvs. 
utanför innerstad och centrala Göteborg och utan avdrag för god kollektivtrafik.

Påverkan på vatten

Att avrinningen i området endast skulle öka i begränsad omfattning vid en 
exploatering med hänvisning till att området idag främst utgörs av berg anses 
inte troligt. Med stor sannolikhet kommer avrinningen att öka betydligt vid en 
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exploatering. Även om området främst består av berg finns det naturliga sprickor, 
sänkor, mindre våtmarker som idag tar hand om dagvattnet. Vid en exploatering 
försvinner dessa ytor till stora delar samtidigt som det tillkommer fler hårdgjorda 
ytor. En omfattande dagvattenutredning behövs som bl.a. tittar på hur lokalt 
omhändertagande av dagvatten kan hanteras inom området. Att räkna på ett 
dimensionerande dagvattenflöde baserat på 2-årsregn anser miljöenheten för lågt 
räknat.

Naturvärden

Miljöenheten menar att naturmiljöinventeringen behöver kompletteras då den 
är utförd under fel årstid (nov/dec). Växtsäsongen är mellan april till september 
och det är då en inventering normalt sker för att inga värdefulla arter ska missas. 
Utredningen är dessutom flera år gammal vilket gör att artbeståndet kan ha 
förändrats.

De högsta naturvärdena, bl.a. det rödlistade filtbjörnbäret hittades i västra delen 
av området. Arten filtbjörnbäret förekommer idag enbart i sydvästra Sverige samt 
enstaka lokaler i Danmark och bör därför skyddas i så stor utsträckning som 
möjligt. Att flytta en art förutsätter dessutom inte att den kommer att överleva. 
Det är förvånansvärt att exploatören inte har valt att undanta detta område från 
exploatering på grund av sina höga naturvärden.

Miljöenheten skriver vidare att det saknas en beskrivning i planen av hur hänsyn 
ska tas till de fridlysta grod- och kräldjuren som lever i klapperstensfälten 
och småvatten. Enligt artskyddsförordningen är det enbart tillåtet att utföra 
begränsade åtgärder i groddjurens lekdammar och övervintringsplatser, förutsatt 
att groddjuren inte vistas där under tiden. När större ingrepp i groddjurens 
miljöer såsom lekdammar och övervintringsplatser planeras, ska Länsstyrelsen 
kontaktas.

I stora drag har planen tagit väldigt lite hänsyn till naturvärdesinventeringen och 
dess rekommendationer menar miljöenheten.

Miljökvalitetsnormer för vatten samt luft tas inte upp i planbeskrivningen. Det 
behöver hanteras i planen.

VA-enheten
Har inkommit med en del förslag på redaktionella ändringar i 
genomförandedelen av planbeskrivningen.
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Göteborgs energi
Ingen erinran

Ellevio AB
Ellevio meddelar följande:

I anslutning till aktuellt område längs Breviksvägen har Ellevio befintliga 
6kV jordkabelledningar i nord-sydlig riktning. Om befintlig anläggning måste 
flyttas eller ändras, tillfälligt eller permanent, får den som begär ombyggnad 
eller ändring stå för dessa kostnader. För att Ellevio ska kunna genomföra 
en eventuell flytt måste de få tillgång till ny lämplig placering samt erhålla 
nödvändiga tillstånd. För uppgift om befintliga ledningars läge, vänligen använd 
Ledningskollen. Det är en kostnadsfri webbtjänst för ledningsanvisning, som nås 
via www.ledningskollen.se. 

För att klara områdets tillkommande elförsörjning och tillgodose önskat 
behov krävs ny(a) nätstation(er)/ transformatorstation(er) inom planområdet. 
Minsta horisontella avståndet mellan nätstation och närmsta byggnadsdel 
får ej understiga 5 meter. Ellevio önskar tilldelning av E-områden med 
tillfartsmöjlighet i anslutning till ytan som är märkt ”LOKALGATA” på 
plankartan för aktuellt område. Därmed tillkommer så även nya 6kV- och 0,4kV 
jordkablar till dessa. Enligt bifogad bilaga, plankarta med kommentarer lämnas 
förslag på tre E-områden för att möjliggöra placering av upp till tre nätstationer/
transformatorstationer. Framförallt beroende på vilken uppvärmning som blir 
aktuell för bostäderna samt om laddstolpar/motorvärmar-kupévärmaruttag blir 
aktuellt i området påverkar detta behovet av nätstationer för att erhålla tillräcklig 
kapacitet. Ellevio önskar även i god tid att bli kontaktade av exploatören för 
eventuell samordning och samförläggning i området. För övrigt har Ellevio inte 
något att erinra mot det upprättade planförslaget.

Västtrafik
Västtrafik har inget att erinra mot förslaget och ser positivt på att Öckerö bygger i 
anslutning till befintlig kollektivtrafik.
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Sakägare

Sakägare utanför planområdet

Boende på Lillevalevägen 37
Sakägarna flyttade till Öckerö för havet, naturen med Rördammen, bad på 
klippor i Brevik och ljuset från väster. Till skillnad från andra skärgårdsmiljöer 
anser de att det är detta, tillsammans med att Öckerö är levande året runt, som är 
öns stora fördelar. Och det är precis detta; havet, klipporna, naturen och vädrets 
tydliga språk i skiftningarna, och miljön där husen, åtminstone i de äldre delarna, 
placerat sig på ett sätt som ger skydd mot vinden, som är så uppskattat från dem 
som kommer och besöker Öckerö, menar de.

De anser att det behöver byggas mer bostäder men att det ska vara bostäder som 
de unga har råd att bo i.

De anser att de förslagna bostäderna skulle förstöra de värden som platsen har. 
Husen längst ut i strandlinjen blir det första man ser när man kommer med båt 
och det kommer framstå som en hög vägg mot havet, menar de. De vänder sig 
mot att man kommer spränga berg och asfaltera stigar samt att det blir en ökad 
trafikbelastning på ön. 

De anser också att Öckerös politiker har ett stort ansvar att lyssna på 
kommuninvånarna och utveckla kommunen på ett långsiktigt hållbart sätt och 
ändå bibehålla det som gör Öckerö unikt.

Boende på Lillevalevägen 43
De motsätter sig bestämt bebyggelsen, framför allt tre- och fyravåningshusen. De 
anser att ängsmarken är värd att bevara och är en del av det öppna landskapet 
mot havet. För deras fastighet skulle väggen av byggnader vara en katastrof 
med total skuggning och insyn under delar av året menar de. De anser att deras 
fastighet redan lider av skugga från ett bygglov för en grannsfastighet för 30 år 
sedan samt ”tippen” i Kärrsvik sen drygt 60 år tillbaka. 

Beträffande skuggstudien anser de att deras fastighet ska ingå i den röda ram 
som visar utklippet för norra området. De anser sig drabbas hårt av både skugga 
och skymd utsikt. De skulle vilja se en skuggstudie med deras fastighet inritad 
och också hur skuggeffekten skulle vara under vinterhalvåret.

De har svårt att skapa sig en uppfattning av hur höga de sk 4-våningshusen 
längst västerut blir i jämförelse med taket på deras eget hus respektive berget, alt 
fastigheten på Lillevalevägen 47. Detta gäller också de sk 3-våningshusen öster 
om gång och cykelvägen som förlänger Lillevalevägen.
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Stigen i förlängningen av Lillevalevägen genom Brevi grind är i planförslaget 
utritad som gång-, cykel- och mopedväg. De föreslår att den endast ska vara en 
gång- och cykelstig. De anser att de motorcyklar och mopederna som kör där 
idag är en trafikfara. Sakägarna efterlyser bättre illustrationsmaterial och bättre 
skuggstudier när det gäller förhållandet mellan den planerade bebyggelsen, 
berget och deras hus. 

Boende på Lillevalevägen 30
Fastighetsägaren har skickat in ett formulär A samt skrivit ett eget yttrande. 
Både i formuläret och i yttrandet framhålls vikten av att bevara platsen som ett 
naturarv och inte prioritera pengar framför miljö, kulturarv och hälsa. Miljön 
lyfts som en naturlig lekplats för barn och att det är viktigt att bevara platsen så 
att barn ska kunna röra på sig och ha god hälsa. 

Boende på Lillevalevägen 32 
Fastighetsägarna vänder sig helt emot en exploatering av det markområde som 
omfattas av förslag till detaljplan och förespråkar att marken sparas som natur. 
De anser att bristen på bostäder i kommunen inte kan tas som argument för 
ett ohämmat byggande. Kommunen bör göra om sin bedömning om marken 
är god hushållning med markresurser enligt hushållningsbestämmelserna i 
PBL (Plan- och bygglagen) och MB (Miljöbalken). De hänvisar också till att 
tjänstemannaförslaget till nuvarande ÖP hade som förslag att västra Öckerö och 
Hönö skulle hållas fria från exploatering, även om det togs bort i den antagna 
versionen. Det står i ÖP:n att det är särskilt viktigt att bevara naturområden på 
Öckerös västra delar. De tycker att rekommendationen om att bevara naturen i 
ÖP:n är viktigare än att det är markerat som utbyggnadsområde i ÖP:n. 

Sakägarna anser också att området inte ska ses isolerat utan som en helhet 
med öns västra sida med välfrekventerade motionsstigar och naturområden 
som hänger ihop. Bebyggelsen på Brevikshöjd och bussvägen har påverkat 
området i stort negativt och förstörelsen av västra sidan vill de stoppa. De 
hänvisar till naturens särdrag och kulturmiljön med tydliga spår av det gamla 
kulturlandskapet, med grindstenar, gärdesgårdar osv. Exploateringen anses 
förstöra helhetsintrycket av en fortfarande relativt orörd ytterskärgård. De tycker 
att planen tar för lite hänsyn till barnperspektivet och att området är en viktig 
lekmiljö för barn. De menar även att naturen utnyttjas av kringboende. 

De är tydliga med att de i första hand inte vill ha exploateringen alls. Om 
kommunen ändå går vidare anser de att exploateringen måste ta mer hänsyn till 
dem som redan bor i området. Fyravåningshus är olämpligt då de skulle upplevas 
som en mur mellan havet och befintlig bebyggelse. Sakägarna anser att husen 
kommer skära av samhället från vattnet och att påverkan på landskapsbilden blir 
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enormt stor samt att antalet parkeringsplatser är lågt räknat i förhållande till den 
föreslagna bebyggelsen. 

Sakägarna anser att trafiksituationen inte är tillräckligt utredd och att det behövs 
en väl underbyggd trafikutredning. De menar att det inte kommer att gå att 
bredda vägar eftersom kommunen inte lyckats bredda vägen på andra ställen 
för cykelväg. Fastigheten 2:7 bör inte omfattas av planen då den inte behövs för 
exploateringen.

De är mycket kritiska till planförslaget när det handlar om skugga. De menar att 
den tilltänkta bebyggelsen kommer att skugga den befintliga bebyggelsen. Detta 
eftersom det planerade området ligger mycket högre och dessutom i söder- och 
västerläge. Höjdskillnaden mellan den nivå där deras hus ligger och den nivå på 
vilken den nytillkomna bebyggelsen skulle hamna är 10 meter, hävdar de. Hus 
placerade enligt nuvarande förslag, söder om deras fastighet, skulle medföra en 
för dem betydande olägenhet. I dessa förhållanden, särskilt i en norrsluttning, är 
det inte rimligt att tillämpa samma avstånd mellan husen (normalt 9 meter) som 
man ofta gör på plan mark. Den stora höjdskillnaden bör tas upp i motsvarande 
ytterligare bredd mellan husen för att säkerställa en fortsatt bra boendemiljö norr 
om planområdet. De förordar en korridor med minst 10 meter av allmän plats/ 
naturmark mellan exploateringen och den befintliga bebyggelsen. Naturmarken 
ska säkra de befintliga boendes tillgång till berget, att staket inte sätts upp, att 
mark inte fylls ut och att komplementbyggnader inte placeras på ett sätt som 
försämrar för dem som bor i området. 

De är djupt kritiska till den skuggstudie som gjorts och anser att den är 
otillräcklig och missvisande. Kritiken är bland annat att inga mått och 
placeringar på nybyggnation redovisas, att studien inte visar ett maximalt 
utnyttjande av planens byggrätt och att de tycker att husen i skuggstudien är 
för små. Husen är inritade med sadeltak men skulle enligt planbestämmelserna 
lika gärna ha pulpettak med högsta sidan åt norr, vilket skulle medföra mer 
skugga. De anser att planbeskrivningens bedömning av skuggning inte behandlar 
fastigheterna runt planområdet rättvist och att vissa fastigheter får mer skugga 
än andra. 

De förslår att planen ska få betydligt striktare bestämmelser när det gäller hur 
höjdskillnaden mellan tomterna regleras. De anser att höjdskillnaden mellan 
deras tomt och den tilltänkta byggnationen är så stor att det behöver regleras 
att stödmurar och staket inte kan byggas. Det skulle innebära en betydande 
olägenhet. 

Sakägarna önskar att de hus som planläggs i områdets norra del kraftigt 
begränsas i höjd gentemot nuvarande förslag på grund av omgivande bebyggelse, 
marken och gatans höjd. De vill också att den delen av planområdet som ligger 
närmast åt söder och öster ska få en lägre tillåten nockhöjd. Vidare föreslår de 
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att planen tillförs betydligt striktare restriktioner vad gäller bergschaktning 
samt utfyllnad mot gatunivå samt att man föreskriver andra sätt att grundlägga 
bebyggelsen som inte kräver lika mycket sprängning.  

Yttrandet innehåller också flera synpunkter på planhandlingarna bland annat 
att det i stycket bakgrund hänvisas till en strategi om att bygga på berg och 
spara odlingsbar mark som inte gått att begära ut och därför bör stycket om 
strategin strykas. Detsamma gäller exploatörenas förfrågan, som inte heller 
går att begära ut. De anser att planens syfte att bebyggelsen ska ta hänsyn till 
naturens terräng är bra men att det i nuvarande förslag finns mycket sparsamt 
med föreskrifter som bidrar till en anpassning till terrängen. De tycker också att 
stycket fornlämningar och kulturhistoria borde kompletteras med ett resonemang 
om områdets kulturhistoriska värde. De har fleras synpunkter på stycket ”planens 
innebörd och konsekvenser” där de bland annat anser att det inte är positivt 
att sammanlänka bebyggelse på två sidor om planområdet då den verkliga 
konsekvensen är att ett bostadsnära grönområde försvinner. De anser också att 
kommunen i detta stycke ska behandla kulturmiljöprogrammet som ska beaktas 
i kommunal planering. I konsekvensbeskrivningen står att planen kommer att 
bidra till högre känsla av trygghet, samt ha en positiv inverkan på jämställdheten. 
Detta är inget som invånare i närområdet idag upplever något problem med, 
därför anses argumentationen missvisande. 

Boende på Lillevalevägen 24 
Sakägarna är emot planförslaget och anser att området är en unik skärgårdsmiljö 
som bör bevaras. De anser att exploatering av bergsområden och allmänna 
områden längst ut i havsbandet ska förhindras och att ingen hänsyn har tagits 
till omklingliggande bebyggelse. De anser att man ska bygga på plan mark som 
inte kräver sprängning av berg. De menar att husen kommer ta skada av skuggan 
som höghusen för med sig. Om byggnationen blir av tycker de att husen bör ligga 
längre från den befintliga bebyggelsen och vara mycket längre. De anser också att 
skuggstudien är otillräcklig. 

Sakägarna menar att området ska nyttjas som promenadstråk, för rekreation 
och att det ger viktig återhämtning i vardagen. De vill att vägar och stigar 
ska anpassas till personer med funktionsnedsättningar genom att anordna 
viloplatser på vissa givna avstånd. De menar också att andra rekreationsområden 
till exempel Rävholmsbergen inte är tillgängliga för alla. De menar även att 
påskefyrtraditionen är ett allmänt intresse och att området är skyddat av 
kulturmiljöprogrammet. Riksintressen gör att den yttre skärgården inte får 
bebyggas. 

De anser att tryggheten i området idag är mycket hög. De som bor i området har 
aldrig känt sig otrygga förutom när det gäller den trafikerade Norgårdsvägen för 
barnen, menar de. Att öka den trafiken ytterligare är en ren katastrof enligt dem. 
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De anser att den ökande trafiken skulle öka otryggheten och att trafiksituationen 
inte är löst. De menar att Länsstyrelsen och Trafikverket delar den uppfattningen. 
De menar att planförslagets dimensionering för bilar och parkering är för lågt.  På 
vilket sätt ökas jämställdheten undrar de? 

Boende på Norgårdsvägen 58 
Sakägaren uttrycker oro kring bebyggelseplanerna och anser att förslaget har så 
många allvarliga brister i fråga om miljö-, -natur, -kultur och bebyggelsehänsyn 
att det måste tillbakavisas som en långsiktigt mycket dålig lösning för Öckerö 
kommun och dess invånare. Sakägaren framför också att det samhällsvetare 
brukar beteckna som ett växande demokratiunderskott, här i betydelsen av 
en utbredd känsla av maktlöshet bland medborgarna om lokalopinionen blir 
överkörd, det kan skada den goda sammanhållning och stämning mellan 
kommuninvånarna som är en grundläggande förutsättning för en fortsatt god 
livsmiljö för alla.

Boende på Lindblad Breviksvägen 45 
Sakägaren har vuxit upp på Öckerö och ser helst att detaljplanen stoppas av 
kommunfullmäktige. I andra hand vill sakägaren att detaljplaneprocessen 
bordläggs till dess att den nya översiktsplanen är fastställd och i tredje hand 
hoppas sakägaren att detaljplanen kan ändras väsentligt.

Sakägaren vill att kommunens kulturmiljöprogram ska redovisas bättre, speciellt 
de naturvärden som beskrivs för den yttre skärgården samt att bättre vybilder 
presenteras. Vyn från havet/Breviks småbåtshamn in mot land anser sakägaren 
är viktig att behålla i sin karaktär, t.ex. med både bergstoppar och ängsmarker. 
Även en vy från Breviksvägen efterlyses, liksom vyn från utkiksplatsen. 
Sakägaren vill även att Påskefyrens historiska kulturvärden ska beskrivas i 
planen. Att elda granar på påskafton är en lång tradition i kommunen. 

I skrivelsen hänvisas även till Länsstyrelsens yttrande ang bland annat 
naturinventeringen, rödlistade arter samt att området delvis ligger inom 
riksintresse för friluftsliv.  

Sakägaren vill att bebyggelsen i större utsträckning anpassas efter terrängen och 
att bergstopparna hålls fria från bebyggelse. Sakägaren vill att ingen nockhöjd 
går över områdets högsta höjd, men ser gärna att bebyggelsen hålls ännu lägre 
och följer bergets lokala formation. Höjdskillnaden mellan områdets östra och 
västra sida ses som betydande. 

Det är viktigt att bevara allmänhetens tillgänglighet till området och därför vill 
sakägaren att fler ytor ska bli allmän plats - natur. Sakägaren vill att det ska gå 
att ta sig via allmän plats till områdets högsta punkt samt att planområdet ska 
öppnas upp med mer allmän plats från öster till söder genom fler friytor. 
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Sakägaren har även andra synpunkter på själva planhandlingarna, bland 
annat beskrivningen om att det i detta området är bättre att bygga på berg än 
odlingsbar mark, vilket inte sakägaren håller med om i Öckerös fall. Sakägaren 
anser att det är viktigare att ta tillvara den unika natur som de kala berghällarna 
utgör. Planen bör invänta en ny ÖP som värderar naturområden högre än 
översiktsplanen från 2005 som anses föråldrad. Kommunen borde ställa krav på 
kompensationsåtgärder vid byggnation i den här typen av områden. Sakägaren 
vill även att de geotekniska förhållandena med sprängning och dess konsekvenser 
ska redovisas mer.  

I yttrandet framförs önskemål om att kommunen ställer krav på att bebyggelsen 
ska passa in och att områdets naturliga kupering ska tillvaratas på ett bättre 
sätt. En annan önskan är att kommunen säkerställer genomförandet av extra 
lägenheter och/eller genrationsboende i enfamiljshusen. Sakägaren anser att det 
är bra att endast 25% av fastighetsarean av enfamiljshusen får bebyggas, men vill 
att de naturliga höjdförhållandena ska regleras för att minska negativ påverkan 
vid vägbyggnad, schaktning och fyllning. 

Sakägaren har flera synpunkter om trafikavsnittet i planen. Ändringar som 
föreslås är bland annat att gång- och cykeltrafik tas i större beaktande. Avsnittet 
om närheten till kollektivtrafik anses förskönat då det anger avståndet fågelvägen. 
Om det ska vara fördelaktigt behövs fler gc-kopplingat mot de olika hållplatserna. 
Sakägaren undrar även om bil eller cykelpool kommer att erbjudas av exploatören 
och regleras via avtral samt vem som beslutar om kollektivtrafikförsörjningen.  

En mer utförlig konsekvensbeskrivning av de sociala aspekterna efterfrågas. När 
det gäller trygghet anser sakägaren att det är svårt att se ett samband mellan 
ökad bebyggelse och ökad trygghet, däremot skulle mer belysning och mindre 
mopedåkande kunna påverka upplevelsen av trygghet i området. Sakägaren 
undrar också hur bebyggelsen skulle kunna få en positiv effekt på jämställdheten 
samt om det även går att säkerställa att de personer som är i störst behov av 
bostad får möjlighet att flytta in?

För sakägaren är det viktigt att fastigheterna nedanför berget inte påverkas 
av ökade vattenmängder p.g.a. de ökade mängderna hårdgjord yta och vill 
att hantering av dagvattnet dimensioneras för mer än 2-årsregn, att en 
hydrologisk effektstudie genomförs samt att exploatörerna får ansvara för 
kompensationsåtgärder. Kompensationsåtgärder skulle kunna innefatta att öka 
antalet våtmarker, som då gör att vattnet rör sig långsammare genom landskapet 
och på så sätt minskar risk för översvämning. 

VA-utredningen föreslår att befintliga diken ska användas för dagvatten. 
Fastighetsägaren för Breviksvägen 43 har redan vidtagit egna dräneringsåtgärder 
för att ta hand om regnvattnet från bergen. Det gjordes efter att bussvägen 
byggdes och förhållandena för avrinningen ut mot diket ändrades. 
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Boende på Lillevalevägen 40
Sakägaren anser att skuggstudien som presenteras i planförslaget saknar 
trovärdhet då detaljerat underlag saknas. Det är direkt vilseledande utifrån 
skuggstudien att översätta den med plankartan utan att ta del av en måttsatt 
skuggstudie. Sakägaren anser att dennes fasad, uteplats och planerade solceller åt 
söder, kommer att påverkas avsevärt av skuggning från perioden augusti till maj 
och tycker att utlåtandet ”befintlig bebyggelse får sitt solbehov tillgodosett” starkt 
kan ifrågasättas.

Solstudien ger inte en rättvis bild då byggnaderna i studien är placerade i ett 
fördelaktigt läge i förhållande till hur mycket och var på tomten man får bygga, 
menar sakägaren. Byggnaderna i skuggstudien bör placeras så att maximal 
skugga illustreras. Sakägaren har synpunkter på att det är lika långa skuggor på 
hus med nockhöjd på 17m och 22m och har skickat med en bild för att illustrera 
ett exempel med en given solvinkel. Till yttrandet finns även ett diagram över 
solhöjder för Göteborg för att visa hur solen rör sig i olika perioder av året. I 
planförslaget finns två olika bedömningar av vilken period som skuggan bedöms, 
sakägaren anser att perioden för bedömning skall vara lika. Sakägaren anser 
också att skuggstudien inte tar hänsyn till att det kommer att behövas utfyllnad 
och staket mellan den nya bebyggelsen ner mot sakägarens tomt, vilket gör att det 
kommer att bli mer skugga än i studien. 

I planbeskrivningen står det att planförslaget har anpassats så att bebyggelse 
inte tillåts på delar av området som blir skuggade av flerbostadshusen. 
Sakägaren anser att man ska ta hänsyn till det även i den nordöstra delen och att 
avstånden av 32 meter även ska hållas mot befintliga villor. Sakägaren anser att 
bedömningen av skuggning måste behandlas lika. 

Boende på Breviksvägen 43
Sakägaren anser att det är tveksamt att använda sig av en byggstrategi som togs 
fram på 1990-talet till grund för detaljplanearbete 2017. I planbeskrivningen 
hänvisas till att odlingsbar mark ska sparas och bergsområden bebyggas, 
sakägaren önskar att ta del av strategin och besluten som rör den. 

Sakägaren är också tveksam till många formuleringar i planbeskrivningen, 
bland annat att ”bebyggelsen ska tar hänsyn till naturens terräng”, att spränga 
är inte att visa hänsyn, menar sakägaren. Sakägaren ställer sig också frågande 
till beskrivningen i ÖP 05, kring att ”bebyggelsen ligger i anslutning till, eller 
kopplar samman med befintlig bebyggelse”, vad som menas med ”bebyggelse på 
kort sikt”, att ”etablering av gräns som ser till att det inte byggs längre västerut på 
ön är viktig”, var finns denna gräns? ”Påverkan på landskapsbilden skall studeras 
och redovisas vid detaljplanarbete samt bygglovsprövning”, var finns denna 
beskrivning?. Översiktsplanen anses inaktuell och sakägaren ifrågasätter att 
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planförslaget utgår frånÖP 05 som KF förklarat inaktuell och bristfällig. Skall så 
viktiga beslut tas innan den nya ÖP kommer, 2018? 

Föroreningarna vid påskefyren anses vara ett gemensamt ansvar för 
Öckeröborna, eftersom de deltagit gemensamt i denna påsktradition och därmed 
bidragit till föroreningarna. 

I planbeskrivningen står att de kuperade delarna kan användas för barns 
klättring, personen menar att bebyggelsen försämrar möjligheten för barn att 
röra sig i området. 

Sakägaren undrar även om åtgärdsvalstudien som pågår kring väg 155 kommer 
inväntas? 

Andra skrivningar som i ifrågasätts är om verkligen ett minskat parkeringstal 
minskar bilinnehavet, att planen leder till ökad jämställdhet och trygghet samt 
att kommunen bara gjort en miljöbedömning och inte en MKB.  Sakägaren 
anser även att kommunen överskattat tron på att kollektivtrafiken ska minska 
utsläppen från fordon. Personen undrar även varför det endast dimensioneras för 
2-års regn, varför kräldjur och filtbjörnbär ska flyttas och hur dagvattensystemet 
ska utformas. 

Boende på Lillevalevägen 14
Sakägaren har fyllt i och skickat in ett ifyllt formulär (B).

Boende på Norgårdsvägen 62 
Sakägarna har fyllt i och skickat in två förtryckta formulär (B).

Boende på Lillevalevägen 38
Sakägaren är mot förslaget och tycker att marken fortsatt ska bevaras som 
naturmark med hänsyn till sitt rekreationsvärde. Västra sidan av Öckerö anses 
extra viktig att bevara ur rekreationssynpunkt. Breviks ängar anses redan 
ha inskränkt på människors möjlighet till fritt strövande. Förslaget anses 
vara synnerligen okänsligt utformat både vad gäller ängsmarken men även 
Norrgårdsberget.

Sakägarens fastighet är placerad på ängsmark norr om ”valen” vilket gör att det 
upplevs skuggigt på vinterhalvåret. Planerad bebyggelse kommer på grund av 
höjdskillanden att påtagligt skugga flera fastigheter och skuggstudien ska beakta 
förhållandena både under sommar och vinter, menar sakägaren. Sakägaren anser 
vidare att en djupgående trafikutredning behöver göras, att trafiksituationen från 
och till Göteborg måste beaktas och att trafiken kommer att öka mycket på en 
redan belastad väg. 
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Sakägaren vill i första hand att man ska ta hänsyn till opinionen mot förslaget. 
Görs inte det framförs följande önskemål på revidringar av förslaget: Inga 3-4- 
våningshus på ängsmark/ berg, endast envåningshus mht skuggeffekt, att större 
hänsyn ska tas till de fastigheter som finns på norra sidan, att det ska bli större 
avstånd till befintlig byggelse, att trafiken ska tas hänsyn till samt att solstuien 
ska ta hänsyn till både sommar och vintertid.

Boende på Lillevalevägen 36
Sakägaren är mycket ledsen över att området ska bebyggas och undrar hur det 
gick till när området blev byggbar mark. När de byggde sin stuga på 90-talet 
skulle området enligt kommunen förbli ett naturområde. Byggnationen av 
området och de höga husen på platsen anses fel och bör stoppas. 

Naturen upplevs unik och bör bevaras i så stor utsträckning som möjligt. 
Sakägaren ifrågasätter om så många nya bostäder behövs och att det vore 
bättre att förtäta på befintlig tomtmark eller att utveckla Öckerös centrum mer. 
Sakägaren hänvisar till kulturmiljöprogrammet och naturvärdesinventeringen 
med höga naturvärden.

Om politikerna inte lyssnar på den stora opinionen mot förslaget behöver stora 
förändringar av förslaget göras. Sakägaren vill att berget inte skärmas av och att 
skuggan och insynen minskas för de närnärboende med en buffertzon med 10 
meter allmän plats.   

Det finns två bostadshus på sakägarens tomt och de har funderat på att göra 
en avstyckning och undrar om det finns möjlighet att köpa mark i söder? Om 
det kommer att byggas hus och vägar uppe i bergen skulle de behöva en väg till 
fastigheten.

Boende på Lillevalevägen 20
Sakägaren hävdar att husen som är planerade har sitt markplan i samma höjd 
som sakägarens taknockshöjd, vilket innebär att dennes fastighet får extrem 
insyn och skugga nästan hela dagen och motsätter sig därför byggnationen.

Sakägare inom planområdet

Adress saknas
Sakägarna är delägare i en fastighet inom planområdet och anser att platsen 
lämpar sig bra för bebyggelse. Bebyggelsen ligger nära annan bebyggelse, 
kollektivtrafik och stämmer med översiktsplanen. De anser att det är bra att 
odlingsmark sparas för framtiden.
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De menar att ÖP:ns intentioner med bostadsbebyggelse är viktigare än att bevara 
ett naturområde som inte används så mycket. De menar också att byggnationen 
är viktig då flera områden undantagits från bebyggelse av Länsstyrelsen.

De vill ge sitt stöd till exploateringen men är dock något tveksamma till 
lämpligheten av fyra våningar höga flerfamiljshus i den västra delen av 
planområdet, detta med tanke på dess skuggande och skymmande effekt samt 
med närhet till natur- och strandområde.

Adress saknas
Sakägaren anser att planförslaget är positivt och att det behövs fler bostäder på 
Öckerö. Kommunen behöver fortsätta utvecklas för den unga generationen och 
för kommande generationer.

Sakägaren är bestört över grannarnas stora protester mot förslaget och att 
namnlistor har skrivits under oavsett var folk bor. Detta påminner om när det 
var många som protesterade när BryggeVale skulle bebyggas men att de nu är 
ytterst få som klagar över det fina resultatet med barnfamiljer som bosätter sig, 
folk flyttar in permanent och att skatteunderlaget ökar.  Sakägaren tycker inte att 
kommunen ska låta sig påverkas av påtryckningar som är grundade på felaktig 
och känslomässig information.

Adress saknas 
Sakägaren är positiv till planförslaget som innebär fler villatomter på Öckerö, 
det skapas fler boendeformer och fler boende genererar mer skatteinkomster till 
kommunen.

Sakägaren anser att Öckerö kommun behöver få tillbaka eller locka hit yngre 
invånare till kommunen. Flera av delägarna har själva barn och vill att de ska 
kunna flytta hit eller bo kvar på Öckerö och få möjlighet att bygga på ärvd eller 
förvärvad mark. Det anses att ett ökat bostadsbyggande och fler objekt till salu 
leder till att priserna inte stiger i samma omfattning som nu när det finns få 
objekt ute på Öckerö. 

På Öckerö står merparten av husen på berg och det är inget konstigt med det 
menar man. Planförslaget ses som en naturlig plats att bygga på i anslutning 
till bussväg och befintlig bebyggelse. Sakägaren menar att hela västsidan och 
norrsidan av Öckerö finns kvar och att tillgängligheten för Breviks båthamn och 
badplatser inte påverkas. När tippen flyttas kommer trafiken på närliggande 
vägar att minska. Planförslaget bör antas med korrigeringar för sakliga argument, 
inte för sentimentala argument.
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Adress saknas
Sakägaren är positiv till förslaget och anser att det behövs mer bebyggelse och 
fler skattebetalare i kommunen. Att det byggs på berg är mer vanligt än ovanligt 
på Öckerö och det är en fördel att det är varierade upplåtelseformer menar 
man. Det är en negativ trend i Öckerö kommun att fler och fler måste hyra i en 
källare eller en attefallsstuga för att det inte finns möjligheter till eget boende. 
Det anses logiskt att området avgränsas i väster av bussvägen och att inget byggs 
på västra sidan utan att det används som strövområde. Sakägaren hoppas att 
handläggningstiden kan kortas och att projektet arbetas framåt. 
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Organisationer och politiska partier

Miljöpartiet
Miljöpartiet värnar om den orörda naturen på Öckeröarna.

Miljöpartiet Öckerö har tagit ställning mot byggnationen Norra Brevik bla genom 
omröstning i kommunstyrelsen 23 maj 2017. Miljöpartiets huvudskäl till detta 
ställningstagande är att de anser att det måste finnas tillräckligt med obebyggd 
natur kvar på öarna för att människor, växter och djur skall kunna trivas och leva 
i kommun. Människors välmående är starkt kopplat till möjlighet att få röra sig 
fritt i naturen. 

Miljöpartiet skriver vidare att kommunen har så kallat planmonopol, vilket 
innebär att kommunen har både möjlighet och skyldighet att planera på sådant 
sätt att mark och vatten utnyttjas på ett långsiktigt hållbart sätt. Kommunerna 
har alltså också skyldighet att ta med miljömässiga aspekter i sin planering.

Just nu pågår planering av Öckerö centrum, som när det är utbyggt bör kunna 
tillfredsställa bostadsbehovet på huvudöarna för ett antal år framöver menar 
miljöpartiet. Öckerö centrum är också så planerat och beläget att effektiv 
kollektivtrafik skall kunna försörja området med miljömässigt goda transporter. 
Väsentlig samhällsservice finns på gångavstånd. Denna plan står i bjärt kontrast 
till den som nu presenterats för Norra Brevik, som visserligen passeras av buss 
290 delar av dygnet, men ingen kan utlova att just denna busslinje kommer 
trafikera området i framtiden. 

Miljöpartiet anser därför att kommunen ska utnyttja sitt planmonopol och i 
första hand styra nytt bostadsbyggande till områden som är lätta att förse med 
kollektivtrafik, dvs Öckerö centrum i dagsläget. Det är kommunens skyldighet att 
i första hand se till alla kommuninvånares långsiktigt bästa, vilket Miljöpartiet 
inte anser vara uppfyllt i planen för Norra Brevik.

Öckerö Ö-råd
Ö-rådet skriver att de fått ett stort antal samtal från ö-invånare (boenden i 
närområdet, personer som promenerar i området, vuxit upp i området eller 
värnar om de få relativt orörda delarna av ön som finns kvar) och som är emot 
planförslaget. 

Med hänvisning till att det i gällande ÖP anges att västra delarna av Hönö och 
Öckerö är särskilt bevarandevärda och att det i kommunens kulturmiljöprogram 
står att den yttre skärgården ska hållas fri från bebyggelse, är Ö-rådet förvånade 
över att byggnation i föreslaget område över huvud taget varit föremål för 
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samråd. Avsikten att exploatera Norra Brevik på nu planerat sätt harmonierar 
inte med inriktning i ÖP, menar Ö-rådet (endast på karta finns visat -i strid med 
texten - området som möjligt att bebygga). Denna kombination av ja och nej till 
eventuell byggnation är i sig själv en märklighet i dokumentet.

Ö-råder framför dessutom följande kommentarer:

Utsända handlingar anger 1990-talets strategi att bygga på berg för att spara 
jordbruksmark som eftersträvansvärd. Detta känns som en föråldrad inriktning 
av markhantering och borde omvärderas. I dag är klippor och berg mer 
bevarandevärda i ett skärgårdssamhälle ur många synpunkter, inte minst ur den 
turistiska vilket kommunens styrande värnar om.

Den naturmiljöinventering som tagit fram är gjord under fel årstid (nov-dec) och 
anses därmed undermålig. Hänsyn är heller inte tagen till denna utredning i det 
förlag till placering av bebyggelsen som presenteras.

VA studien ange att det är 65 boenden som kommer att byggas. Enligt Ö-rådes 
uträkning är det istället mer realistiskt att det kommer bli ca 85 bostäder (lågt 
räknat) och under tidigare process avslogs ärendet då antalet lägenheter uppgick 
till 100 och nu är förslaget tillbaka i dessa nivåer. Med detta i åtanke borde även 
trafikflödet vara högre än det som har presenterats.

Ö-rådet anser inte att det är eftersträvansvärt att som det utryck i förslaget, 
genom denna byggnation länka samman bebyggda områden. Borde inte 
grönområden mellan bebyggelse istället ses som något attraktivt för människor?

Skuggstudien har inte tagit hänsyn till ett värsta scenario menar Ö-rådet. 
Bebyggelsens skuggande effekter är otillräckligt kommenterade i 
planhandlingarna.

Ö-rådet anser att den trafikutredning som enligt handlingarna ska tas fram 
i nästa skede borde varit ett underlag redan till samrådet då belastningen på 
Nordgårdvägen är omdiskuterat sedan länge. Tung trafik orsakar olägenheter för 
villor utmed vägen redan idag och med en fördubbling av trafiken (Ö-rådets egen 
uppskattning utifrån tillkommande bebyggelse i Norra Brevik och Hjälvik) är 
det inte rimligt att avvakta med trafikutredningen, den borde varit ett underlag 
redan i samrådet.

Ö-rådet framför följande betänkanden:

Med de planerade byggnationer, som inom en nära framtid kommer att kunna äga 
rum i områden utefter Norgårdsvägen, finns en oro för en alltför stor påverkan 
på området. Det pågår redan planer för Öckerö centrum (ca 350 bostäder) och i 
Hjälvik (ca 50 bostäder)
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Tillkommer ca 100 (Ö-rådets antagande) bostäder i Norra Brevik innebär det att 
runt 500 nya boenden växer fram inom en relativt begränsad del av an Öckerö. 
I kommunens bostadsstrategi anges förväntat behov av bostäder kommande år 
till ca 50 st. Detta innebär att behovet är uppfyllt de kommande 8 åren enbart 
genom byggnationen i centrum och Hjälvik. Skulle N. Brevik byggas innebär det 
att kommunens behov av bostäder de kommande 10 åren uppfylls, detta inom 
ett begränsat område av ett fåtal kilometer. Detta skulle också innebära en stor 
förändring av upplevelsen och utseendet av området med ökad trafik och ökad 
belastning på grönområden. Det finns bättre platser att bygga på både på Hönö 
och Björkö än N. Brevik och Hjälvik. Denna påverkan på ett så begränsat område 
visar på en okänslighet från kommunens sida, menar Ö-rådet.

Ö-rådets förslag

Invänta färdigställandet av den nya ÖP: n. Mycket har förändrats sedan 2006. 
Det är endast markägarna som förlorar på att invända detta. Invånarnas 
allmänna intressen och välfärd skall självklart vara de beslutandes huvudsakliga 
intresse.

Idag är byggnation i Öckerö centrum med 350 boenden redan på väg i 
beslutskedjan. Invänta start och färdigställande av det innan beslut om 
fler exploateringar, såsom N. Brevik (och Hjälvik), fattas. Kanske kommer 
samhällsutvecklingen att visa att andra områden är mer lämpade för byggnation 
eller att behovet av nya boenden minskar.

Sällskapet Breviks småbåtssällskap
Sällskapet anser inte att förslaget är genomtänkt. De anser inte att det är 
rätt att placera höghus så nära småbåtshamnen. En högst okänslig plan som 
överhuvudtaget inte tar hänsyn till rådande landskap menar småbåtssällskapet. 
Brevik beskrivs som en oas som är tillgängligt mot vattnet för många Öckeröbor. 
Området kommer helt att förlora denna karaktär med dessa byggplaner menar 
småbåtssällskapet. Kommunen bör utveckla området kring Öckerö hamn 
först, innan man förstör naturvärden som inte går att återskapa på västsidan. 
Småbåtssällskapet är emot förslaget som sådant och uppmanar att tänka om.

Öckerö Naturskyddsförening
För Naturskyddsförening är det en självklar uppgift att värna de något större 
områden som fortfarande är tämligen orörda. Speciellt ömmar de för strandnära 
mark som inte är exploaterad. Just hav-strand är de områden som allmänt 
hyser störts biologisk mångfald. Vattenmiljön och de arter som lever där är ofta 
beroende av den närliggande  stranden och tvärtom. Det är därför viktigt att 
strandremsan inte är alltför smal menar Naturskyddsföreningen.  
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Föreningen har också människors välbefinnande i fokus och enligt dem är det 
uppenbart att människor uppskattar att kunna röra sig fritt, nära stränder. Alltför 
näraliggande bebyggelse påverkar starkt den naturupplevelse det är att vandra 
längs havsstranden. 

Enligt naturskyddsföreningen är det också uppenbart att om man förlägger 
bostadsbyggande i områden där kollektivtrafiken inte är säkerställd för 
framtiden, leder det till ett samhälle som är starkt bilberoende. 

Öckeröarnas Naturskyddsförening har inget emot att befolkningen i Öckerö 
kommun ökar, men anser att det skall göras i områden som har tät kollektivtrafik 
och genom förtätning av redan bebyggda områden.
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Privatpersoner
Med anledning av mängden yttranden från privatperson följer nedan en 
ämnesvis sammfanttning av dessa yttranden. Kommunens kommentarer på 
dessa yttranden återfinns i ämnesvisa svar under rubriken ”Kommentarer till 
inkomna synpunkter från sakägare, privatpersoner, namnlistor och formulär” 
längre ner i dokumentet.  
 
Trafik 

Följande synpunkter framförs gällande trafikrelaterade frågor:

Att kommunen inte redan gjort en trafikutredning ifrågasätts. 

Många har ställt sig frågande till hur trafiksituationen, både i kommunen och 
till kommunen, kommer hanteras i och med en exploatering av planområdet. 
Fler boende i området betyder mer trafik. Trafiksituationen är redan idag hårt 
belastad. En ökning av trafiken innebär en minskad framkomlighet vilket i sin tur 
leder till en försämrad säkerhet på vägarna i området. Ett yttrande hänvisar till 
att man i planförslaget beskriver att man förväntar sig att det inom planområdet 
kommer finnas färre bilar än genomsnittet och undrar om det är realistiskt att 
anta detta? De undrar även varför kommunen tror att flyttkedjor leder till ett 
minskat bilinnehav. 

Många vägar är i dåligt skick redan idag och detta kommer förvärras om de 
planerade områdena fortsätter att byggas ut i den takt som är planerad. Det 
märks att vägarna tar stryk av all trafik och med en ökad trafikbelastning (med 
50 nya bostäder), där varje familj har två bilar var, kommer slitaget på vägarna att 
öka kraftigt. 

I kommunens trafikstrategi (s.11 planbeskrivningen) formuleras tre centrala mål 
i kommunen: levande skärgårdskommun, människan i centrum och utveckla 
centrum. Man anser inte att planen ligger i linje med dessa mål. 

155:an 
Det är idag mycket trafik på väg 155 och många efterfrågar en bättre beskrivning 
av hur trafiksituationen kommer att påverkas och hur trafikfrågorna ska lösas. 
Det anses oförsvarligt att bygga ut ett område i Norra Breviks storlek innan 
man löst problemen med trafiken längs Norgårdsvägen, Hönöleden och på väg 
155. Öckerös kommuninvånares pendlande på Hjuviksvägen/väg 155 är ett stort 
miljöproblem för västra Torslanda. Frågor ställs kring hur invånare ska ta sig 
från öarna i närtid och hur trafiksituationen för vägen ska lösas. Att bredda vägen 
ses inte som ett alternativ. En person skriver att denne har uppfattat det som 
att Länsstyrelsen har stoppat alla nya detaljplaner i Öckerö kommun tills dess 
att ökad kapacitet (bro) på väg 155 är utredd. Det finns inga konkreta förslag på 
hur trafikproblemen på väg 155 ska kunna minskas. Planen hänvisar bara till 
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GR, Göteborg och Öckerös ”Åtgärdsvalsstudie” utan att precisera närmare vilka 
trafik- och miljöproblemen det kommer bli för grannön och Hjuviksområdet.  

Under rubriken Åtgärdsvalstudie pågår (s.12) står det: ”Kommunen kommer 
att följa denna utveckling parallellt med den fortsatta planprocessen för Norra 
Brevik.” En person undrar om det innebär att kommunen inte kommer att 
fastställa planförslaget innan åtgärdsvalstudien är avslutad? 

Under samrådsmötet togs problemen med väg 155 upp och de folkvalda 
informerade om att arbete med en lösning för detta är på gång. Det finns ingen 
möjlighet att bredda vägen över Hjuvik så vida man inte har planer på att lösa in 
de tomter/hus som ligger närmst vägen eller flytta vägen där berget är beläget. 
Ingår det även i detta förslag att bygga bro?

Ett yttrande påstår att varje ny bostad i planförslaget genererar ca 4 
fordonsrörelser varav hälften går över Hjuviksvägen. Det blir drygt 700 årsfordon 
på Hjuviksvägen och väg 155 för varje ny bostad. De menar att det inte spelar 
någon roll om det är pensionärslägenheter som i Hjälvik, det skapas ändå alltid 
en flyttkedja som i slutet innebär en ny familj. Någon menar att den totala 
mängden fordon som centrumplanen, Norra Brevik och Hjälvik kommer bidra 
med är 350 600 nya årsfordon. 

Norgårdsvägen, Kärrviksvägen 
Av de personer som yttrat sig angående trafiken har de flesta haft åsikter om 
trafiksituationen på Norgårdsvägen. Flertalet personer menar att vägen redan 
är hårt belastad och därför inte klarar mer trafik. Den föreslagna bebyggelsen 
kommer att generera trafikflöden som är ohållbara för Norgårdsvägen och detta 
kommer i förlängningen även påverka trafiksituationen på väg 155, menar man. 
Det finns en oro över hur Norgårdsvägen ska klara den ökade trafiken då den inte 
går att bredda. Speciellt trånga segment på Norgårdsvägen nämns och några av 
dessa är rondellen vid Öckerö hamn, infarter till olika målpunkter, busshållplats 
som är ’enfilig’, sträckan utanför skolan och parkerade bilar utanför bageriet. 
Vägen anses redan vara underdimensionerad med tanke på det befintliga flödet 
av bilar till bostäder, idrottshallar, badplats och annan service. Kärrviksvägen, 
som redan är överbelastad med all trafik till och från tippen, kommer i och med 
planförslaget även den bli mer belastad. 

Trafiken kommer även öka i och med de befintliga exploateringsplanerna 
för Hjälvik och hamnen. Hur är trafikflödet planerat i planen? De tilltänkta 
familjerna som ska bo här kommer knappast cykla utan kommer ha 2 bilar per 
hushåll, hävdar någon. Ett trovärdigt alternativ vad det gäller den framtida 
trafiksituationen på Norgårdsvägen efterfrågas innan beslut om bebyggelse tas. 

Idag anses gång- och cykelvägen längs Norgårdsvägen bristfällig. Det är många 
barn som cyklar längs vägen till skolan eller idrottsplatsen trots att vägen redan 
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nu är undermålig och direkt farliga att cykla längs. Hur ska gång- och cykelvägar 
utformas för att öka andelen gång- och cykeltrafikanter för att kunna stå emot 
ett ökat trafikflöde av bilar och bussar hela vägen fram till Hjälviks badplats? Det 
finns dessutom få övergångställen på Norgårdsvägen.

Det finns även ett fåtal yttrande som menar att trafiken på Kärrviksvägen och 
Norgårdsvägen kommer flyta på och kanske till och med minska när tippen 
flyttas. 

Parkering 

Frågan ställs var alla bilar ska parkera, speciellt med tanke på att man kan 
räkna med att de flesta kommer ha minst en bil, och många säkerligen två. På 
samrådsmötet presenterades att minst 200 bilar kommer vara i rörelse i området 
men att det bara planeras för 100 parkeringsplatser. Det kommer då att finnas 
mellan 0–100 fordon som inte har tillgång till parkeringsplats. När det är större 
idrottsarrangemang eller en fin baddag är det mer än fullt vid parkeringarna 
borta vid Hjälvik. Var skall tillkommande bilar parkera? När dessutom 50 
lägenheter i Hjälviks byggs ökar antalet fordon ytterligare. Ska det dessutom 
byggas kontor så får man räkna med ännu fler bilar och parkeringsplatser, 
menar man. En person tror att endast en förbättrad kollektivtrafik kan minska 
bilinnehavet hos de boende. 

I planbeskrivningen (s.12) står det att det för området Norra Brevik planeras för 
parkeringstal 0,8/bostad i flerbostadshusen och att detta troligtvis medför ett 
minskat bilinnehav. De som yttrar sig undrar om det finns någon undersökning 
som visar att minskat antal P-platser ger ett minskat bilinnehav? Det går inte att 
jämföra Öckerö med centrala Göteborg. 

Kollektivtrafik 

I planbeskrivningen (s.14) står det att planförslaget kan leda till en ökad biltrafik 
men att kollektivtrafikens tillgänglighet bidrar till att förändringen anses vara 
marginell. Men att kollektivtrafiken skall påverka bilåkandet från dessa 70 
bostäder anses inte trovärdigt.

Enligt Öckerös trafikstrategi är målet att framtida bebyggelse till 90% ska 
planeras i kollektivtrafiknära lägen med högst 300m från hållplats/färjeläge. Det 
finns ingen hållplats idag som ligger 300m från Hjälvik badplats utan snarare 
mer än det dubbla. 

I planen (s.11) står det att andelen som kommer pendla med buss förväntas 
bli högre än genomsnittet i kommunen. En person undrar om det finns någon 
dokumentation som visar att de som redan bor i området pendlar med buss. 
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Färjan

En person menar att trafikverkets räkning av trafiken på Öckerö- och 
Björköfärjorna 2014 och 2015 till i dag, år 2017, visar att Öckerö kommun 
genererar 3 950 000 fordon/ år på Hjuviksvägen. Ca 2/3 av all trafik genom 
bostadsområdena väster om Amhult utgörs av trafik från Öckerö kommun. 
Färjan genererar dessutom miljöstörningar så som giftiga båtbottenfärger, 
buller, dieselavgaser, frekventa fortkörningar, trafiktillbud och trafikolycksfall. 
Belastningen på färjan samt väg 155 ökar eftersom alla troligen inte kan jobba 
inom kommunen. Frågan ställs även hur ökningen av fler bilar på färjan kommer 
lösas då detta ses som ett stort problem redan idag. De som yttrat sig undrar om 
kommunen tänker utöka färjan med mer personal och yta. 

Landskapsbild
Följande synpunkter framförs gällande påverkan på landskapsbilden:

Många påpekar att den planerade exploateringen kommer att förändra 
landskapsbilden helt och hållet, både för området i sig, men även för 
omkringliggande områden. Yttrandena hänvisar till att bebyggelsen i planen 
är för dominant och tar över landskapet i för stor utsträckning. Byggnationen 
i Norra Brevik tar inte hänsyn till det kringliggande landskapet på något sätt. 
Framförallt kommer de flerbostadshus som medges i planförslaget innebär en 
stor negativ påverkan på området och landskapsbilden. De föreslagna tillåtna 
höjderna på husen kan komma att upplevas som en avgränsande mur mellan 
befintlig bebyggelse och havet. 

Många påverkar att upplevelsen från havet och kustlinjen inte är berört i planen. 
En exploatering av området skulle i hög grad påverka kustlinjen som omfattas 
av riksintresse. Den påverkan en utbyggnad av denna omfattning och höjd har 
innebär konsekvenser som inte tagits hänsyn till. Påverkan på turismen har heller 
inte tagits hänsyn till. 

I Bohuslän har det varit traditionsenligt att bevara bergstoppar och höjder 
från bebyggelse och istället bygga i övergången mellan berg och plan mark. 
Regeln har varit att taksiluetten inte skall överstiga siluetten på bakomliggande 
berg. Det man nu vill göra är det helt motsatta, lägga husen uppe på berget och 
därmed ersätta bergets, sedan istiden skulpterade form, med siluetten av ett 
antal huskroppar. Det är flera personer, som i sina yttranden ställer sig kritiska 
till det här förändrade synsättet till vart man kan och bör bygga. Om planen 
genomförs kommer den ha en ofattbar inverkan på terrängen och bryta upp de 
bebyggelseprinciper som helt kännetecknar kustsamhällens karaktärsdrag. Ska 
man bygga bostäder ska de anpassas till landskapet. Bebyggelsen i planen bör inte 
byggas på ett sätt så att den skyline som Norgårdsberget innebär för omgivningen 
förstörs. Det är flera yttranden som framhäver att bergsområdet syns från väldigt 
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många gatumiljöer och fönster på stora delar av västra Öckerö och att det är 
direkt olämpligt att förstöra denna gamla kulturmiljö som området utgör. 

Ett antal personer anmärker även på att det är svårt att förstå hur 
landskapsbilden kommer påverkas av planen på grund av att de illustrationer som 
presenteras i planen är tagna ur fågelperspektiv istället för ur ett gatuperspektiv. 
Personen som yttrat sig anser att det är svårt att föreställa sig hur området 
kommer att se ut genom att tittar på dessa illustrationer. Illustrationer från 
markperspektiv och för området runt påskefyren, i alla riktningar, efterfrågas. 

Det behövs mer information för att kunna bedöma hur en exploatering skulle 
kunna påverka landskapsbilden. 

I planbeskrivning (s.10) står det att den högsta punkten i området kommer 
bevaras som naturområde. Den högsta punkten i planområdet kommer dock 
inte att vara Brevi vale utan taken på ett antal villor som kommer att ligga runt 
bergstoppen och som kommer sticka upp 4 meter över bergstoppen. Bergstoppen 
Brevi vale som är naturområde, kommer alltså att ligga väl dold bakom ett antal 
husfasader. 

I planbeskrivningen (s.3) står det: ”Påverkan på landskapsbilden skall studeras 
och redovisas…” Utifrån det ställs frågor kring vilka kriterier bedömningarna ska 
göras utifrån och hur utvärderingen kommer att ske. De undrar även vilka grader 
av påverkan som anses acceptabel och vem som beslutar det. Det står (s.3) att 
naturområden ska säkerställas genom rymliga passager genom det tillkommande 
bostadsområdet, den som skrivit yttrandet undrar var passagerna är. 

I planbeskrivningen (s.2) står det: ”Den tillkommande bebyggelsen skall 
utformas så att den tar hänsyn till naturens terräng.”  Att bygga hus uppe på 
Norgårdsberget anses inte vara att ta hänsyn till terrängen. Det finns även en 
fråga kring hur många kubikmeter av berget som kommer att behöva sprängas för 
husgrunder, vägar, VA, el mm. 

Ett fåtal personer anser dock inte att landskapsbilden skulle förstöras i och med 
en exploatering av planen. Varken utseendet eller tillgängligheten för Breviks 
båthamn och badplatser kommer påverkas. Detaljplanen är väl anpassad 
för miljön och hänsyn har tagits till landskapet. Planförslaget passar in i 
landskapsbilden eftersom området ligger mellan två bostadsområden, i norr och 
söder.    

Omfattande sprängnig av Norgårdsberget 

När det kommer till hur Norgårdsberget behandlas i planen är det många som 
är upprörda över att hus ska byggas på berget och att berg ska sprängas för 
att möjliggöra en exploatering på platsen. Ett bortsprängt berg går aldrig att 
återskapa. Om område exploateras och bebyggs finns snart bara asfalt att gå 
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på med bilar som enda utsikt. Om det typiska bergslandskapet i Bohuslän ska 
kunna bevaras är det viktigt att begränsa byggnationen till områden där berg inte 
behöver sprängas bort.

Mängder med berg kommer behöva sprängas för att kunna bygga husgrunder, 
vägar, parkeringsplatser, tomtmark och VA-anslutning. Det finns inga plana 
ytor uppe på berget vilket innebär att alla ytor som behöver vara plana kommer 
behöva sprängas. 

I planbeskrivningen (s.6) står det om geotekniska förhållanden: ”Vid eventuell 
bergschaktning i området…” Med denna skrivning låtsas man som att 
bergschaktning kanske inte behöver göras. De som skrivit yttrandet undrar hur 
husgrunder, VA, vägar mm ska kunna lösas utan bergschaktning. De anser att 
planen istället ska ange hur många kubikmeter schaktmassor som man kommer 
att behöva hantera i projektet.

Planhandlingarna anger 1990-talets strategi att bygga på berg för att spara 
jordbruksmark som eftersträvansvärd. Detta känns som en föråldrad inriktning 
av markhantering och borde omvärderas. Bevarandet av kommunens särart 
är en attraktion som behöver vårdas och hit hör orörda berg och klippor. Ska 
det byggas på berg kan hus byggas utan att berget behöver sprängas. Exempel 
på sådan ny bebyggelse i villaformat finns på Styrsö. En inspektion över alla 
områden i kommunen där man inte behöver spränga berg eller göra alltför stora 
intrång på naturen borde göras. 

Cirka tio yttranden menar att Norgårdsberget inte kommer att förstöras av en 
byggnation på berget. De utrycker sig positivt till en exploatering av området. Det 
är inte unikt att bygga på berg i kommunen, det har skett i många generationer. 
Norgårdsberget har aldrig varit något naturligt ”strövområde”, utan ett ganska 
svårtillgängligt område. En utbyggnad skulle främja tillgängligheten för 
allmänheten. Fler får också tillgång till att bo i ett bra läge i kommunen. Ser 
man på utvecklingen i Bohuslän, finns det många fina områden, t.ex. på Fotö och 
Rörö, där man bygger utefter bergskanter och med fina lösningar lyfter fram och 
förstärkt ö-känslan. 

Naturvärden och rekreation 

Följande synpunkter framförs gällande naturvärden och rekreation:

Det är väldigt många som i sina yttranden uttrycker starkt motstånd och 
förtvivlan över att bebyggelse planeras på en plats med så unik natur som 
denna.Detaljplanen kommer ha stor påverkan på områdets naturmiljö. Att 
bevara naturen anses av många vara den främsta anledningen till att stoppa 
detaljplanen. Naturen på Öckerös västsida är speciell, den har blivit slipad av 
hårda vindar och vatten i miljontals år. Naturen här är ett område där människor 
kan koppla av och hämta energi i vardagen på.  
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Det hänvisas till den naturinventering som presenteras i planbeskrivningen: ”I 
naturinventeringen som är gjord är området utpekat i klass 2 och 3. Där klass 
2 motsvarar höga eller unika naturvärden som anses vara ekologiskt särskilt 
känsliga områden. Klass 3 motsvarar områden med naturvärden som inte 
klassas som höga” (s.5). Flertalet personer är kritiska till hur de naturvärden 
som finns på platsen har behandlats i planen. Utredningar rörande flora och 
fauna är genomförda 2013 - 2015, under nov-dec dvs, inte under en tid av året 
där aktiviteten i naturen är som störst. Denna inventering verkar inte heller 
ha nyttjats vid placering av huskroppar i förelagda planer. En uppföljande 
inventering skulle gjorts men en sådan har inte blivit av, utredningen känns 
därför undermålig. Inom detta område finns en stor artrikedom och områden 
runtomkring är en biologisk förlängning mot varandra. Påverkar man en yta 
påverkas automatiskt närliggande områden. För att bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtliv på land och i vatten bör detta område inte exploateras. 
Kommunen har ett ansvar för den kulturmiljö som Öckerö är unikt för. I detta 
område finns vackra klippor, berg och en artrikedom som måste bevaras orörd 
för framtiden. 

Det är många som njuter av naturen här varje dag och på sommaren är det många 
turister som kommer till Öckerö just för att uppleva den unika skärgårdsmiljön. 
Det är även flertalet som framhäver att kommande generationer borde få 
möjlighet att uppleva den underbara naturen i det här området. Självklart ska det 
byggas bostäder, men på rätt plats och med en tanke på framtiden, skriver många.

I planbeskrivningen (s.10) står det följande: ” Flera av planområdets mest 
kuperade delar är belagda med planbestämmelse ”marken får inte bebyggas”. 
Bebyggelse i de områdena skulle innebära stora ingrepp i miljön och påverkan 
på omgivningen och anses därmed inte lämpligt.” Denna formulering är otroligt 
passande, och den borde gälla för hela Norgårdsberget. Tillgängligheten från 
kulturbygden och ner mot havet genom de gamla ängarna måste bevaras till 
kommande generationer. En gammal gata som övergår till en gammal stig 
som övergår till utmark och hav är ett exempel på en unik och ovärderlig 
miljö i kommunen. Att naturen får ge vika för att några enstaka personer ska 
kunna maximera sina vinster är riktigt fel, anser många. Det går inte att mäta 
naturområdens betydelse i pengar. Kulturlandskapet på Öckerö beskrivs redan 
som hårt åtgånget, det är då ännu viktigare att spara de områden som berör 
människor och som faktiskt används.  

I planbeskrivningen (s.8) nämns att bebyggda områden som idag finns på var 
sida om berget som utgör planområdet ”länkas samman” genom den planerade 
bebyggelsen. En person anser att grönområden mellan bebyggelse istället borde 
ses som attraktivt för människan och därför bör bevaras. Personen anser även 
att områden inte är sammanlänkat med övrig bebyggelse eftersom att de branta 
bergssidorna gör att områdena är åtskilda. 
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Ett fåtal personer anser dock att planområdet inte skulle ha negativ inverkan på 
naturmiljön. Planområdet har naturliga avgränsningar mot befintlig bebyggelse 
i alla riktningar utom åt väster, men där finns bussvägen som en naturlig barriär 
mot den strandskyddade naturmarken. Andra sidan av bussvägen bör dock 
förbli obyggd. På västra Öckerö finns det orörd naturmark ända från Kågenäs i 
Kanndalen och ända upp till Rävholmen och Tjolmen, med ett enda undantag, 
tippen i Lilla Kärrsvik. Planförslaget gäller området som ligger öster om 
bussvägen och gränsar till två bostadsområden. Det faller sig därför naturligt 
att fortsätta att bygga just där. Strövområden väster om vägen kommer bevaras. 
Något måste ”offras” för att bygga fler bostäder i kommunen. Detta förstör inte, 
enligt yttrandepersonen, naturen för skulle så vara fallet skulle alla hus förstör 
naturen och ingen skulle kunna bo här.    

I planbeskrivningen (s.6) står det att bevarandet av sällsynta och fredade arter av 
både växter och djur är av största vikt för att bevara den biologiska mångfalden 
på ön. Att flytta på dessa till andra lokaler innebär en överhängande risk att 
de för alltid försvinner ur öns flora och fauna. En person undrar vem som 
utför flytten och hur stor sannolikheten är att att flytten lyckas? Grodorna och 
salamandrarna i dammar uppe på Norgårdsberget är fridlysta och vissa groddjur 
i Sverige omfattas av EU:s art och habitatsskydd, vilket innebär att lek och 
övervintringsområden inte får påverkas. En person undrar hur den biologiska 
mångfalden ska bevaras i området. Personen undrar vidare hur inventeringen 
av groddjursarter kommer utföras och om man kommer använda sig av DNA-
analyser vid inventeringen. Inom planområdet finns en buske med filtbjörnbär 
vilka är rödlistade. Denna föreslås flyttas vid eventuell byggnation för att säkra 
dess fortlevnad. Flera yttranden undrar vart filtbjörnbären ska skall flyttas. 

En annan person undrar hur planen kommer hantera de fasaner som finns inom 
området och som kommer påverkas av en exploatering.

Kulturhistoria
Följande synpunkter framförs gällande frågor kopplade till kulturmiljö:

I planbeskrivningen (s.7) står det även om fornlämningar och kulturhistoria. En 
person undrar vilka undersökningar som har gjorts inom detta område. 

Kulturmiljöprogram

Flera av yttrandena tar upp frågan om kulturmiljöprogrammet för Öckerö 
kommun. Man frågar sig varför planbeskrivningen inte har redogjort för 
de riktlinjer som finns i programmet och som speciellt berör planområdet. 
Man undrar varför kommunen inte följer sina egna program. Ett program 
som antogs av kommunfullmäktige så sent som 2012. Det är speciellt 
Kulturmiljöprogrammets avsnitt om Kulturlandskap och tre landskapstyper 
som inkomna svar handlar om. Man hänvisar till beskrivningen av den 
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”Yttre skärgården” och formuleringen att, ”Kommunen strävar efter att hålla 
landskapstypen fri från exploatering. Det är angeläget att kulturmiljöerna 
behåller sin karaktär och tydligt skiljer sig från den omgivande bebyggelsen”. Det 
utpekade bebyggelseområdet i programmet, Norgårdsområdet, skulle ta skada 
om intilliggande bergsområde bebyggs enligt planförslaget. 

Påskefyren

Påskefyren på Norrgårdsberget engagerar många. Man tar fasta på att det 
är en tradition som funnits under många år och som skapar ett tillfälle att 
mötas över generationer. Det skapar gemenskap i samhället och sysselsätter 
många ungdomar.  Många menar att det är en tradition som är djupt rotad i 
Öckerös kulturhistoria. Påskefyren, som är den största på Öckerö, är också en 
turistattraktion som drar människor till ön. 

Bostadsbehovet
Följande synpunkter framförs kopplade till Öckerös bostadsbehov: 
Många yttranden handlar om bostadssituationen i kommunen och det är många 
som uttrycker att de håller med om att det finns ett bostadsbehov och att de 
förstår att det måste byggas i kommunen. Det många personer är kritiska till 
är vilken typ av bostäder som byggs. Många menar att de lägenheter som byggs 
kommer bli väldigt dyra då de ligger i västerläge med havsutsikt och att det leder 
till att unga, äldre och ekonomiskt svaga grupper inte kommer att ha råd att köpa 
dessa lägenheter. 

Flera personer undrar vem de planerade bostäderna är tänka för? Inga ungdomar 
kommer ha råd med dessa dyra bostäder, varken lägenheter eller villor. De 
bostäder som byggs kommer snarare köpas av kapitalstarka personer utanför 
kommunen och/eller människor i övre medelåldern. Det behöver byggas 
enklare och billigare lägenheter till dessa grupper. Den yngre generationen är 
kommunens framtid och om de inte har råd att bo kvar, vad kommer hända 
då? Det känns som exploatörernas vinstintressen går före kommuninvånarnas 
intresse. En person frågar sig när kommunen ska bygga för unga med vanliga 
jobb som inte har råd med lyxbostäder, kommunen har redan byggt för äldre. 

Förslaget genererar för få lägenheter i relation mot ingreppet på området. 
Hyrorna för nybyggda lägenheter är dyra. Att man då vill bygga ett 
rikemansområde uppe på detta vackra berg med villor som bara blir ett alternativ 
för en sån liten del av befolkningen känns fel. Förstöra betydelsefull natur för ett 
så kontroversiellt förslag är inte relevant. 

De lägenheter som byggs i den här planen kommer inte minska/påverkar 
kommunens lägenhetskö. På samrådsmötet sas det att det inte går att spekulera 
i bostadspriser i nulägen, men yttrandepersonen menar att det inte är orimligt 
att anta att lägenheter och hus med havsutsikt är dyrare att köpa än likvärdiga 
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lägenheter och hus utan havsutsikt. Om man överhuvudtaget vill underlätta 
för unga skulle man detaljplanera för enbart hyresrätter i flerbostadshusen, 
dessutom med krav på hyresnivåer likt det man gör i Frihamnen i Göteborg.

Kommunen kan inte kontrollera vad exploatören gör i slutändan eller vilka som 
köper bostäderna. Detaljplanen är en handelsvara och det är exploatören som 
väljer vilka som ska bo där. Risk finns med andra ord att det med tiden blir 
personer som inte är mantalsskrivna som köper bostadsrätterna och använder 
dem som fritidsboende vilket leder till att det inte blir några skatteintäkter till 
kommunen. Man behöver inte åka längre än till Smögen för att se att detta har 
hänt. Mängder av nybyggda lägenheter/hus nyttjas endast för fritidsboende. 

Ett förslag är att kommunen försöker bevara de hus och bostäder som redan 
finns i kommunen. Införa mantalsskrivning eller liknande som man gjort i t.ex. 
Fjällbacka, som kan minska intresset för sommarhus. Detta kan leda till sänkta 
kostnader som i sin tur kan leda till att fler unga från kommunen kan ha råd och 
möjlighet att köpa hus i kommunen, vilket också kommunen tjänar skattebetalare 
på i längden. 

Flera personer undrar vart den bortre gränsen för hur många invånare som kan 
bo på Öckerö och Hönö går. En person frågar om kommunen har en långsiktig 
plan och strategi för bostadsbyggandet på Öckerö och de andra öarna och om det 
finns en plan över hur många lägenheter som är nödvändigt att bygga eller om 
kommunen bara vill bygga så många lägenheter som möjligt. 

Det är även några som uttrycker att de är positiva till planen främst på grund av 
att de är medvetna om att det finns ett stort behov av fler bostäder i kommunen. 
Många letar själva hus och/eller tomt i kommunen och önskar därför att planen 
antas så att de har möjlighet att köpa en tomt och bygga ett eget hus i området. 

Flertalet av dessa positiva röster framhäver även att de är positiva till att det i 
planen planeras för olika boendeformer. Det tillgodoser kommuninvånarnas 
behov både för gamla och unga. Kommunen måste utvecklas för den unga 
generationen och för kommande generationer. Norra Brevik, med eller utan 
4-våningshus, är ett förnämligt exempel på just en sådan utveckling. Flera av 
delägarna har själva barn och vill att de skall kunna flytta hit eller bo kvar på 
Öckerö och kunna bygga på ärvd eller förvärvad mark. Kommunen har haft 
ett avgörande inflytande på planens utformning men behöver inte riskera eget 
kapital utan låter markägarna ta risken. Det är klokt och sunt. 

Även om unga människor kanske inte har råd att bosätta sig i just detta område, 
kommer troligtvis de som köper att lämna efter sig ett annat boende i kommunen 
som då eventuellt blir till salu för en mindre peng. Det blir i vilket fall fler boende 
i kommunen som såväl behövs. Med ökat bostadsbyggande och fler objekt till 
salu stiger inte priserna i samma omfattning. Det finns många platser i Öckerö 
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kommun som liknar det aktuella området om man bortser från bebyggelsen på 
dessa platser. Man hör aldrig någon säga ”vad synd att dom byggde hus där”. 
Människan behöver vänja sig vid förändring. 

Utformning och gestaltning 
Följande synpunkter framförs angående utformning och gestaltning av området:

En del yttrande handlar om hur man bör bygga rent estetiskt och visuellt. 
Av de personer som yttrar sig angående förslaget är det många som anser att 
den föreslagna bebyggelsen rent visuellt skulle vara opassande och ful på den 
här platsen. Vid en nybyggnation på öarna bör byggnationen överensstämma 
med landskapet och öarna och byggas i ”skärgådsstil”. En del föreslår andra 
sätt att bygga på som skulle vara mer passande för platsen och dess miljö. 
Lägenhetshusen på Koön, i Smögen, i Ålesund i Norge och till och med 
landshövdingshus inne i Göteborg fast i mer skärgårdsstil lyfts som goda exempel 
som hade passat in bättre i landskapet. 

Planen visar att samtliga villor ligger högt uppe på berget, vissa med taket 
4 meter över högsta toppen på berget. Detta innebär en mycket hård vind-
belastning vid pålandsvind. Är det verkligen klokt att bygga hus i ett sådant läge?

Man borde avstå exploatering i dessa orörda bergsområden. Om den ändå är 
nödvändig bör man minska den tillåtna nockhöjden och helt avstå från att bygga i 
de högsta lägena.  

Området med de planerade flerbostadshusen bör byggas med hänsyn till ett öppet 
naturlandskap utan en känsla av total instängdhet för de boende runtomkring. 
Det är bra med lägenheter då fler boenden behövs men de bör utformas och 
byggas så att de bättre smälter in, bland annat genom att inte vara fyra våningar 
högt.

Som utvecklingen i kommunen nu ser ut byggnadsmässigt liknar det allt mer 
stadsbebyggelsen i Göteborg. Med erfarenhet från nybyggda områden runt om 
i Göteborg kommer husen att se mer eller mindre likadana ut. Det är dags för 
Öckerö kommun att bestämma vilken väg man ska gå. Antingen försöker man 
särskilja sig och ta vara på sin identitet när det gäller arkitektur och hur det ska 
se ut här ute, eller så går man åt andra hållet och försöker efterlikna hur det ser ut 
inne i Göteborg. Öarna har en egen historia, en egen identitet, även när det gäller 
arkitekturen.

Solstudie, skuggpåverkan
Följande synpunkter framförs på den solstudie som är framtagen:

Betydelsen av skuggstudien och restriktioner för tillkommande bebyggelse på 
berget är otillräckligt kommenterade i planbeskrivningen och inte relevant vad 
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gäller ”värsta scenario”, hänsyn har inte tagits till möjliga placeringar av hus samt 
storlek på hus.

Planen har inte svarat för vilka mått på husen som ligger till grund för hur man 
beräknat hur skuggorna faller. Skuggstudien behöver göras om för att kunna 
bedöma planens påverkan. I planen bedöms att befintlig bebyggelse får sitt 
”solbehov” tillgodosett under april-augusti. Samtidigt så undanhåller man viss 
mark från ny bebyggelse för att den skulle skuggas under mars månad. Det 
tillåts alltså en större skuggläggning av befintlig bebyggelse än på nytillkommen 
bebyggelse vilket är orimligt.

Bygg någon annanstans 
Bland yttrandena är det många personer som påpekar att Öckerö är en 
ö-kommun, vilket innebär att man någon gång kommer nå vägensände vad det 
gäller att hitta platser att bygga nya bostäder på. Många menar att man bör bygga 
på andra ställen först, före man bygger på den värdefulla marken i Norra Brevik. 
En del personer visar förståelse för att det behövs byggas fler och olika typer av 
bostäder i kommunen. En del accepterar att man ibland måste bygga på höjden. 
Detta anses dock passa bäst i Öckerö centrum och på platser längre in på ön. 
Vissa av dessa områden är sedan tidigare öronmärkta som ”odlingsbar mark” 
vilket flera personer anser är onödigt då ingen kommer odla där. Man kan tycka 
att det vore ofantligt mycket enklare att ”märka om” den marken för bebyggelse 
än marken i Norra Brevik, som ärbetydligt mycket mer värdefull för invånarna 
i dess nuvarande form. En utökning av strandskyddet till normalavstånd skulle 
även vara lämplig då detta är mark som bör skyddas ”på riktigt”. 

Detta område, likt andra områden på kommunens västsida, bör övervägas att 
exploateras först när områden av lägre natur- och kulturvärde bebyggts. Marken 
i planområdet är klassad som 2 och 3 enligt naturinventeringen. Det är ju denna 
typ av mark som det ska värnas om i kommunen. Planen tar inte hänsyn till detta 
utan vill bara främja enskilda markägares intresse. Frågan kan omprövas om 
20, 50 eller 70 år då en förtätning av bebyggelse redan skett på mer lämpligare 
platser, dvs platser med lägre naturvärden, förankrat i folkviljan och i linje med 
kommunens styrdokument. Hänsyn bör tas till det vackra landskapet på platsen. 
Det går inte att exploatera för mycket i kommunen utan att den unika identiteten 
och naturen förstörs. Öarnas identitet är viktig att bevara och därför är det 
viktigt att bygga sansat och låta naturen vara i fokus. 

Kommunen borde växa långsammare och man bör satsa på Öckerö nya centrum 
i hamnen, där över 500 nya bostäder ska byggas, men även de bostäder som 
planeras i Ankaretskolan och Minnesstenskolan. I Öckerö nya centrum finns det 
förutsättningar att skapa en bebyggelse av högre täthet och blandade funktioner 
där de starkaste stråken sammanstrålar och möter hamnen. Det är öns – och 
kommunens – naturliga centrum, och dit bör alla resurser fördelas under 
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överskådlig tid. Planerna i centrum kommer att tillgodose befolkningstillväxten 
för flera år framöver och befolkningen kommer, i och med dessa planer, öka 
med nästan en tredjedel. Räcker det inte med alla dessa bostäder för en bra tid 
framöver? I Öckerö Centrum har kommunen en större chans att påverka vilken 
typ av prisklass boendena blir. 

En del personer kommer även med egna förslag på vart det skulle vara mer 
lämpligt att bygga. De platser som nämns är: Trevnaden, gamla skateparken på 
Långesandsvägen, ängen vid Kompassenskolan eller gamla grusplanen i Brevik. 
Många påpekar också att man borde bygga på andra öar och inte bara på Öckerö 
och Hönö. Natur måste sparas på dessa öar också. På de andra öarna byggs 
det dessutom mysigt och pittoreskt medan byggprojekt på Öckerö och Hönö 
liknar Frölunda torg. Många påpekar att det finns mycket mark på andra öar i 
kommunen som till exempel Björkö. Att förtäta hamnområdet, där det redan 
finns högre byggnader och verksamhet, som Ö-varvet med kranar och andra 
byggnader känns mer passande. För att öka antalet bostäder i kommunen bör det 
till exempel bli lättare för villabyggare runt om på öarna att bygga eller bygga om 
till två/trefamiljshus. Redan bebyggda områden bör också förtätas så att naturen 
kan bevaras för invånarnas välmående.

Bygg gärna men bygg i samklang med skärgårdsidentiteten och bygg med 
hjärna och hjärta på rätt ställe så att minimal påverkan på naturen görs. Bygg 
lägenheter/bostäder men inte längs stränderna eller på berg. Börjar man 
bygga bort dessa områden så kommer det inte finnas någonting speciellt med 
kommunen kvar. Det finns många områden som redan är oåterkalleligen 
förstörda så fortsätt på dem med fler lägenheter och rör inte rekreationsområden 
till förmån för privat profitering.

Planprocess och politik
Följande synpunkter framförs kopplade till planprocessen och politiska beslut: 

 
Processen

Planen tar inte hänsyn till hur mycket det här området betyder för en stor del 
av invånarna som är berörda. Det är inte endast en fråga för grannar utan en 
fråga för hela ön och kommunen men sannolikt också ett riksintresse. När det 
finns ett sånt brett missnöje över dessa byggplaner borde kommunen som har 
planmonopol stoppa den oavsett vilka exploatörerna är. Explaoteringen ger inte 
den effekt man eftersträvar i sina argument om att få en yngre befolkning, utan 
snarare tvärtom.

Kulturminnesmärkningen i kulturmiljöprogrammet innebär att boende i 
kommunen är begränsade kring vilka förändringar man får göra på sina 
fastigheter. Det är därför orimligt att en plan som bokstavligt kastar en skugga 
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över dessa fastigheter under en stor del av året inte skulle behöva tas hänsyn till. 
Hur den nya planen förhåller sig till detta ”K-märkta” område är inte berört i 
planhandlingarna. Det är en allvarlig brist som undergräver planens trovärdighet 
samt understryker hur bristfälligt den tar hänsyn till de allmänintresse som 
måste utredas innan en plan är redo för samråd.

Det var ett bra möte nere på Nimbus med de närboende. Ett bra upplägg om 
man har egna frågor till de olika instanserna och partierna. Den andra delen av 
samrådsmötet blev bra till slut när man fick höra andras frågor och svar. Detta är 
något kommunen bör tänka på i framtiden, alla är inte bekväma med att stå och 
prata med de sakkunniga utan låta de som har talets gåva ställa frågor så att alla 
kan lyssna. Tack för att ni tog er tid att lyssna på oss berörda invånare angående 
byggnation norra Brevik på samrådsmötet. 

En person uttrycker ilska och frustration för att man bara hade fram till den 8:e 
september på sig att lämna in yttrande. 

Enligt vetenskap och beprövad erfarenhet är det alltid bäst att så långt som 
möjligt förankra idéer och tankar oberoende vad saken gäller innan man går till 
någon form av aktion. Ett företag eller kommun spelar ingen roll. Det är självklart 
bra att kalla till möte men ännu bättre är att ansvariga besöker människor på 
öarna, både de som är direkt berörda och de som kanske inte är det i deras hem. 
Därmed ger man mycket fler människor möjlighet att påverka, eftersom det är 
lättare att tala i mindre grupp än inför ett auditorium.

Ett fåtal personer anser att det är orimligt att utgå från ett beslut från 1990-talet 
angående att odlingsbar mark ska sparas och bergsområden bebyggas. Dessa 
beslut anses föråldrade. Flertalet undrar om det är möjligt att få ta del av det 
dokument som visar det här beslutet. 

Va-studier anger att 65 boenden beräknas tillkomma (30 villor och 35 
lägenheter). Denna studie gjordes 2015, sedan dess har planerna ändrats och 
omfattar idag ca 25 villor samt 6 st. 4-våningshus och lika många 3-våningshus. 
Med ett antagande om endast 2 lägenheter/våningsplan, vilket troligen är i 
underkant, kommer man fram till 84 lägenheter. Lägenheternas antal verkar 
alltså ha flerdubblats. Antalet lägenheter ser ut att vara en stor avvikelse från vad 
som presenterats i underlagen. Med detta i åtanke kommer även trafiken att vara 
avsevärt större än vad som hittills antagits. Tidigare i processen avslogs ärendet 
när antalet lägenheter uppgick till 100. Förslaget verkar nu vara tillbaka i en nivå 
av ca 100 lägenheter. En undran hur kommunen resonerar kring detta finns. 

Detaljplanen hänvisas till akt nr 14-ÖCK-1280. I akten (s.15) står det: ”Till 
övervägande del utgöres allmänna platsområden av mark som av olika skäl icke 
är lämpligt att bebyggas”. Från byggplanen -76 är marken öster och väster om den 
tillåtna byggnaden betecknad som allmän plats. En person undar hur marken kan 
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anses lämplig att bebygga nu. Förklaring saknas i planhandlingarna. I förslaget 
till detaljplanen (s.2) står det att utifrån kommunens förfrågan kom sedan idén 
att bebygga Norra Brevik. Dokumentationen på denna förfrågan efterfrågas. Om 
denna dokumentation inte finns skriftlig så menar man att den inte kan användas 
som ett argument för att bebygga Norra Brevik.

Politik

Många yttranden riktar direkt kritik till hur kommunpolitikerna har hanterat 
planen. Yttrandepersonerna menar att det bara är pengar och makt som styr och 
att detta, i det här fallet, till och med går före den demokratiska processen. En 
stark vädjan till kommunpolitikerna om att lyssna på medborgarna och stoppa 
den här planen framkommer. Någon kommer och vill köpa mark för att bygga 
bostäder på. Då lägger kommunen tid/pengar på att utforma ett planförslag. Det 
är alltså inte kommunen som tar initiativet och har en idé om hur platsen ska 
utvecklas, utan det sker på grund av påtryckning från tredje part. Kommunen 
måste vara starkare än så och driva en egen linje, som har en stark förankring 
bland kommunens invånare. 

Ett tjugotal yttranden anser å andra sidan att kommunledningen bör anta 
planen. Öckerö behöver utvecklas ytterligare för att möta framtida behov. 
De som är positiva till planen uttrycker sig i följande ordalag: det är nu 
kommunfullmäktiges ansvar att avgöra om Norra Brevik ska bli en byggsten för 
det framtida Öckerö eller om man ska låta sig påverkas av påtryckningar som är 
grundade på felaktig och känslomässig information. Totalt sätt så står Öckerö 
kommun inför stora utmaningar när det gäller boende och ekonomi, enda sättet 
att komma tillrätta med ekonomin är att ge förutsättningar för folk att bo och 
arbeta inom kommunens gränser, vilket genererar i ökade skatteinkomster för 
kommunen. Tänk framåt och anta planförslaget med eventuella korrigeringar för 
nya sakliga argument, och inte utav sentimentala dito. 

Vidare menar en person att det inte spelar någon roll vilken lokalpolitiker man 
röstar på då det ändå är en man som styr den här kommunen. Andra uttrycker 
att kommunpolitikerna sysslar med hemlighetsmakeri och tar beslut över 
medborgarnas huvuden och att förtroendet för kommunpolitikerna aldrig varit 
så lågt som det är nu. En annan person menar att hen aldrig mött så många 
upprörda och uppgivna Öckeröbor som när de här byggplanerna presenteras. 
Människor har tappat tron på att de kan vara med och påverka. En del personer 
anser att kommunen är dåliga på att få ut information om när man kan vara 
med och påverka när det gäller så stora byggplaner som detta. Distansen mellan 
politiker och tjänstemän och kommunens invånare har aldrig varit så långt som 
den är nu. De breda uttrycken av protest och opinion är en tydlig indikation 
på att allmänna intressen inte tagits hänsyn till i tillräckligt hög utsträckning. 
Enskildas intresse får aldrig gå före ett allmänt intresse, vilket är en tydlig 
inriktning som framkommer i plan- och bygglagen.
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Det finns även de som menar att det finns politiker som är jäviga, oavsett om 
dessa personer inte får rösta så verkar man naturligt för att dessa planer ska 
antas då de gör ekonomisk vinning på det. Den eventuella jävsituationen bör 
utredas. 

Flera personer uppmanar politikerna att satsa på ungdomar, annars kommer 
det bara bo pensionärer på Öckerö. Det uttrycks också kritik mot att politikerna 
på samrådsmötet sa att man måste exploatera och bygga nya områden för att 
möjliggöra för ungdomar att bo kvar och bygga sig en framtid i kommunen. 
Men den här planen ger inte ungdomar en chans att vara med och konkurrera 
om bostäderna, vilket är sorligt. Folkvalda politiker har en viktig uppgift i att 
säkerställa att enskildas särintressen inte inkräktar på gemensamma värden. 
Därför inrättar man bl.a. kulturmiljöprogram och långsiktiga planer. Dessa är 
också viktiga för att skapa förutsägbarhet och spelregler att förhålla sig till. Både 
för exploatörer och allmänhet. Att nu vissa ledande politiker plötsligt byter fot 
och tillsammans med exploatörerna agerar i rak motsats till det övergripande 
målet att skydda yttre skärgården är mer än märkligt. En person undrar varför 
politiker först varit för att skydda området och sedan helt ändrat sig och nu är 
för en grov exploatering. Ansvarig politiker måste redovisa de verkliga skälen 
till sin 180 graders kovändning. Intrycket man får är att viktiga beslut fattats 
i tidigt skeden, utan att lyssna efter vad den bredare allmänheten önskar. I ett 
senare skede arrangerar man ett formellt samråd som uppfyller lagens krav, 
men den samlade bilden är ändå att det närmar sig en skendemokrati där man 
gör som man vill och inte tar hänsyn till inkomna synpunkter. Det är viktigt att 
planarbetet sker i dialog med medborgarna så att kommuninvånarnas röst blir 
hörd och deras åsikter respekteras. 

Det är många personer som ifrågasätter politikernas autonomi och som undrar 
vilka partier/politiker som står bakom förslaget. Flera skriver att de vill veta detta 
för att kunna avgöra hur de ska rösta i kommande val. Tusentals personer har 
skrivit på namnlistor emot projektet och på samrådsmötet dök över 400 personer 
upp. Då kanske man ifrån kommunens sida borde stanna upp och reflektera lite 
och sätta stopp för detta. Exploatörernas särintresse för vinstmaximering är inte 
viktigare än det allmänna intresset hos övriga befolkningen.

De yttranden som ställer sig positiva till planen menar dock att grannar till detta 
område, som har förmåga att uttrycka sig i tal och skrift och startat en opinion 
mot planförslaget, med många faktafel och genom otaliga protestlistor, inte ska 
få stoppa utvecklingen i kommunen på grund av att de själva inte vill ha nya 
grannar. Det går heller inte att säkerställa identiteten på dem som skrivit på 
protestlistorna. 



Detaljplan för Projektnamn   |   Samrådsredogörelse ÅÅÅÅ-MM-DD   |   Dnr XXXX/XX

Sida 52/62

Översiktsplan

Många frågar sig varför planförslaget bygger på en översiktsplan som beslutades 
2005 och som anses föråldrad och inaktuell. Man vill att beslut ska avvaktas 
till den nya översiktsplanen, som kommer 2018, är antagen. Flera ifrågasätter 
formuleringen i ÖP05, ”att området ligger i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse”. Man menar att den föreslagna bebyggelsen endast har närhet till 
(och inte ligger i direkt anslutning till) befintlig bebyggelse.

Prejudicerande exempel 
”Varför får dom bygga på grönområde och inte vi?” Många är oroliga inför 
kommande exploateringar. Man resonerar kring rättvisefrågan. Om en 
markägare får bygga hur blir det med nästa som vill exploatera ytterligare 
naturmark? Eller är det bara de resursstarka markägarna som lyckas göra sin 
röst hörd och vinna gehör hos kommun och politiker? Flera personer undrar vilka 
konsekvenser det här planförslaget kommer kunna få för kommande område 
och frågar sig om det kommer bli fritt fram för byggandet på Öckerö? Man tar 
också upp frågan om besöksnäringens förutsättningar och om attraktionskraften 
minskar när grönområden bebyggs.

Miljökonsekvenser
Följande synpunkter framförs angående planen miljökonsekvenser: 
Ett fåtal personer uttrycker i sina yttranden att de anser att en miljöbedömning 
med en miljökonsekvensbeskrivning bör genomföras. 

I Planbeskrivningen (s.13) står det om ställningstagande till miljökonsekvenser: 
”Samhällsbyggnadsförvaltningens plan- och byggnadsenhet har bedömt att 
detaljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan.” Det finns en undran 
hur man kommit fram till den här slutsatsen. Protokoll från mötet där detta 
beslut togs skall förevisas. När skedde detta och hur kan man få ta del av detta? 

En person undrar hur riskbedömningen ser ut för människors hälsa och 
miljön enligt miljöbalkens krav? Vidare undrar personen vilka risker man 
har identifierat i planområdet och hur den här riskbedömningen har utförts? 
Detta framgår inte i planen. Det framgår inte heller hur detta har beaktats i 
planprocessen. 

I planbeskrivningen (s.14) står det: ”planförslaget bedöms inte bidra till att 
riktvärden för buller överskrids”. En person undrar om det här stämmer. 

En person undrar hur kommunen säkerställer att den icke bebyggda marken 
inom planområdet inte förstörs under byggtiden, både av sprängning och 
entreprenadmaskiner. Detta borde också regleras i exploateringsavtal.
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Markföroreningar

I samrådshandlingarna kan man inte se att man gjort en bedömning av 
föroreningssituationen kring läget för påskfyren i området Norgård. Det 
hänvisas i ett yttrande till att kommunens miljöförvaltning gjort en bedömning 
och skickat denna till länsstyrelsen för synpunkter. Inga problem eller risker 
kunde identifieras enligt handlingarna. Norgårdens påskefyr ligger i nära 
anslutning till den tänkta nya bebyggelsen. Personen undrar om det är den 
miljömedicinska utredningen som Sahlgrenskas avdelning för miljömedicin 
gjort? Om så är fallet vill hen lyfta ett stort frågetecken eftersom denna 
utredning inte beaktat riskerna för människors hälsa och miljö enligt kraven i 
miljöbalken. Enligt de analysprotokoll som man kan ladda ner från kommunens 
hemsida är det provtagna materialet vid påskefyren så förorenat att det enligt 
Avfallsförordningen och Europeiska Unionens förordning om klassificering, 
märkning och förpackning av kemiska ämnen och produkter ska klassificeras 
som farligt avfall för innehållet av zink och alifatiska kolväten C16-35. Dessa 
båda parametrar har inte Miljömedicinska avdelningens rapport alls beaktat för 
riskbedömning och/eller effekter på människors hälsa och miljön. Avgränsning 
av hur spridningen av föroreningarna ser ut saknas. Risken för spridning till 
kringliggande bostäder och markmiljö samt mindre vattendrag har inte bedömts. 
Enligt den utförda utredningen har man konstaterat att det eldats annat än 
trämaterial. Det har eldats bildäck, plast och spillolja sedan långt tillbaka i tiden. 
En person undrar därför varför inte dioxiner är analyserade i provet.  

Trygghet, jämställdhet och barnperspektiv
Frågan hur barnperspektivet behandlats i detaljplanen har ställt. 

I planbeskrivningen (s.13) står det: ”Fler boende i Breviksområdet bidrar med 
fler människor i rörelse över dygnet och en mer intressant och trygg miljö.” 
Samt: ”Fler boende som rör sig i området kan även innebära en högre känsla av 
trygghet” Dessa formuleringar anses visa på en brist på förståelse för områdets 
betydelse för invånare och besökare på Öckerö. Det är just den orörda naturen 
som för många människor är intressant och innebär trygghet. Flera personer 
frågar om det finns studier som visar på att förtätning och belysning ökar 
tryggheten och om det är problem med otrygghet i området nu. De frågar även 
om kommunen gjort någon form av trygghetsmätning för området. 

”En blandad bostadsbebyggelse nära kollektivtrafik, service och grönområden 
innebär möjlighet till ett enklare och flexibelt vardagsliv vilket torde vara 
gynnsamt för en stor grupp människor och därmed även för jämställdheten.” 
(s.13) Flera personer undrar på vilket sätt villor och flerbostadshus på mycket 
dyra tomter med havsutsikt skulle vara gynnsamt för jämställdheten och på vilka 
grunder detta antas.
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Övrigt 
Det finns slutligenen en mängd övriga frågor och funderingar angående planen 
som inte faller under dessa rubriker.

En person undrar hur långt från strand planområdet ligger i närmaste punkt.

En person undrar var ledningsrätten finns, vad som menas med u-område i 
plankarta och vad som innefattas i servituten ga:3 och s:100 som det står om i 
planbeskrivningen (s.15). 

Flera personer undrar hur kommunen ska lösa skolsituationen i och med det 
ökade antalet invånare som detta planförslag genererar. Skolorna på huvudöarna 
är redan idag trångbodda. Är befintliga skolor och förskolor dimensionernade för 
detta eller kommer kommunen bygga ut förskolor och/eller skolor?

En person undrar hur vårdcentralen kommer påverkas vid en ökning av 
invånarantalet. Redan i nuläget är det lång väntetid för läkarbesök. 

”Området är på grund av sitt havsnära och öppna läge hårt utsatt för vindar och 
saltstänk.” (s.4) Flera personer undrar vad planen vill ha sagt med detta och om 
det är klokt att bebygga ett sådant område?

Under rubriken följdinvesteringar (s.16) står följande: ”Spillvatten från 
planområdet skall anslutas till kommunens avloppsreningsverk.” Det 
framkommer frågor på hur dagvattensystemet kommer utformas och hur VA-
systemet är tänkt att lösas. Hur kommer detta nya område att påverka det 
befintliga systemet och vem kommer att få betala för eventuella kostnader 
när dessa måste förstärkas för att klara av påfrestningarna från framför allt 
höghusen.  

I planen (s.13) står det: ”Ur ett samhälls- och kommunalekonomiskt 
perspektiv ger en ökad befolkning ett större underlag för verksamhet inom 
kommunen och ett starkt underlag för en utökad kollektivtrafik. ” Enligt 
företrädare från kommunen skall byggnationen komma till för att ge befintliga 
kommuninnevånare möjlighet att stanna på Öckerö. Alltså blir det inte en ökad 
befolkning utan endast (till större delen) nya adresser på delar av kommunens 
innevånare. Detta stärker inte vare sig kollektivtrafik eller kommunens ekonomi, 
det blir bara en omfördelning.  

Plankarta innehåller en hel del oklarheter och dessutom är den inte alltid 
konsekvent. Ena gången gäller x, andra gånger gäller y för samma sak. Förtydliga 
gärna och återkom med en mer genomtänkt detaljplan. 

Namninsamling Bevara Norra Brevik
Totalt har 3055 namn inkommit på namninsamlingen mot förslaget. De 
olika listorna har inkommit till kommunen i omgångar men alla har samma 
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grundutseende och samma punktlista. Rubriken för namninsamlingarna är 
”Bevara Norra Brevik”. Listorna har lämnats in med ett försättsblad signerat av 
fyra privatpersoner. 

Av de sammanlagt 3055 namnunderskrifterna ingår en liten del som inte skulle 
räknas i en traditionell namninsamling då namnen inte är läsbara eller saknar 
kontaktuppgifter till den som skrivit under. Dessa namn är ändå medräknade. 
På listan ser det ut som att någon strukit över vissa namn. Det skulle kunna 
vara de som skrivit under och som ångrat sig, men det är svårt att veta. Dessa 
överstrukna namn är inte räknade då namnen var överstrukna när listan kom in 
till kommunen. 

Medskickade synpunkter på namnlistorna
Av de 3055 namnen som samlats in har ca 360 personer valt att bifoga en 
egen kommentar till listan. De medskickade kommentarerna/synpunkterna 
på listorna spänner från korta kommentarer t.ex. ”bevara norra Brevik”, 
”sämsta idén” och ”det har redan byggts för mycket” till längre utläggningar om 
platsens historia och de rekreationsvärden som finns. Läs en sammanfattning 
av dessa kommentarer nedan. Minst 2 av dessa personer finns med på 
fastighetsförteckningen som sakägare. Kommunens bedömning är att det kan 
finnas fler sakägare på listorna. För kommunens kommentarer kring dessa 
synpunkter, se under rubriken ”Gemensamma kommentarer till inkomna 
synpunkter från sakägare, privatpersoner, namnlista och formulär”. 

Trafik
Det finns flera synpunkter om trafiken och brister i trafiknätet. Av yttrandena 
framkommer att man är oroliga för trafiken på väg 155 och hur trafiken ska 
komma fram till fastlandet och vidare genom Torslanda.  

Landskapsbild
Generellt sett fokuserar merparten av kommentarerna på berget och 
landskapsbilden. De allra flesta vill inte att det ska byggas på platsen 
överhuvudtaget. Många anser att miljön är unik och att det är helt fel att spränga 
bort berg i en skärgårdsmiljö. Några kommer med förslag på hur bebyggelsen 
skulle kunna placeras på andra ställen eller göras mindre omfattande för 
att passa in bättre i landskapet. Många av kommentarerna berör berget och 
kuststräckan som ett område för rekreation och återhämtning. Det är också 
många kommentarer som tar upp att byggnationen inte passar in på Öckerö. Det 
är tydligt att man inte önskar en stadsmiljö istället för skärgårdsmiljö. Några 
gör hänvisningar till att Öckerö inte ska bli som Torslanda, Hisingen eller annan 
förort till Göteborg.
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Kulturhistoria
Flera av synpunkterna hänvisar till barndomsminnen från platsen och sina 
släktrötter på Öckerö. Det är tydligt att platsen förknippas med minnen, 
tradition, släkten och påskefyren.  

Bland de insamlade namnen finns flera som skriver att de kommer till Öckerö 
som turister och vill ha kvar den här typen av miljöer att besöka. Några menar 
också att turismen på ön kommer bli lidande på grund av byggnationen.  

Bygg någon annanstans
Några har lämnat synpunkter som kan tolkas som att de skulle kunna 
acceptera en mindre byggnation med skärgårdshus utan att berget sprängs men 
övervägande delen vill inte att det byggs alls. En person har lämnat synpunkter 
om att byggnationen strider mot ÖP:n som säger att man ska bygga i centrum.  

Planprocessen
Många framför kritik mot politikerna som man menar tänker kortsiktigt och 
undrar hur det kan få gå till på det här viset. 

Övrigt
En synpunkt handlar om att geomagnetismen är hög i området och att det 
därmed finns risk för att människor blir sjuka.

Formulär 
Som inkomna synpunkter finns också två olika formulär, A och B, se bifogade 
dokument, där man har kunnat kryssa i färdigformulerade påståenden. 
För kommunens kommentarer kring synpunkter från formulären, se under 
rubriken ”Gemensamma kommentarer till inkomna synpunkter från sakägare, 
privatpersoner, namnlista och formulär”. 

Formulär A
Rubriken på formulär A är ”Inlaga i samråd angående exploateringsplaner för 
Norra Brevik”. Det är övervägande personer som bor på Öckerö som lämnat in 
synpunkter via detta formulär. I formuläret finns det förutom färdigformulerade 
val, dessutom rader där man kan avsluta påbörjade meningar och fylla på med 
egen text. Formulär A finns i tre olika versioner och 150 av synpunkterna har 
kommit in via ett sådant formulär. De allra flesta har valt att klicka i samtliga 
rutor där det står att de ”håller med”. Enstaka har kryssat i alla rutor, det vill säga 
både ”håller med” och ”håller inte med”.  
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Bland de synpunkter som personerna valt att formulera själva finns flera  
kategorier av synpunkter som återkommer, dessa sammanfattas nedan. 

Infrastruktur och trafik 

Flera av dem som skrivit egen text anser att infrastrukturen som krävs inte finns. 
Det gäller vatten- och avlopp, och även att trafiksäkerheten inte är tillräcklig 
med brist på övergångsställen.  Flera är också oroliga för trafikbelastningen som 
de menar är stor idag och särskilt vid större evenemang. De menar också att det 
redan idag är mycket tunga fordon, bussar och renhållningsfordon i området. En 
del har yttrat att underhållet på vägarna inte är tillräckligt och att det inte finns 
plats att bredda gatorna. 

Landskapsbild

Likt namnlistorna är den största kritiken i formulär A att bebyggelsen inte 
passar in. Flera kommentarer rör fyravåningshusen och att de är opassande. Det 
beskrivs som att dessa fyravåningshus kommer att upplevas som en vägg och att 
det inte är passande att bygga så nära havet. Flera anser att kommunens politiker 
och tjänstemän inte förstår Öckerö och platsens betydelse. 

Några har lämnat in synpunkter på själva planhandlingarna som anses har för 
dåliga illustrationer. De anser att fågelperspektiven är missvisande och önskar 
också perspektiv från marken. Det efterfrågas perspektiv som visar vad man ser 
när man står på Brevi-Vale åt alla väderstreck.

En person menar att de planerade husen har sitt markplan i samma höjd som 
deras taknock och att de därmed får extrem insyn och skugga hela dagen och 
därför motsätter de sig byggnationen.  

 
Naturvärden och rekreation

När det gäller naturmiljön används kraftuttryck som: ”En exploatering av 
Norgårdsbergets orörda natur är…” följs av ord som vansinne och att det förstör 
hela Brevik. Strofen: ”Ängsmarkerna och stigen mot havet anser jag är…” följs 
av ord som vackra, till för alla, förknippat med välmående och en omistlig del 
av naturen som de boende vill dela med barn och barnbarn. Av den förtryckta 
strofen: ”…Norra Brevik och Norgårdsberget viktigt för att…” framgår att det är 
många som tycker att det här är en del av skärgården som ska bevaras och att 
många går där varje dag. En del hävdar att det är Öckerös bästa promenadstråk. 
Flera poängterar också att det inte går att ersätta berget om det sprängs bort.
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Kulturhistoria

Flera undrar varför inte kulturmiljöprogrammet ska följas? De menar att området 
är utpekat med landskapstyperna inre skärgård och yttre skärgård där de har 
höga klassningar i naturvärdesbedömningen. 

Många hänvisar till att traditionen med påskefyren är viktig, den förtryckta 
frasen: ”Jag anser att Norgårdsbergets påskefyrstradition…” följs av att den är 
viktigt och att den ska leva vidare. Den beskrivs också som något som förenar 
över generationer. Det är också en person som hävdar att det finns hällristning på 
berget och skyddade salamandrar i dammen på berget.

Bostadsbehovet

Många av synpunkterna rör vilket bostadsbehov Öckerö har. En del ifrågasätter 
om kommunen har analyserat behovet och varför befolkningen måste öka? En del 
anser att det borde vara förtur i bostadskön och till äldreboenden för öbor. Många 
är också djupt kritiska till att de upplever att kommunen bygger för rika norrmän 
och att det som verkligen behövs är boende dit öns ungdomar har råd att flytta. 

Bygg någon annanstans

Det är flera som kommer med förslag vart kommunen borde bygga istället 
förslagen som nämns är t.ex. på Bohus Björkö, Gamla Breviks grusplan, Rörö, 
Björkö, Ekelunden, Långesand, Tjolmen ovanför båthamnen, Långesands gamla 
bollplan. Förslag på att bygga mer vid Breviks ängar eller att bygga om Ankarets 
skola och Minnesstenenens skola till bostäder nämns också. 

Flera anser att kommunen borde lägga sitt fokus på Öckerö centrum och 
byggnationen som föreslås där. Andra framför att de tycker att det på andra öar 
byggs mysigt men inte på Öckerö och Hönö, där ska bebyggelsen likna Frölunda 
torg eller Åstol vilket man inte anser är passande. Andra byggnationen som 
nämns som dåliga exempel är Breviks ängar, Brevikshöjd, Röröhamn och Fotö. 

Planprocessen

Flera nämner att man anser att det förekommer svågerpolitik och en av de 
förtryckta stroferna vänder sig direkt till Öckerös politiker ”Jag vädjar till 
kommunens politiker att…” där flera svarat att politikerna bör tänka om, lyssna 
på Öckeröborna och inte tillmötesgå ett litet antal exploatörers intressen.  

Även efter strofen: ”Om mina åsikter inte kommer att respekteras känner jag…” 
riktar sig skrivelserna till politikerna med ord som: politikerförakt, frustration, 
orättvisa, sorg, ilska och förtvivlan. Strofen: ”Om planen för området kommer bli 
en verklighet kommer jag…” följs ofta av: byta parti, bli ledsen, tappa förtroendet 
och överklaga så långt det går. 
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Flera är också mycket tveksamma till hur politikerna gör skillnad på medborgare, 
där de menar att vissa inte får bygga en vedbod medan andra får spränga bort 
berg och förstöra naturen. 

Många svar är känslomässiga och starka uttryck med ord som oacceptabel, 
vansinne, jäv, maffia och korruption.

Översiktsplan

Några har lämnat in synpunkten att byggnationen inte stämmer med ÖP:n. Ett 
av mycket få yttranden som är positiva anser att det stämmer bra med ÖP:n och 
att det ligger kollektivtrafiknära. Det positiva yttrandet tycker att det är bättre att 
bygga på berg än på mark där man kan odla. De anser att området är ett sällan 
frekventerat naturområde men att bygga fyra våningar höga hus är för högt. 

Prejudicerande exempel 

Flera anser att bebyggelsen i Norra Brevik kommer bli ett prejudicerande 
exempel så att flera markägare kommer att höra av sig och vilja bebygga sin mark 
likadant. Några ställer också frågor om det förekommit frågor om att byta område 
och växla mark med kommunen, man undrar också vem som sålt marken till 
kommunen/exploatören och hur markaffären har gått till? De undrar också om 
exploateringen är något kommunen känner sig tvingade till för att exploatören 
inte ska gå med förlust. 

Miljökonsekvenser

En person anser att en aktuell miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB behövs. 

Jämställdhet och trygghet

Några anser att planhandlingens argument om att planen leder till mer 
jämställdhet och trygghet är ett felaktigt argument eftersom området inte är 
otryggt idag. 

Formulär B
Formulär B är ett annat formulär där man har kunnat kryssa i färdigformulerade 
påståenden och slutföra påbörjade meningar. Det är 135 personer som fyllt i 
formulär B.   

Vid sidan av dess påståenden finns en ruta där det står ”signatur ELLER stryk 
över rutan till vänster”. Merparten av alla har skrivit sin signatur på samtliga 
påstående. På tre formulärer har dock yttrandepersonen valt att endast skriva 
under vissa av påståendena. En del personer har i formuläret kryssat för att de 
motsäger sig en exploatering av höga hus och en del har kryssat i att de motsäger 
sig all bebyggelse. 
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Nedan sammanfattas synpunkter från formulär B.

Trafik

Många personer frågar hur trafiken till och från Öckerö och framför allt på 
Norgårdsvägen kommer påverkas i och med exploateringen. I nuläget är vägarna 
hårt belastade och en oro över hur det ska bli när området bebyggs finns. Flera 
personer undrar hur trafiken ska ledas vid en exploatering? En person anser även 
att det inte finns tillräckligt med parkeringsplatser inom planområdet. 

Landskapsbild

Stark kritik riktas mot de flerbostadshus som presenteras i planen. Flera personer 
skriver att de förstår att det behövs lägenheter i kommun men anser att det här är 
fel plats. Lägenheter bör inte byggas i västerläge. 3-4 våningshus passar inte in i 
skärgårdsmiljön. Det finns andra mer passande platser att bygga lägenheter på i 
kommunen. 

Landskapsbilden anses vara viktig att bevara och det som nämns som viktigt 
är horisontlinjen och skärgårdsmiljön, för dagens kommuninvånare, turister 
och kommande generationer.  Flertalet personer menar att ett exploaterande 
av planen medför negativa konsekvenser för skärgårds- och kulturmiljön i 
kommunen. Många personer menar att denna miljö är unik och därför ytterst 
viktig att bevara.

En person tycker att det ska byggas på platsen men ställer sig kritisk till hur 
den här planen är utformad. Personen anser att hus med 1-2 våningar passar på 
platsen om detta görs varsamt och utan att berg sprängs mer än nödvändigt. 

 
Naturvärden och rekreation

Den största kritiken finns mot att natur och berg kommer att påverkas negativt i 
och med en exploatering av området. Många personer beskriver platsen som ett 
viktigt rekreationsområde i kommunen. Naturen i området anses unik och bör 
därför inte exploateras alternativt endast exploateras varsamt och där det passar 
in. 

Kulturhistoria 

Ett antal personer hänvisar till att traditionen med påskefyren är viktig och 
att planen skulle förstöra en viktig tradition. Ett fåtal personer anser att 
påskefyrstraditionen inte är så viktig och/eller att den inte har med planen att 
göra. 

Ängsmarkerna och stigen mot havet anses också vara viktiga att bevara på grund 
av sitt kulturhistoriska värde. 
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Bostadsbehovet

Det behövs fler lägenheter, framför allt för ungdomar, i kommunen. En person 
tycker att kommunen borde bygga barackhus för unga invånare. 

Bygg någon annanstans 

Ett antal personer anser att man istället bör bygga på andra ställen i kommunen 
och flera personer föreslår andra platser där de anser att det borde byggas istället. 
Flerbostadsbebyggelse bör ligga mer centralt på ön och ha närmare till service 
och affärer. Björkö, Rörö och Trångeberget nämns bland annat som platser där 
man anser det mer lämpligt att bygga. 

Planprocessen

Kritik och frågor har riktats både mot kommunens tjänstemän och kommunala 
politiker. Flertalet personer anmärker att de har tappat förtroendet för de 
kommunala politikerna. En uppfattning är att de kommunala politikerna bör 
lämna sina uppdrag om de inte kan säga nej till den här planen. En annan person 
frågar sig hur många av kommunens tjänstemän som har lokalkännedom och på 
ett emotionellt plan bryr sig om kommunen.   

Kritiken handlar bland annat om att man anser att kommunen struntat i alla 
ungdomar under processen och frågar sig om inte ungdomarna skulle fått vara 
med i framtagande av planen eftersom kommunen säger att man ska bygga för 
ungdomar. 

Till Länsstyrelsen riktas en fråga om hur de har kunnat godkänna en 
exploatering på berget. 

Många undrar hur planen kunnat gå så här långt utan att kommuninvånarna 
fått tycka till. Man anser även att det är lämpligt att först utvärdera och se 
konsekvenser av redan beslutande planerade områden innan man går vidare 
med den här planen. Flera personer undrar om det verkligen behövs fler planer i 
kommunen. En person anser även att yttrandetiden varit för kort.

Det framkommer även kritik mot att en privat exploatör kan få ha så stort 
inflyttande över vad som planeras i kommunen. Kritiken är särskild stark 
eftersom planen innefattar ett stort naturområde. En önskan om att kommunen 
har mod nog att säga nej till exploatören uttrycks. Varför tillåter kommunen 
externa exploatörer att bebygga naturområden istället för att erbjuda ungdomar 
och barnfamiljer värdiga bostäder? 

Det finns en rädsla kring att Öckerö kommer bli en ort för sommargäster då 
lägenheterna som byggs här kommer bli för dyra för att kommunens invånare 
själva ska ha råd att köpa dem. 
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Några personer har lämnat synpunkter på att kommunen inte har tagit hänsyn 
till de boende i kommunen under planarbetets gång. Kommunen borde dessutom 
bli bättre på att lyssna på kommuninvånarna. Det saknas en fullständig 
gestaltningsplan och analytiskt underlag för planen. Varför projekterar Öckerö 
inget med Boklok (Skanska och Ikea) med god kunskap om att bygga för låga 
byggkostnader? 

Föroreningar 

Ett fåtal personer frågar hur det är möjligt att bebygga Nordgårdsberget då 
kommunen för 2 år sedan gick ut med att marken på berget är förorenat och att 
gifthalterna var så höga att inga människor bör vistas där. Hur kommer det sig att 
kommunen kan föreslå bostäder på samma plats nu?   

Övrigt 

En person önskar att bebyggelsen här inte ska bli som bebyggelsen vid Rörö 
hamn. 

En person anser att det är en befängd idé att planera för kontorslokaler här. 

En person påpekar att det finns hällristningar på bergen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen ÅÅÅÅ-MM-DD

……………………………………………    ……………………………………………

Namn på handläggaren     Namn på planchef 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Socialnämnden 2019-08-21   

    
    
SN § 47 Dnr: 0039/19   
    
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för rappor-
tering till fullmäktige 
 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verk-
ställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdö-
mande 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 2019-06-30 visar att Socialnämnden, under 
första kvartalets rapporteringstillfälle, har fyra ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett 
gäller bostad för vuxna och ett gäller kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit 
och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019. 
 
Ett ärende som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), inom 
ÄO. Ärendet gäller permanent boende. Sju ärenden har bortfallit och ett ärende 
har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-07-22 
Bilaga 2: IVO Utveckling över tid, 2019-07-22 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om rapporteringen kan godkännas och överlämnas till kom-
munfullmäktige, och finner att så sker. 
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Socialnämnden 2019-08-21  

   
   
SN § 47 Dnr: 0039/19  
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden har fyra ärenden 
att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att be-
slut om insats har godkänts. Tre ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett ärende gäller beslut inom social-
tjänstlagen (SoL). 
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
Expediering 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
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Öckerö 2019-07-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2019 

Diarienummer:  SN 0039/19 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
andra kvartalet, till och med 2019-06-30 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden har fyra ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Tre 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett ärende 
gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).   
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärende  
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 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 Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden, under första kvartalets 
rapporteringstillfälle, har fyra ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett gäller bostad för vuxna och ett gäller 
kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för 
första kvartalet 2019. 
 
Ett ärende som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), inom ÄO. Ärendet gäller 
permanent boende. Sju ärenden har bortfallit och ett ärende har tillkommit sedan rapporteringen för 
första kvartalet 2019. 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsens förhandlingsutskott  2019-08-14 4 
   
   
KS § 8   
   
Förslag om förändrat namn av kommunstyrelsens  förhandlingsutskott 

 

Ärende 

Sedan ett antal decennier tillbaka har merparten av arbetsgivarfrågorna hanterats i 
kommunstyrelsen utskott, förhandlingsutskottet. Benämningen förhandlingsutskott här-
rör främst från tid då den årliga löneöversynsprocessen var att betrakta som traditionella 
fackliga förhandlingar. Detta innebar att kommunstyrelsens förhandlingsutskott bland 
annat hade att hantera och ta beslut kring löpande ärenden i de årliga löneförhandlingar-
na. Numera stipulerar våra löneavtal, i huvudöverenskommelserna, vikten av att en kvali-
tativ dialog förs mellan chef och medarbetare. Löneutfall-och utveckling skall i huvudsak 
grundas på resultat och måluppfyllelse. De traditionella löneförhandlingarna har alltså 
ersatts med de inledande- och avslutade överläggningar där löneprocessen stäms av par-
terna emellan.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 23 juli 2019.  

Förhandlingsutskottets beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Att kommunstyrelsens förhandlingsutskott ändrar namn till kommunstyrelsens personal- 
och förhandlingsutskott.2 

 
_______ 
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Öckerö 2019-07-23 

Förslag 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Anna D-Brocker  
Ärende: Ändrad benämning av kommunstyrelsens utskott i arbetsgivarfrågor. 
Förhandlingsutskott ändras till personal- och förhandlingsutskott 

 

Diarienummer: 0181/19  

 
Framställt uppdrag om att ändra benämningen på 
kommunstyrelsens förhandlingsutskott 
 
Förslag till beslut  
Att kommunstyrelsens förhandlingsutskott ändrar namn till kommunstyrelsens 
personal- och förhandlingsutskott. 
 
 
Ärende 
Sedan ett antal decennier tillbaka har merparten av arbetsgivarfrågorna hanterats i 
kommunstyrelsen utskott, förhandlingsutskottet. Benämningen förhandlingsutskott 
härrör främst från tid då den årliga löneöversynsprocessen var att betrakta som 
traditionella fackliga förhandlingar. Detta innebar att kommunstyrelsens 
förhandlingsutskott bland annat hade att hantera och ta beslut kring löpande 
ärenden i de årliga löneförhandlingarna. Numera stipulerar våra löneavtal, i 
huvudöverenskommelserna, vikten av att en kvalitativ dialog förs mellan chef och 
medarbetare. Löneutfall-och utveckling skall i huvudsak grundas på resultat och 
måluppfyllelse. De traditionella löneförhandlingarna har alltså ersatts med de 
inledande- och avslutade överläggningar där löneprocessen stäms av parterna 
emellan.  
 
Vid en överblick av landets kommuner ser vi att det förekommer främst två olika 
benämningar av motsvarande utskott. Kommunstyrelsens personal- och 
förhandlingsutskott eller kommunstyrelsens personalutskott.  
Det man främst bör ta ställning till innan en ev. ändrar benämning av utskottet är 
vilken funktion kommunstyrelsens utskott i arbetsgivarfrågor skall komma att ha. 
Ett Personal- och förhandlingsutskottets uppgift är i huvudsak att övergripande 
företräda kommunen som arbetsgivare. Det bereder vissa ärenden inför 
kommunstyrelsens beslut och fattar andra beslut på delegation. Detta kan bland 



 
 

 

annat innebära genomgång och avstämning inför särskilt insatta fackliga 
förhandlingar. Väljer man att benämna utskottet som enbart personalutskott 
föreslås att hantering och förberedelser inför eventuella förhandlingsärenden sker 
mellan kommunstyrelsen och berörd chefstjänsteman som har befogenhet att 
representera arbetsgivaren vid förhandlingar. I övrigt finns inga skillnader i uppgift, 
funktion eller befogenhet mellan personal- och förhandlingsutskott och 
personalutskott.  
 
Ekonomi och bedömning 
Förslag om ändring av benämningen av kommunstyrelsens förhandlingsutskott till 
kommunstyrelsens personal- och förhandlingsutskott bedöms inte medföra några 
förändrade kostnader. 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
 
 
………………………. 
Anna D-Brocker 
Verksamhetschef Styr och Stöd 
Öckerö kommun 
 
 
 
………………………. 
Gull-Britt Eide 
Förvaltningschef för kommunstyrelsen 
Öckerö kommun 
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Öckerö 2019-06-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Anders Lundgren 
Ärende: Motion om fritt wifi i kommunens offentliga miljöer  
Diarienummer:  170/16 

 
 

Motion om fritt wifi i kommunens offentliga miljöer 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avstyrks. 
 
Ärende 
 
Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2016-11-24 
föreslagit: att Öckerö kommun utreder möjligheten till wifi i kommunens offentliga miljöer. 
 
 
Bedömning 
 
För att bedöma motionen bör vi först definiera offentliga miljöer.  
 
Trådlöst nät i kommunens lokaler: Att tillhandahålla gratis trådlös Internetanslutning i 
kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven verksamhet får anses 
ingå i den kommunala kompetensen. Besökare eller personer som på olika sätt tar del av 
kommunal service eller tjänster kan i anslutning till sitt besök ges åtkomst till 
Internetanslutning när de vistas i lokalerna. Besökare kan hänvisas till kommunens e-
tjänster eller information som används inom den aktuella verksamheten. Möjligheten att få 
åtkomst till Internet kan på flera sätt underlätta för olika individer att närvara vid 
kommunala aktiviteter. Även vid tidsbegränsade kommunala arrangemang, t.ex. 
sportarrangemang, kulturevenemang eller ungdomsaktiviteter, bör gratis nätverk kunna 
tillhandahållas inom ramen för den kommunala kompetensen.  
 
Trådlöst nät på allmänna platser: Att tillhandahålla gratis trådlöst Internet till allmänhet 
som uppehåller sig i parker, på stränder, torg, eller liknande platser, framstår däremot som 
mer tveksamt. Internetanslutningen kan då i regel inte kopplas till någon kommunal 
verksamhet som bedrivs på platsen. I avsaknad av praxis är det oklart om detta 
tillhandahållande är av sådant allmänt intresse att det faller inom kommunens allmänna 
befogenheter enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (KL). Om kommunen tillhandahåller en 
gratis tjänst inom ett område där det finns en fungerande marknad kan det dessutom 



 
 

 

beroende på under vilka förutsättningar som tjänsten tillhandahålls uppkomma 
konkurrensrättsliga frågeställningar. 
 
Slutsats: Kommunen har redan idag har wifi i sina offentliga lokaler. Då rekommendationen 
är att inte upprätta trådlöst Internet på platser som torg, badstränder etc, bör motionen 
avslås. 
 
Ekonomi 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Anna Dannje-Brocker 
 
Verksamhetschef Styr och stöd 
 
 
 
 
Gull-Britt Eide 
 
Förvaltningschef Kommunstyrelsen 
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Kommunstyrelsen 2017-01-17 15 

   
   
KS § 14 Dnr 170/16  
   
Motion om fritt wifi i kommunens offentliga miljöer 

 
Ärende 
 

Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2016-
11-24 föreslagit: 

-att Öckerö kommun utreder möjligheten till wifi i kommunens offentliga mil-
jöer. 

 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2016-11-24.  

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommunchefen.  

 
 
 

 

 
 

 
 





 
 
 
 
 

Motion till Kommunfullmäktige Hönö 2019-09-05 
 
Anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab. 
 
Öckerö kommun är en fantastisk kommun att leva och bo i. Men precis som i resten av vårt 
land lever många människor ett osunt stressigt liv. Grön hälsa och rehabilitering ligger i 
tiden. De ökande problemen med psykisk ohälsa och olika stressrelaterade tillstånd kan 
mötas med en fokusering på positiva och stärkande ”gröna” hälsofaktorer.  
 
Ibland finns ett glapp mellan sjukskrivning och återgång till arbete. 
Det saknas en period där personer kan erbjudas en mindre kravfylld insats, tidigt i 
sjukskrivningsperioden. I det skedet kan Grön rehabilitering vara lämplig som 
rehabiliteringsinsats. 
 
Ett gott exempel är Jonseres trädgårdar i Partille. Där ligger trädgårdarna i framkant när 
det gäller ekologiskt odlande och socialt ansvarstagande. I trädgårdarna bedriver 
Partille kommun ett arbetsmarknadsprojekt där ett antal deltagare får möjligheten att 
närma sig arbetsmarknaden genom arbete i trädgårdarna.  
 
 
 
 
Mot bakgrund av detta föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 

• Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer anlägger en 
trädgård någonstans i kommunen där man bedriver grön rehab. 

 
• Att kommunen utreder om man kan göra det i projektform och ansöka EU medel 

(Leader) 
 
För Socialdemokraterna 
 
Ronald Caous  Maria Brauer 
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Bostäder för nyanlända 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ombesörja att två 
avdelningar på Hedens by ställs om för uthyrning av bostäder till nyanlända 
anvisade enligt Bosättningslagen. Detta under förutsättning att Socialnämnden 
ställer sig bakom beslutet. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunen har ett uppdrag från regeringen att ta emot nyanlända personer med 
uppehållstillstånd. Migrationsverket anvisar aktuella individer till kommunen med 
ett placeringsdatum om cirka 2 månader fram i tiden. Kommunen är ålagd att 
erbjuda bostad vid mottagandet och i minimalt två år från mottagningsdatum. 
Enligt lag skall bostad erbjudas inom kommunens gränser. 
 
Under 2019 har 31 personer anvisats av Migrationsverket. Av dessa finns planerad 
boendelösning för 13 individer, för resterade 18 individer finns ingen planerad 
boendelösning.  
 
Under 2020 kommer fler personer anvisas av Migrationsverket, ett preliminärt 
besked från Länsstyrelsen Västra Götaland är att 27 individer kommer anvisas till 
Öckerö. Länsstyrelsen ger ett slutligt besked om antal individer i december 2019.  
 
Etableringsenheten hyr en fastighet på Västra vägen 67 på Hönö som boendelösning 
för nyanlända.  Fastighetsägaren har valt att avsluta avtalet 2019-12-31, vilket 
innebär att samtliga boende i fastigheten behöver omplaceras. I fastigheten bor idag 
23 individer (7 ensamhushåll + 4 familjer om).  
 
Behovet av bostäder för att placera dessa individer och nya anvisningar är mycket 
stort. För att möta behovet föreslår Etableringsenheten att beslut om nya 
bostadslösningar inom kommunen fattas.  Som ett första steg föreslås att två 
avdelningar på Hedens By ställs om till boende. Detta löser det omedelbara akuta 
läget under hösten och början av 2020. Etableringsenheten fortsätter att utreda och 
ställa prognos kring vidare behov under 2020 och de närmast kommande åren.  



 
 

 

 
Beredning 
Under våren 2019 har Socialförvaltningen, KS och ÖFAB förvaltningsgemensamt 
haft en strukturerad samverkan kring frågan om boendelösningar för nyanlända. 
Olika alternativ har lyfts och utretts utifrån kostnader och risker. För målgruppen 
nyanlända som omfattas av bosättningslagen bedöms modulbostäder för kollektivt 
korridorboende kunna möta behovet och minimera ekonomiska risktaganden på 
lång sikt. Ett sådant förslag till beslut lades fram till kommunstyrelsen i augusti 
2019. Ärendet återremitterades med uppdrag om att utreda möjliga andra lösningar 
där kommunen förväntas stå med hyreskostnader för tomma lokaler under de 
närmaste åren. Aktuella lokaler är två avdelningar på Solhöjden med 13 rum per 
avdelning samt två avdelningar på Hedens by (nuvarande korttidsboende) med 8+8 
rum. Således finns nu tre olika alternativa lösningar; modul, Solhöjden och Hedens 
By. 
 
Ekonomi 
Öckerö kommuns mottagande av nyanlända finansieras genom statliga medel från 
Migrationsverket. Dessa medel fördelas från den dag en nyanländ individ inom 
etableringsperioden mottas av kommunen och kan som längst utbetalas i två år. En 
förutsättning är att individen fortsatt är bosatt i kommunen.  
 
Den statliga ersättningen fördelas inom Öckerö kommun till etableringsenheten 
inom kommunstyrelsen. Sedan 2019 fördelas även en del av ersättningen till Barn 
och utbildningsnämnden.  
 
Etableringsenheten kan vid uthyrning av bostäder till nyanländ person/familj räkna 
med en hyresintäkt. Den nyanlände får, under förutsättning att denna sköter sitt 
etableringsprogram, etableringsersättning. Den nyanlände kan även ansöka om 
bostadsbidrag. Etableringsenheten kan utifrån detta skriva hyresavtal med hyror i 
nivå med försäkringskassans godkända hyresnivåer.  
 
Modul boendelösning 
En upphandling av modul har påbörjats parallellt med utredning av andra 
lösningar. Planen är att en modul boendelösning med minst 10 boenderum i 
kollektivt eller enskilt boende placeras på kommunal mark.  
 
Tilltänkt kommunal mark är ”Spindeln” på Hönö. Ett område som bedöms vara väl 
anpassat för en snabb etablering.  
 
Efter slutförd upphandling kvarstår att ansöka om tillfälligt bygglov, en 
förutsättning för att slutföra etablering av modul boendelösning.  
 
Baserat på kostnadsbilden av ett redan befintligt hyresavtal av bostadsmodul på 
Öckerö beräknas hyreskostnaden per år maximalt bli 1 700 tkr. Intäkt för hyror vid 
10 rum ca 600 tkr, vilket ger en nettokostnad med 1 100 tkr. Beroende på inkomna 
anbud i upphandlingen kan kostnaden variera både uppåt och nedåt.  
 



 
 

 

En kostnad med 1 100 tkr beräknas inte kunna täckas av ersättningen från 
Migrationsverket. Etableringsenheten har behov av tillskott av medel för detta 
ändamål.  
 
Solhöjden 
Solhöjdens äldreboende hyrs av socialförvaltningen från Öckerö fastigheter AB. 
Solhöjden har under året expanderat med ett nytt hus och nya avdelningar. Planen 
är att nya lokaler står inflyttningsklara under januari 2020. Detta innebär att två av 
de äldre avdelningarna på våning 2 och 3 förväntas stå friställda på obestämd tid. 
Översta våningen (våning 4) i huskroppen brukas fortsatt som äldreboende. 
Frågan är om de friställda avdelningarna är lämpliga och kan hyras ut till 
etableringsenheten för anvisning som boende för nyanlända personer/familjer.   
 
Verksamheters påverkan på varandra 
Att hyra ut avdelningen till etableringsenheten innebär att nyanlända 
familjer/personer erbjuds boende i samma byggnad som befintligt äldreboende. För 
att säkerställa att detta inte påverkar socialförvaltningens verksamhet negativt 
behöver ett antal faktorer tillgodoses.  
Etableringsenhetens hyresgäster bör ha en egen ingång till sin våning. Något som 
med enkla medel kan lösas i anslutning till befintlig altandörr. Vidare bör aktuell 
avdelnings korridor avskärmas med en vägg för att hindra passage in i äldreboendet. 
Dessa två åtgärder säkerställer att inte obehöriga personer rör sig i 
socialförvaltningens verksamhetslokaler. Åtgärderna är i sammanhanget enkla att 
genomföra.  
 
Etableringsenhetens hyresgäster och socialförvaltningens verksamheter får inte 
riskera att påverka varandra negativt. Båda verksamheterna ansvarar för att gå ut 
med en tydlig information om förhållningssätt och regler, samt följa upp att detta 
efterlevs.  
 
Lokalen 
Boende för nyanlända inom avdelning på Solhöjden kräver att varje bostadsenhet 
klassas som en egen brandcell (EI60). Vidare krävs även att det kök som planeras 
användas av samtliga hyresgäster för tillredning av mat har fläkt och kanaler som 
klarar av antalet hushåll.  Öfab har i samverkan med Räddningstjänsten kopplat in 
en brandsakskunnig för att utreda vad som behövs för att säkerställa detta. En 
utredning som ännu inte är färdigställd. Eventuella behov av åtgärder och kostnader 
är därmed oklara.  
 
Idag befintliga sköljrum på solhöjdens avdelningar kan ställas om till tvättstuga för 
hyresgästerna. 
  
Detaljplanen för Solhöjden är tydlig i sitt syfte ”boende för äldre” men bedömningen 
är att ett tillfälligt bygglov för bostadsändamål är möjligt att få igenom.  
 
Ekonomi 
Baserat på en ungefärlig hyra för en avdelning på Solhöjden med 630 tkr per år 
beräknas hyresintäkterna kunna täcka kostnaderna. Full beläggning av 12 rum ger 



 
 

 

en hyresintäkt med 820 tkr. En möjlig nettointäkt med 190 tkr. Detta förutsatt att 
inga stora ombyggnationer är nödvändiga.  
 
 
Hedens by 
Verksamheters påverkan på varandra 
Att hyra ut avdelningarna till etableringsenheten innebär att nyanlända 
familjer/personer erbjuds boende i samma byggnad som befintlig verksamhet på 
Hedens by. För att säkerställa att detta inte påverkar socialförvaltningens 
verksamhet negativt behöver ett antal faktorer tillgodoses.  
Etableringsenhetens hyresgäster bör ha en egen ingång till sin del av huset, något 
som redan idag är tillgodosett. Ingång till idag befintliga korttidsboenden är en egen 
ingång.  
Etableringsenhetens hyresgäster och socialförvaltningens verksamheter får inte 
riskera att påverka varandra negativt. Båda verksamheterna ansvarar för att gå ut 
med en tydlig information om förhållningssätt och regler, samt följa upp att detta 
efterlevs.  
 
Socialförvaltningens behov av avdelningarna på Hedens by förändras över tid. I 
kommunikation med socialchef framkommer att nu befintliga verksamheter i 
lokalerna kan förflyttas till nya Solhöjden. Dock behöver behovet av platser följas 
noga. Vid uthyrning till etableringsenheten bedöms det vara lämpligt att en 
avdelning hyrs ut ett år i taget, medan den andra kan ha ett något längre avtal. Detta 
för att säkerställa att socialförvaltningens behov av platser tillgodoses.  
 
Lokalen 
Boende för nyanlända på Hedens By kräver att varje bostadsenhet klassas som en 
egen brandcell (EI60). Detta är uppfyllt.  
 
Detaljplanen för Hedens by säger (A) allmänt ändamål. Bedömningen är att 
tillfälligt bygglov för bostadsändamål är möjligt att få igenom.  
 
Hedens By har två avdelningar med 8+8 boenderum. En avdelning har wc/dusch i 
varje rum medan den andra avdelningen har wc/dusch i två gemensamma 
utrymmen. Gemensamt kök, allrum och tvättstuga. Köket är ett tillagningskök, 
vilket bedöms vara tillräckligt för ändamålet. Det bedöms inte finnas några behov av 
kostsamma ombyggnationer för att ställa om Hedens by till ett boende för 
nyanlända.  
 
Ekonomi 
Nuvarande hyreskostnad för en avdelning om 8 platser på Hedens By är 850 tkr per 
år. Utifrån tidigare ombyggnation av Hedens by till korttidsboende (vård) dras idag 
av moms från totalinvesteringen. Detta avdrag kommer att behöva 
återbetalas/jämkas från den dag lokalen ställs om till bostäder.  
Baserat på en ungefärlig hyra för en avdelning med 850 tkr per år beräknas 
hyresintäkterna för 8 boenderum uppgå i 500 tkr per år. Därmed en nettokostnad 
med 350 tkr. Det är ännu inte utrett vilken summa det blir efter jämkning av moms.  
 



 
 

 

 
Bedömning  
Anvisningar enligt bosättningslagen till Öckerö kommun bedöms fortsätta även de 
närmast kommande åren. Migrationsverket tar inte hänsyn till om en kommun har 
tillgång till bostäder eller inte. Om kommunen inte kan tillhandahålla bostäder kan 
det bli nödvändigt att inhysa nyanlända i hotell och liknande, vilket riskerar att 
medföra betydande ekonomiska konsekvenser. Det finns också en osäkerhet om 
tillräckligt antal platser på vandrarhem/hotell finns inom kommunens gränser. 
Osäkra och tillfälliga boendelösningar kan ha en försvårande inverkan på den 
enskildes integration i samhället, och därmed bidra till att försena personens 
etablering på arbetsmarknaden och möjligheten till egen försörjning. Något som i 
förlängningen kan medföra ökade kostnader för kommunen i form av 
försörjningsstöd. 
  
Etableringsenhetens bedömning är det nödvändigt att agera och hitta lösningar för 
att kunna hantera situationer kring de nyanlända. Akut för omplaceringar i 
december 2019 och för fortsatta lösningar under de närmast kommande åren. 
Etableringsenhetens ståndpunkt är att vi behöver hitta boendelösningar som 
möjliggör omställning till annat om behovet för nyanlända med uppehållstillstånd 
minskar. Detta minskar risken att som kommun stå med tomma lokaler/bostäder 
när behovet svänger mellan olika grupper.  
 
Hedens by bedöms kunna erbjuda två funktionella avdelningar för kollektivt 
boende. En avdelning kan tas i bruk innan årsskiftet, vilket löser det mest akuta 
behovet i december. Nästa avdelning kan tas i bruk under kvartal 1-2020. Lösningen 
blir för kommunen ekonomiskt gynnsam då vi använder befintliga lokaler som vid 
förändrade förutsättningar kan återgå till socialförvaltningen.  
 
Etableringsenhetens bedömning är att ett fortsatt arbete med framtagande av 
bostadslösningar är nödvändigt, men att nu föreslagen lösning ger nödvändig tid till 
behovsprognos och genomtänkta lösningar framåt.  
 
Expediering av beslut 
Veronica Tindvall, Etablerings- och arbetsmarknadsenheten.  
Malin Tisell, Socialförvaltningen 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 



 
 

 

 
Veronica Tindvall 
 
Enhetschef Etablering- och arbetsmarknadsenheten/KS 
 
2019-09-11 
 
 
 



 

När? 25 september, 11.00 – 13.30 

Plats? Öckerö fritidsgård, Björnhuvudsvägen 54 

Inbjudna: 5 politiker, från alla nämnder, inbjuds att delta samt 28 högstadie- 

och gymnasieelever. 

Denna gång diskuteras trygghet. Ett ämne som kom upp under ett 

förankringsmöte med representanter för samhällskunskapslärarna från 

kommunens skolor. Ämnet introduceras och därefter följer en diskussion i fem 

grupper under ledning av er politiker.  

_________________________________________________________________ 

Vi har bett skolan förbereda eleverna på följande undertema:  
 

 Otrygghet kring duschar och toaletter på skolorna 

 Skadegörelse: klotter, inbrott, sabotage mm 

 Trafik: mopeder, trimma, hjälmar, skjutsa 

 Påsk: alkohol, luntning, inbrott  

 Sociala medier/nätet: anonyma grupper, mobbning, foton  
________________________________________________________________ 

 

Bakgrund: I januari 2019 beslutade Kommunstyrelsen att tre politikerluncher ska 

genomföras under 2019 där politiker från alla nämnder bjuds in att delta. Under våren har 

även ett Valstugetorg med anledning av EU-valet genomförts.  
 

Anmälan till tora.wilhelmsson@ockero.se senast måndag 16 september. 

Ange ev. specialkost vid anmälan, vi kommer anlita catering.  

Välkomna! 

Tora Wilhelmsson  vik. folkhälsoutvecklare 

Eivor Johnsson Enhetschef ungdom 
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