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Frågor till kommunerna för rapportering av genomförda 
åtgärder i Vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2018 
 
Instruktion 

Vattenmyndigheterna önskar ett samlat svar från kommunen via kommunstyrelsen. 

Rapporteringen är indelad i 4 delar där: 

Del 1 handlar om miljötillsyn och riktas i huvudsak till kommunens förvaltning för 
miljöfrågor. 

Del 2 handlar om dricksvattenskydd och vattenuttag och riktas i huvudsak till 
kommunens dricksvattenproducent. 

Del 3 handlar om fysisk planering och riktas i huvudsak till kommunens 
förvaltning för planeringsfrågor. 

Del 4 handlar om dagvatten och vatten- och avloppsvattenplaner och riktas både till 
kommunens förvaltning för tekniska frågor samt förvaltningen för planeringsfrågor. 

För att underlätta för er finns samtliga frågor i detta dokument. Här kan ni se 
frågorna samt samarbeta mellan kommunens förvaltningar kring svaren innan ni 
slutligen registrerar dem i webbformuläret. 

Förslag på arbetsgång: 

• Ansvarig handläggare för rapporteringen utses 
• Ansvarig handläggare skickar ut rapporteringsfrågorna till de förvaltningar 

som berörs (se indelning ovan). Använd gärna detta worddokument. 
• Berörda förvaltningar svarar för sin del och skickar tillbaka till ansvarig 

handläggare som sammanställer svaren 
• Dragning för kommunstyrelsen 
• Registrera svaren i rapporteringsformuläret på webben 

Rapportering kring åtgärder kopplande till fysisk planering sker via Boverkets 
Plan- och byggenkät som skickas separat till respektive kommun. 

För att undvika dubbelrapporteringen kommer vattenmyndigheterna även att hämta 
underlag från följande återrapporteringar: 



• Naturvårdsverket. Enkät om Miljöbalkstillsyn  2018 för verksamhetsåret 
2017 (Åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c) 

• Boverket: Plan- och Byggenkäten  2018 (Åtgärd 6 ) 
• Kemikalieinspektionen: Återrapportering av tillsyn hantering av 

växtskyddsmedel (Åtgärd 2) 

Sammanställ gärna svaren internt i detta worddokument, fyll sedan i enkäten 
på webben vid ett och samma tillfälle. 
 
Här kan ni se vad er kommun svarade 2017.  

Bakgrund och syfte med återrapporteringen 

De fem vattenmyndigheterna har beslutat om åtgärdsprogram för 
vattenförvaltningscykeln 2016 - 2021. Programmen riktar åtgärder till 11 centrala 
myndigheter och till samtliga länsstyrelser och kommuner. Utöver att genomföra de 
myndighetsspecifika åtgärderna ska myndigheterna, länsstyrelserna och 
kommunerna årligen rapportera till de fem vattenmyndigheterna om genomförandet 
av åtgärderna, den så kallade återrapporteringen. Åtgärderna till myndigheter och 
kommuner är likalydande i de fem programmen och därför genomförs 
återrapporteringen gemensamt. 

Återrapporteringen omfattar de insatser som utförts i enlighet med de uppdrag som 
preciserats i vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 2016 - 2021, med syfte att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska följas. Rapporteringen möjliggör 
vattenmyndigheternas bedömning av åtgärdernas effekt i relation till de 
miljökvalitetsnormer som ska följas. För att bättre följa framstegen i åtgärdsarbetet 
och för att förbättra kopplingen till effekter i miljön kommer både kvantitativa och 
kvalitativa underlag att behöva rapporteras in från åtgärdsmyndigheter och 
kommuner. 

Återrapporteringen av genomförda åtgärder behövs även för att Sverige ska kunna 
genomföra rapporteringar av åtgärdsprogrammets genomförande till EU-
kommissionen. 

Kommunåtgärderna finns på vattenmyndigheternas hemsida  eller i 
Åtgärdsprogrammet . 
   



Enkätfrågorna 
 
Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen? 
Har enkäten förankrats i kommunstyrelsen?  

Ja  
Nej  

Del 1. Miljötillsyn (åtgärd 1, 2, 3, 4, 5c) 
1. Har miljökvalitetsnormerna för vatten använts som prioritering i kommunens 
behovsutredning?  

I behovsutredningen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.  
I behovsutredningen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för 

tillsynen.  
Kommunen har inte gjort någon behovsutredning  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
2. Har miljökvalitetsnormer för vatten använts som prioritering i planering av den 
egeninitierade tillsynen i kommunens tillsynsplan?  

I tillsynsplanen är miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.  
I tillsynsplanen är inte miljökvalitetsnormen för vatten en prioriteringsgrund för tillsynen.  
Kommunen har inte gjort någon behovsutredning  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 

3. Hur många tillsynsobjekt av nedanstående verksamheter har kommunen 
tillsyn över? 
Hämta uppgifterna om tillsynsbehov från kommunens behovsutredning enligt §6 
miljötillsynsförordningen (2011-13) .  
Tillståndspliktig (B) djurhållning 

Antal objekt  

 
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

 
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

 



Anmälningspliktig djurhållning (C), uppskattat antal 

Antal objekt  

0  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
Djurhållning och/eller växtodling (U), uppskattat antal 

Antal objekt  

5  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
 

Hästgård * uppskattat antal 
* Hästgårdar med mer än 10 hästar utanför känsligt område och mer än 2 hästar i 
känsligt område enligt kraven på tät lagring av gödsel.  
Antal objekt  

0  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
 

Avloppsreningsanläggning >2000 pe 

Antal objekt  

0  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  



Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
Avloppsreningsanläggning >200 pe 

Antal objekt  

2  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

3  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

3  
Avloppsreningsanläggning 26-200 pe, uppskattat antal 

Antal objekt  

0  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

0  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

0  
Avloppsledningsnät* 
*Med avloppsledningsnät avses sådana som är allmänna enligt lagen (2006:412) 
om allmänna vattentjänster och hörande till avloppsreningsanläggning. 
Verksamhetsutövare kan ha ett/flera avloppsledningsnät som leder till en/flera 
avloppsreningsanläggningar (se även Bilaga 1 i Naturvårdsverkets vägledning 
2016:8)  
Antal objekt  

2  
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

1  
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

1  
 

Små avlopp <25 pe, uppskattat antal 

Antal objekt  



 
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

 
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

 
 

Vattenskyddsområde allmänna** 
** Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.  

Antal objekt  

 
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

 
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

 
 

Verksamhet (åtgärd 5) Vattenskyddsområde enskilda** 
** Under förutsättning att kommunen har tagit över tillsynen från länsstyrelsen.  

Antal objekt  

 
Årligt tillsynsbehov 2018, antal dagar 

 
Genomförd tillsyn 2018, antal dagar 

 
 

4. Tas hänsyn till miljökvalitetsnormer för vatten vid tillsyn av: 
a. jordbruksverksamheter enligt åtgärd 2?  

Ja  
Nej  

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att minska 
näringsläckage vidtagits? 

 



b. avloppsledningsnät och avloppsreningsverk enligt åtgärd 3?  
Ja  
Nej  

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen 
av näringsämnen, prioriterade och särskilt förorenade ämnen vidtagits? 

 
c. enskilda avlopp enligt åtgärd 3?  

Ja  
Nej  

Om ja, utveckla hur. Har tillsynen exempelvis medfört att åtgärder för att begränsa utsläppen 
av kväve och fosfor vidtagits? 

 
5. Tillämpar kommunen krav på hög skyddsnivå, eller högre, där det behövs för att uppnå 
miljökvalitetsnormerna för vatten?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 

Del 2. Dricksvattenskydd och vattenuttag (åtgärd 5a, 5b, 5e) 

Åtgärd 5a 

6. Hur många aktiva vattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen 
saknar huvudmannaskap för vattentäkter ange 0. 

 
Av de vattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har 
vattenskyddsområde? 

 
7. Hur många reservvattentäkter har kommunen huvudmannaskap för? Om kommunen saknar 
huvudmannaskap för vattentäkter ange 0. 

 
Av de reservvattentäkter som kommunen är huvudman för, hur många av dem har 
vattenskyddsområde? 

 



 

8. Finns utpekade framtida vattentäkter för kommunen, tex i regional vattenförsörjningsplan, 
vattenplan eller motsvarande?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
Om ja på fråga 8, arbetar kommunen med att skydda dem?  

 

9. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att 
ta fram vattenskyddsområde? 
9. För de vattentäkter som saknar skydd, pågår eller planeras arbete med att ta fram 
vattenskyddsområde?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
10.Hur många större enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer eller producera r>10 
m3/dygn) finns det totalt inom kommunen?  

 
11. Hur många av de större enskilda vattentäkterna har någon form av skydd? 
(vattenskyddsområde enligt 7 kap miljöbalken, lokala skyddsföreskrifter, annat)  

 
 

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
12. Pågår/planeras arbete för att skydda enskilda vattentäkter (som försörjer >50 personer 
eller har ett uttag på mer än 10 m3/dygn) till exempel genom vattenskyddsområden med 
tillhörande föreskrifter eller genom lokala hälsoskyddsföreskrifter?  

Ja  
Nej  



Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 

Åtgärd 5b 

13. Hur många av kommunens befintliga vattenskyddsområden är beslutade före miljöbalkens 
ikraftträdande (1 jan. 1999)? 

 
14. Med syfte att säkerställa att vattentäkter har ett erforderligt skydd, har kommunen gjort en 
översyn av vattenskyddsområdens föreskrifter och/eller avgränsningar för 
vattenskyddsområden som är beslutade före miljöbalkens ikraftträdande (1 jan. 1999)?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
15. Hur många av de befintliga vattenskyddsområdena behöver revideras för att uppnå ett 
tillfredsställande skydd? 

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 

Åtgärd 5e 

16. Hur många av kommunens aktiva vattentäkter har tillstånd för vattenuttag?  

Pågår eller planeras arbete med att säkerställa tillstånd till vattenuttag för kommunens 
vattentäkter?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta. 

 

Del 3. Fysisk planering (åtgärd 5d, 6) 
17. Har kommunen inarbetat den regionala vattenförsörjningsplanen i översiktsplanen enligt 
åtgärd 5d.  



Ja  
Nej  
Regional vattenförsörjningsplan saknas  

Hur används den regionala vattenförsörjningsplanen i kommunens översikts- 
och detaljplanering? 

a) Som ett tematiskt tillägg till gällande översiktsplan  
Ja  
Nej  

b) Som en fristående del som ger underlag till översiktsplanen  
Ja  
Nej  

c) Som en ingående del av kommunens VA-plan  
Ja  
Nej  

d) Som en fristående del som ger underlag till kommunens VA-plan  
Ja  
Nej  

e) Genom en vattenöversikt  
Ja  
Nej  

f) Genom en vattenplan  
Ja  
Nej  

g) Annat: 

 
19. Har kommunen genomfört en miljöbedömning av översiktsplanen där ni tagit med 
miljökvalitetsnormer för vatten?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
20. Har kommunen tagit hänsyn till åtgärdsbehov som finns i VISS för de vattenförekomster 
som berörs av översiktsplanen?  



Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
21. Har kommunen tagit hänsyn till miljökvalitetsnormerna för vatten för vattenförekomster 
och avrinningsområden som berörs av översiktsplanen?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
 
22. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till arbetet med gällande översiktsplan för att 
följa miljökvalitetsnormerna för vatten?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 
24. Har kommunen gjort andra insatser kopplade till detaljplanearbetet för att följa 
miljökvalitetsnormerna för vatten?  

Ja  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta 

 

Del 4. Dagvatten och Vatten- och avloppsvattenplaner (åtgärd 7, 8) 
25. Har kommunen en vatten- och avloppsvattenplan i enlighet med åtgärd 7?  

Ja  
Under framtagande  
Nej  

Om ja (alternativt att planen är under framtagande), har kommunen tagit hänsyn till 
miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster vid framtagandet av vatten- och 
avloppsvattenplanen?  



Ja  
Nej  

Ja, förklara kortfattat hur 

 
 
Om ja, vilken omfattning har planen?  

Vattenförsörjning för hela kommunen  
Endast kommunal VA-försörjning enligt lagen om allmänna vattentjänster (2006:412)  
Annat  

 
 

26. Har kommunen en plan, strategi, policy eller liknande för hantering av dagvatten i syfte 
att begränsa utsläpp till vattenmiljöer? Planen kan ingå i en VA-plan eller vara fristående.  

Ja  
Under framtagande  
Nej  

Kommentera gärna hur ni arbetar med detta samt länka till planen/strategin/policyn 

 
Om ja, har miljökvalitetsnormer för berörda vattenförekomster beaktats vid framtagandet av 
dagvattenplanen/strategin/policyn?  

Ja  
Nej  

Ja, förklara kortfattat hur 

 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2019-02-05 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jarl Gustavsson 
Ärende: Uppföljning 2018 – ks verksamhet och ekonomi 
Diarienummer: 0018/18 

 
Kommunstyrelsen – uppföljning av verksamhet och 
ekonomi per december 
 
 
Förslag till beslut  
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
Ärende 
Uppföljning av kommunstyrelsens olika verksamheter – mått, mål och ekonomi. 
 
 
 
Jarl Gustavsson 
t.f. ekonomichef 
 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2019-02-12 
 

1 
 

Uppföljning efter december 

Kommunstyrelsen 
Jan-Dec 2018 
  



 2019-02-12 
 

2 
 

Innehållsförteckning 
1 ORGANISATION .................................................................................................................................3 

2 UPPGIFT .............................................................................................................................................3 
2.1 Vision ............................................................................................................................................................ 3 
2.2 Verksamhetens uppgifter och mått ................................................................................................................ 3 

3 KVALITETSREDOVISNING ................................................................................................................8 

4 MÅL .................................................................................................................................................. 13 
4.1 Måluppfyllelse .............................................................................................................................................. 13 

5 EKONOMISK KOMMENTAR ........................................................................................................... 22 
5.1 Kommunstyrelsen Totalt (exklusive centrala poster) ................................................................................... 23 
5.2 Kommunstyrelseenheterna.......................................................................................................................... 24 
5.3 Fritid- och kulturverksamheten .................................................................................................................... 25 
5.4 Samhällsbyggnadsverksamhet, skattefinansierad ....................................................................................... 26 
5.5 Samhällsbyggnadsverksamhet, avgiftsfinansierad ...................................................................................... 27 
5.6 KS centrala poster och fördelningsposter .................................................................................................... 28 

6 INVESTERINGAR ............................................................................................................................ 29 
6.1 Kommunstyrelseenheterna.......................................................................................................................... 30 
6.2 Fritid- och kulturverksamheten .................................................................................................................... 30 
6.3 Samhällsbyggnadsverksamheten ................................................................................................................ 30 

7 KÖP AV VERKSAMHET .................................................................................................................. 32 

8 EXPLOATERINGSPROJEKT .......................................................................................................... 32 

9 KOMPETENSFÖRSÖRJNING ......................................................................................................... 33 

10 BARNBOKSLUT ............................................................................................................................... 34 
10.1 Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar ................................................................ 34 
10.2 Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör dem? ......................................... 34 

 

  













 2019-02-12 
 

8 
 

3 KVALITETSREDOVISNING 
Ekonomienheten 
Verksamhetsåret har för ekonomienheten varit turbulent, vilket på olika sätt påverkat enhetens 
möjligheter att utföra sina uppgifter. Sjukskrivning bland såväl enhetens ekonomer som övriga 
förvaltningsekonomer innebar ett pressat läge att leverera tjänster enligt plan. Konsultinsats har tidvis 
köpts in ute på förvaltningar för att täcka upp, bland annat vid uppföljning av verksamheten. Trots ett 
svårt läge har enheten drivit såväl delårsbokslut som budgetprocess enligt plan. Ett svårt personalläge 
har naturligtvis påverkat enhetens möjligheter att i alla delar uppehålla ekonomiska "styr- och 
stödtjänster" till kommunförvaltningen. Att utveckla och kvalitetsmässigt förbättra 
ekonomitjänsternas innehåll och bredd, har inte funnits vare sig tid eller kraft till. 

Beslut togs på KF i juni, förslag från ekonomi- och kommunchef, att samtliga ekonomer skall vara 
centralt placerade under kommunstyrelsen/ekonomienheten. Ekonomichefens tragiska bortgång i juli 
innebar att tillförordnad ekonomichef under hösten har påbörjat processen att "bygga" en samlad 
ekonomgrupp organiserad på ekonomienheten. 

Inledningen av året innebar avsaknad av egen upphandlingsfunktion. Den vakanta tjänsten tillsattes 
förs i mars. Efterfrågan på upphandlingstjänster från kommunförvaltningen har varit stor. Bland 
annat som det funnits komplicerade pågående upphandlingar att slutföra och förvaltningar på kö med 
nya upphandlingsuppdrag. 

Personalenheten 

Under året har ett flertal satsningar kring digital utveckling och stöd inom HR-området gjorts som på 
sikt troligtvis kommer att upplevas som en kvalitativ upprustning för kommunens chefer. 

Kommunfullmäktige har antagit nya policys för arbetsmiljö och kompetensförsörjning vilka bidrar till 
att bygga och utveckla arbetsgivarvarumärket. 

Under året har ett fåtal av kommunens chefer gått utbildningen ”Utvecklande ledarskap” i GR:s regi. 
Sammantaget har drygt hälften av kommunens nuvarande totala ledarorganisation genomgått 
utbildningen. 

På grund av en märkbar personalomsättning och periodvis hög vakans på HR-specialister har enheten 
inte kunnat genomföra HME-undersökningen (Hållbart Medarbetar Engagemang). 

Kansli- och juridikenheten 

Arbetet med val 2018 har genomförts med gott resultat. 

Pga. att projektet val 2018 tagit mycket resurser samt förändringar i personalgruppen har delar av 
aktiviteter för året fått prioriteras bort, ex: dokumenthanteringsplaner, revidering av reglementen och 
delegationsordningar, arkivtillsyn och upphandling av Netpublicator och e-arkiv. 

Den största juridiska utmaningen under året har varit att samordna kommunens arbete enligt den nya 
dataskyddsförordningen/GDPR. Avsaknad av jurist i kommunen försvårar uppdraget med GDPR och 
gör att enheten har svårt att ge fördjupat juridiskt stöd till kommunens verksamheter och förtroende-
valda. Ett dataskyddsombud har anställts i samverkan mellan GR och andra kommuner. Dataskydds-
ombudet ska ägna sig åt rådgivning och tillsyn, men det praktiska arbetet ska skötas av kansli. 

Digitaliserings- och kommunikationsenheten 

Den förra kommunikatören lämnade sitt uppdrag strax före sommaren. Operativ chef för enheten har 
främst arbetat för att fylla luckan som kommunikatör, vilket har riskerat att påverka övriga uppgifter, 
framförallt digitaliseringsarbetet. 

Enheten har ett övergripande ansvar för samordning av digitaliseringsarbetet. Arbetet med 
digitalisering avstannade våren 2018 då ansvarig person fick lägga all sin tid på GDPR. 

Påbörjade projekt: 

- Ny hemsida (denna beräknas vara klar för lansering i maj 2019) inkl. förvaltningsövergripande 
webborganisation. Kommunikationen är en viktig faktor för hur vi bygger varumärket Öckerö 
kommun. 
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- Upphandling av e-tjänsteplattform. Plattformen ger ett flertal möjligheter att konkret utveckla 
digitala tjänster där invånarna i kommunen själva kan utföra ärenden dygnet runt. 

Kommunservice har i en undersökning fått höga betyg vad gäller tillgänglighet, service och 
bemötande. En medveten och kontinuerlig satsning från Kommunservice har gett resultat. 

Trots minskade resurser på IT har kommunen en IT-drift med påtagligt få driftstopp. 

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten  
Under året har processerna mellan AME och SN förbättrats. Detta genom att varje person som ansöker 
om ekonomiskt bistånd med anledning av arbetslöshet skyndsamt erbjuds en tid hos enheten för att 
där påbörja en process mot sysselsättning och egen försörjning. Deltagandet är en förutsättning för 
att vara berättigad till ekonomiskt bistånd. Kommunen har under året inte haft några arbetsföra 
ungdomar som uppbär försörjningsstöd utan att vara i en aktivitet. 
Alla vuxna nyanlända erbjuds stöd hos en arbetskonsulent under den två-åriga etableringsperioden, 
för att påskynda processen mot självförsörjning för individen. Kunskap i det svenska språket är en 
förutsättning för de flesta arbeten idag, varför SFI i regel prioriteras det första året. AME samverkar 
med Arbetsförmedlingen och har under 2018 haft ett gemensamt fokus kring de extratjänster som 
regeringen valt att finansiera. 11 nyanlända personer finns idag inom pågående extratjänster i 
kommunala verksamheter. Detta resulterar i att dessa personer är självförsörjande när den tvååriga 
etableringsperioden avslutas. Det ger även ett mervärde till våra kommunala verksamheter i form av 
extra resurs och möjlighet till framtida anställningsbar person. 

Kommunen erbjuder ungdomar i åldern 16-17 år feriearbete. Sommaren 2018 arbetade 72 ungdomar 
hos kommunala och privata arbetsgivare. 

I januari 2018 avslutades det då enda kvarvarande kommunala HVB-hemmet för ensamkommande 
ungdomar. Anledningen var att antalet ungdomar nu var så lågt att beläggningen av platser inte kunde 
säkerställas. 

Mottagande av personer med uppehållstillstånd enligt bosättningslagen har under större delen utav 
2018 kunnat genomföras enligt plan. Den stora utmaningen har varit att kunna erbjuda nyanlända 
personer en bostad. Under 2018 har majoriteten av anvisade personer erbjudits bostad i rum med 
kollektivt kök och gemensamhetsytor. Några har erbjudits boende hos privat hyresvärd i lägenhet eller 
stuga. Öckerö kommun erbjuder bostad under etableringsperioden. Efter två år förväntas individen 
själv lösa sin boendesituation. Etableringsenheten har under året arbetat aktivt med boendefrågan på 
lång sikt för den enskilde. 

Under 2018 har etableringsperioden för 67 nyanlända personer nått sitt slut. 29 personer har valt att 
flytta till annan kommun. 38 personer (19 vuxna/19 barn) bor fortsatt kvar i Öckerö kommun. 
Flertalet har löst sin boendesituation på egen hand medan ett antal familjer står utan bostad. En 
samverkan mellan ETE och socialkontoret sker inför varje situation där det finns en risk för att en 
familj står utan bostad och/eller egen försörjning. Utav de individer som efter avslutad 
etableringsperiod bor kvar i kommunen är 74 % självförsörjande vid årets slut. En stor andel försörjer 
sig på extratjänst. Några har anställning på den ordinarie arbetsmarknaden. 

Behovet av ekonomiskt bistånd finns generellt den första perioden efter mottagandet i kommunen. 
Det flesta är efter några månader självförsörjande genom statliga ersättningar. Större barnfamiljer 
uppnår dock inte en skälig levnadsnivå genom statliga medel varför dessa familjer har behov av 
ekonomiskt bistånd genom kommunen under längre tid. Under hösten 2018 mottog 
Etableringsenheten nya ärenden inom ekonomiskt bistånd i och med ensamkommande ungdomar 
som fått tillfällig uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen. 

"Civilsamhällesprojektet" har drivits genom beviljade § 37-medel från Länsstyrelsen perioden 170101-
180831. Projektet har resulterat i uppstart av en förening, ÖS! (Öckerö Samverkan Integration), som i 
samverkan med kommunens etableringsenhet verkar för en ökad integration mellan öbor och 
nyanlända invånare. Föreningen har sedan september 2018 två deltidsanställda projektledare från. 
Under året har en rad aktiviteter genomförts ex, språkcaféer och simskola för vuxna nyanlända. 

Etableringsenheten arbetar och utför sitt uppdrag utifrån de statliga medel som kommunen tilldelas 
och eftersöker i samband med mottagandet av nyanlända familjer och ensamkommande unga. 
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Besöks- och näringslivsenhet 

Besök- och näringslivsenheten har i stort uppnått de satta målen inom den treårsplan som arbetet 
utgår från. Stor vikt ligger i samarbetet med företagsföreningen som en länk till företagen. Genom 
strukturerade aktiviteter, såsom företagsträffar, företagsbesök och projektet ”Fokus Öckerö” i 
samverkan med skolan, skapas en långsiktigt hållbar samverkan som stöder fokusområdena och driver 
utvecklingen inom besök- och näringsliv. 

Sommaren 2018 startade båttrafik mellan Stenpiren-Eriksberg-Hönö. Turen kördes 8 veckor med 
totalt 33500 resenärer och blev en succé. Besöksflödet av dagsturister ökade tydligt 2018. Även antalet 
gästhamnsnätter har ökat, från ca 24000 till 35000, varav ställplatser för husbilar utgör ca 15000. 

  

Fritid- och kulturverksamhet 
Arbetet inom fritid och kultur präglas av en mångfald av aktiviteter som attraherar många olika 
målgrupper. Under året har hela verksamheten genomgått en utbildning i syfte att bli HBTQ+ 
certifierad. 

Mycket engagemang och tid har lagts på planering av lokal och verksamhet för familjecentralen. 
Arbetet ska präglas av nära samarbete mellan aktörer i kommunen med fokus på barn och unga och 
deras familjer. För folkhälsa och bibliotek innebär familjecentralen en intressant arena. 

Året har varit det första "hela" året med gemensam bibliotekskatalog inom Bibliotek i Väst, BiV.  
Gemensamt fungerar vi som ett enda bibliotek för våra närmare 160 000 kommuninvånare. Det har 
inneburit ett ökat och mer tillgängligt mediautbud för invånarna, men också mervärde för 
organisationen i form av gemensam kompetensutveckling, marknadsföring, inköp m.m. 

Under året har en ny biblioteksplan arbetats fram i samarbete med barn- och 
utbildningsförvaltningen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har också två skolbibliotekarier 
anställts, som tillsammans med biblioteksplanen ger förutsättningar för fördjupat samarbete. 

Under året erhölls medel från Kulturrådet/Stärkta bibliotek för uppsökande verksamhet. Vidare har 
biblioteket arrangerat olika läsfrämjande verksamheter såsom författarbesök, bokcirklar, babyrytmik, 
sagostunder, bokprat mm för många olika målgrupper. 

Under året har det visats ett varierat utbud i utställningshallen. Filmvisningar, barnteatrar, 
barnutställningar och olika barnaktiviteter, såsom teater och fotoworkshop för unga, har arrangerats. 
Konstrundan Konstvågen har växt och blivit ett viktigt inslag i kommunens arrangemangkalender 
som lockar många besökare. 

Flera aktiviteter har genomförts för att öka delaktighet och inflytande bland barn och unga genom 
möten med politiker, t ex via valstugetorg, politikerluncher och partidebatt. Vi ser en ökning, över 
perioden 2011-2017, att fler unga tror på möjligheten att själva föra fram åsikter till beslutsfattare. 

Inom Föräldrar Emellan har 6 föreläsningar och 2 föräldracaféer genomförts med gott resultat. Inom 
arbete med våld i nära relation har utbildningsinsatser och temavecka genomförts. 

För fritidsgården har året till stora delar präglats av flytten till samt etableringen av Öckerö fritidsgård 
i nya lokaler. Fritidsgården har ett gott samarbete med Hönö Motorklubb, som är med och bemannar 
garaget. Personalen har jobbat aktivt för att skapa en trygg fritidsgård där olika grupper av ungdomar 
skall känna sig trygga i verksamheten. I enkäten ligger index för trygghet och bemötande på 91 (0-
100). Besöksantalet ligger på i stort sett samman utfall som 2017 trots en stängd period vid flytten. 

Prästängsområdet har ytterligare tillgänglighetsanpassats då en rullstolsgunga placerades på 
lekområdet. Detta arbete ligger väl i linje med målet att göra Prästängen till ett fritidscenter med 
möjligheter för alla. Skateparken har varit fortsatt välanvänd. 

Den tidiga sommarvärmen gjorde att trycket från allmänheten ökade med krav på tidig iläggning av 
bryggor. Den varma sommaren i kombination med kraftig ökad tillströmning av turister, gjorde också 
att trycket på samtliga badplatser ökade. Servicenivån kunde upprätthållas, men med ökade kostnader 
som följd. 

Under 2018 formades föreningsrådet, för att vara en dialogbärare och ett filter mellan den 
kommunala verksamheten och det ideella föreningslivet. Föreningsrådet har varit en resurs i arbetet 
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med samsynsdokumentet; som ska vara ett verktyg för att låta barn och ungdomar få möjlighet att 
vara aktiva i föreningslivet längre upp i åldrarna utan utslagning eller att behöva välja bort aktiviteter. 

För att öka antalet föreningsaktiva flickor och unga kvinnor 13-30 år i kommunen (ca 1 300 personer) 
genomfördes Fritidskollen under 2018; en insats som gör det möjligt för denna målgrupp att 
kostnadsfritt testa på olika fritidsaktiviteter via föreningslivet. Insatsen syftade till att bidra till ökad 
hälsa fysiskt och psykiskt. Utvärderingen visar att ett hundratal tjejer deltagit i satsningen. 

Under året har arbetet med att arbeta fram ett rättvist, jämlikt och tydligt system för föreningsbidrag 
förankrats med de bidragsberättigade föreningarna på de obligatoriska föreningsträffarna. Översyn 
pågår med att se över nuvarande system. 

Sommaren 2018 öppnade Fritidsbanken; en plats där allmänheten erbjuds att kostnadsfritt låna 
fritidsartiklar för att få ett aktivare fritidsliv. Verksamheten är populär men tid behöver läggas på att 
göra den känd. 

  

Samhällsbyggnadsverksamhet 

Ett arbete kring "Samhällsbyggnadsprocessen" startades hösten 2017 och in i 2018. Där fokus ligger 
på goda interna rutiner och processflöden. Lösningar har hittats och dialogen har förbättrats i stor 
utsträckning. Det som återstår är att bygga ett förtroende och en stabil process mot allmänhet och 
företagare i detaljplaneförfarandet. Arbetet kan på sikt kan leda till betydligt smidigare 
detaljplaneprocesser vilket är avgörande för ökad byggnation. Under hösten har vi samlat kommunens 
alla företagare med intressen i byggbranschen. Avsikten med mötet är att presentera våra processer 
och skapa en förståelse för myndighetsutövandet. 

Verksamheten har genomfört en lednings och organisationsutveckling som formellt avslutades under 
våren. Som ett resultat av ovanstående insatser har samtliga enheter sett över sina forum och 
strukturer för olika typer av möten så att de blir mer effektiva samt att flödet av information fungerar. 

Under slutet av året har en genomlysning gjorts av kvalitet och effektivitet med sin utgångspunkt i 
plan, bygg och miljöenheten samt centrala funktioner och där vi följer upp tidigare genomförd 
processkartläggning. Som en del i arbetet har det även gjorts en översiktlig jämförelse med andra 
kommuner avseende kostnader och arbetsbelastning. Verksamheten kommer arbeta fram en 
handlingsplan utifrån genomlysningen. 

Kost och lokalvård: 

Ett projekt startades under våren som gick ut på att sammanföra lokalvård och kost. En enhet med en 
enhetschef och tre teamledare på kost och två teamledare på lokalvård skapades. En utvärdering visar 
bland annat på samverkansfördelar och nöjdhet hos personalen. 

Fortsatt är specialkosthanteringen extremt ansträngd situation då detta kräver resurser och 
lokalutrymme som det är en bristvara av. Specialkosthanteringen tenderar att öka för varje år. 

Maten till äldre har varit i fokus under året då vi i Öppna jämförelser fick negativa siffror. Enheten 
arbetar med underlaget och en dialog pågår mellan Kostenheten och Socialförvaltningen. Dock har vi 
fått positiv muntlig återkoppling från avdelningar om m matens kvalité. 

Under året har en menygrupp arbetat med gemensamma menyer och numera har alla skolor samma 
meny. Detta resulterar i likvärdig kvalitet och kostnadskontroll. Även en ny menyapp har införts där 
man kan se menyerna ett antal veckor framåt. 

Gatuenheten 

Enheten har under året varit underbemannad. Trots detta har enheten lyckats att uppnå merparten av 
de mål som var uppsatta för året. Beläggningsplanen är genomförd. 

Investeringsplanen är i stora delar genomförd. Nu kan man cykla säkert hela vägen mellan Fotö och 
Hälsö. Vidare har det genomförts trafiksäkerhetshöjande samt tillgänglighetsanpassningar på 
hållplatser. 
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Plan, bygg, miljö-enheten 

Årets verksamhet kännetecknas av betydligt mindre interna remissyttranden och en säkrare process i 
den mening att vi med större säkerhet kan förutse och förebygga eventuella hinder och problem i 
planförfarandet. 

Enhetens strategiska miljöarbete har under året fokuserats på grön strukturplan. Enheten har utrett 
förutsättningarna för att inrätta ett naturreservat på Grötö. En del av året har gått till att stötta 
upphandling av laddstolpar och upphandling av fossilfri fordonsflotta. Ansökning för installation av 
solceller på kommunala byggnader har gjorts. Energi- och klimatrådgivning tar Göteborgsstad hand 
om och efter ett år kan vi konstatera att de gör ett jobb i vår kommun som långt överträffar vad vi 
själva har kapacitet till. 

Enheten har lanserat den externa karttjänsten (GIS), vilket lett till mindre förfrågningar om 
fastighetskartor och detaljplaner. 

De delar som ryms under Bygg- och miljönämndens ansvar belyses i text under Bygg- och 
miljönämndens egna årsredovisning för 2018 

Kretsloppsenheten 

Enheten arbetat ständigt på att hitta nya vägar att sortera ut avfallet där ledorden är enkelhet och 
tillgänglighet. Sedan 2017 pågår ett arbete att rusta upp kommunens återvinningsstationer med 
staket/stängsel, ljussättning och hårdgöring av ytor. 

Trots att tidningsåtervinningen minskar kommer även 2018 att ha en hög procentsats när det gäller 
den totala andelen hushållsavfall som utsorteras. Andelen hushållsavfall som utsorteras ligger på 
42 %, vilket visar på att Öckerö är bland de bästa kommunerna i regionen på att utsortera avfall. 
Procentuellt sätt ökar wellpapp och plastförpackningar mest. 

VA-enheten 

Under året har enheten arbetat mycket med att implementera ett nytt övervakningssystem. Detta nya 
system ger bättre möjligheter att följa upp samt förebygga fel i ledningsnätet. Systemet är i full drift 
från och med oktober 2018. 

För att säkra vattenleveranser till abonnenter vid ex. lagning av läckor har ett flertal ventilkryss bytts 
ut. 

Va-enheten har under hösten påbörjat arbetet med att förstärka vattenledningen till våra Nordöar. 

Båttrafikenheten 

Under 2018 har Öckerö Båttrafik endast haft en inställd tur pga tekniskt fel, vilket inträffade på 
reservfärjan då Burö var på varv för årsöversyn. 

En större miljöinvestering med avgasrening och installation av partikelfilter blev uppskjuten och är nu 
inplanerad till februari 2019. Denna investering kommer leda till en minskning med 90% utsläpp av 
partiklar och 70% kväve. 
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4 MÅL 

4.1 Måluppfyllelse 

En arbetsgaranti för ungdomar genom sexmånadersanställningar inom näringslivet eller 
kommunen gör att ingen arbetsför ungdom under 25 år lever på bidrag 
Satsningar: 

- Utveckla riktade insatser efter individuella behov till alla ungdomar mellan 16 och 24 år 

 
Kommentar 

Arbetskonsulent på enheten för etablering och arbetsmarknad arbetar i samverkan med socialtjänsten 
och Arbetsförmedlingen kring ungdomar utan sysselsättning. Under mandatperioden har samarbete 
och arbetssätt byggts. 

Kommunen har under året inte haft några arbetsföra ungdomar som uppbär försörjningsstöd utan att 
vara i en aktivitet. 28 ungdomar inom Öckerö kommun är inskrivna hos Arbetsförmedlingen och 
samtliga har en aktivitet igång. 8 inskrivna ungdomar tillhör Af:s enhet för funktionshinder. 

Under mandatperioden har de flesta i målgruppen, genom åtgärder, nått självförsörjning. Social eller 
medicinsk problematik gör att alla inte är arbetsföra. Psykosociala skäl gör vissa rör sig mellan 
självförsörjning och uppbärande av ekonomiskt bistånd. 

Kommunen har ett av Sveriges bästa företagsklimat, bl.a. genom förenklad administration och 
en företagslots 
Satsningar: 

- Utveckla funktionen företagslots i samarbete mellan besöks- och näringslivenhet, 
verksamhetsområde samhällsbyggnad, kommunservice och andra kommunala aktörer 
- Utveckling av Besöks- och närlingslivsrådets (BNR) arbete, metoder och syfte för att nå uppsatta mål 
- Bredda samarbetet och stödja utvecklingen av och med kommunens företagsförening (Öckerö 
företag) 
- Utveckla kommunikationen med företag i kommunen genom att öka kommunens fysiska 
företagsbesök, hemsida och sociala medier samt företagsträffar och nätverkande 
- Bygga samarbetet med skolan för ökat ungt entreprenörskap 
- Rekrytering av besök- och näringslivssamordnare 

 
Kommentar 

Svenskt näringsliv totalranking som mäter kommuners företagsklimat har Öckerö under 
mandatperioden nått goda resultat. Bästa resultat nåddes 2017 med en placering på plats 23 av 
Sveriges 290 kommuner. 2018 hamnade Öckerö på plats 32. 

Insiktsmätning där företagare värderar genomförda ärenden har kommunen under mandatperioden 
legat högt. 2017 fick Öckerö NKI 83 (%), vilket är ett mycket bra resultat och resulterade i att Öckerö, 
enligt undersökningen, har regionens bästa företagsklimat. 

Under hösten 2015 formades funktionen företagslots i samarbete mellan Besöks- och 
näringslivsenheten, verksamhetsområde Samhällsbyggnad och Kommunservice med syftet att ge 
företagarna i kommunen en väg in i kommunen med sina ärenden. Under mandatperioden har 
samarbetet och funktionen företagslots etablerats och utvecklats och ger nu företagare en effektiv 
hantering av kommunala ärenden. Ett aktivt samarbete sker kring "enkla" frågor från verksamheter 
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veckor med totalt 33500 resenärer och blev en succé. Besöksflödet av dagsturister ökade tydligt 2018. 

Även antalet gästhamnsnätter har ökat, från ca 24000 till 34000, varav ställplatser för husbilar utgör 
ca 15000. 

Det är svårt att mäta hur attraktivt besöksmål kommunen är, då komplett besöksstatistik inte är 
tillgänglig. Men samarbetet med Göteborg & co har gett indikatorer på hög attraktivitet. Genomförda 
satsningar under mandatperioden, som ex. ny webbplats, Infopoints, samarbete med Göteborg & co, 
skärgårdsbåten och satsningar på events har lett till ökad kännedom om Öckerööarna och besök året 
runt. 

Kommunikationerna mellan öarna och till Göteborg har förbättrats 
Satsningar: 

- I samverkan med GR, Göteborgs stad, Trafikverket och Västtrafik verka för bättre kommunikationer 
till och från Göteborg 

 
Kommentar 

En stor del av arbetet har handlat om att representanter från Öckerö kommun deltagit i olika 
sammanhang för att därigenom påverka för att kommunikationerna ska förbättras. Kommunen deltar 
i kommunsamråd för tjänstemän med Länsstyrelsen och Trafikverket och arbetar i samverkan med 
andra aktörer för bättre kommunikationer till och från Göteborg. Möten och dialog sker också 
återkommande med Västtrafik samt inom GR:s kollektivtrafiknätverk. Vi ser ett behov av att återuppta 
regelbundna samrådsmöten med Västtrafik och Trafikverkets färjerederi. 

I VGR har beslut tagits om att starta en åtgärdsvalsstudie Torslanda-Öckerö. Studien ska genomföras i 
perioden juni 2018 till december 2019. Öckerö kommun deltar med representant i projektgruppen. 
Studien kommer att var bred i sin inriktning där man kommer att belysa möjliga lösningar "från 
förändrade resvanor och resmönster till rörliga och fasta förbindelser". Studien ska också se på 
innovativa angreppssätt kring ny teknik och finansieringslösningar. Ett övergripande syfte är bättre 
tillgänglighet som minskar klimatpåverkan och trängsel. 

Förutsättningar för att åka kollektivt utreds och underlättas i största möjliga grad i varje detaljplan 
som arbetas fram. Ett förslag till idébeskrivning om förbättrad passagerartrafik inom kommunen togs 
fram under slutet av 2018. En förstudie angående implementering av ev framtida snabbgående elfärjor 
mellan Öarna och Lilla Varholmen genomfördes under mandatperioden, men beviljades inte något 
bidrag och projektet avslutades. 

I målet ingår även kommunikationen mellan öarna. Där har Västtrafik hörsammat ett behov från 
Öckerö kommun att busslinjerna 290 och 291 behöver bättre synkronisering så att ett ökat resande är 
möjligt på de sammanbyggda öarna. Utredningen avseende förbindelsen mellan Skarvik/Björkö och 
Öckerö har inte genomförts bland annat på grund av Trafikverkets utredning och ställningstagande 
om persontrafik till Göteborg. 
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utsträckning. Det som återstår är att bygga ett förtroende och en stabil process mot allmänhet och 
företagare i detaljplaneförfarandet. Vi tror att det arbetet på sikt kan leda till betydligt smidigare 
detaljplaneprocesser vilket är avgörande för att ökad byggnation. Vi har under hösten samlat 
kommunens alla företagare med intressen i byggbranschen. Avsikten med mötet är att presentera våra 
processer och skapa en förståelse för myndighetsutövandet. 

Det pågår i nuläget planarbete som ger möjlighet till ett flertal olika boendeformer. Tyvärr hämmas 
planarbetet av länsstyrelsen och Trafikverket som genom samrådsyttrande ställer höga krav på 
kommunen gällande både trafikgenerering, strandskydd och VA- lösningar. Dialog pågår med 
länsstyrelsen inom samtliga områden. I juni startade åtgärdsvalsstudien där arbete med att hitta en 
lösning på trafiksituationen inleds tillsammans med Göteborgs stad och Trafikverket. 

Bygglovsansökningar påverkas direkt av antalet laga kraft vunna detaljplaner och är ett steg i 
samhällsbyggnadsprocessen. Det har varit en positiv start på året med lämnade startbesked för 
flerfamiljshus på Hönö och samtliga byggrätter på Kalvsunds gamla skolområde. Byggnation av 
flerfamiljshus pågår även på Knippla. En sammanställning av lämnade startbesked för bostäder i 
perioden 2017-08-31--2018-08-31 visar på ca 70 nya bostäder i olika upplåtelseformer. 

Verksamheten har haft ambition om att starta arbetet med en översyn och aktualisering av riktlinjer 
för markanvisning. Tyvärr är detta fördröjt på grund av resursbrist.  

Alla elever blir behöriga för sökt program i gymnasieskolan och det finns en god arbetsro i 
skolan genom ett värdegrundsarbete mellan lärare, elever, föräldrar, föreningar och samfund 
Satsningar: 

- Utbildningsinsatser 
- Gemensam plan för värdegrundsarbetet 

 
Kommentar 

Folkhälsoplanerare arbetar med den del av målet som handlar värdegrundsarbete, genom satsningen 
att stödja kommunens verksamheter i ett gemensamt värdegrundsarbete. Satsningen har landat i att 
en kommunövergripande strategi för värdegrundsarbetet tas fram. Därefter tar respektive förvaltning 
fram handlingsplaner utifrån denna. 

Då folkhälsoutvecklaren haft begränsat med tid i och med ombyggnation och verksamhetsplanering 
för nya familjecentralen har arbetet med att ta fram strategin legat på is under hösten 2018. 2019 tas 
arbetet upp igen och anpassning ska göras till de nya mandatmålen. 

Kommunens anläggningar är underhållna så att kapitalförstöring undviks 
Satsningar: 

- VA -utifrån politiskt beslutad underhållsplan fastställa prioriterade insatser 
- Gata - genomföra beläggningsprogram 

 
Kommentar 

VA: Projekteringsunderlag för förstärkning av vattenledningar till nordöarna är framtaget och 
förfrågningsunderlaget har lagts ut. Projektet har delats upp i två delar. Etapp 1 omfattar de 
omläggningar som behöver göras på land och arbetet har påbörjats. Etapp 2 omfattar sjöledningar och 
ansökan är inlämnad till Länsstyrelsen. En flödes- och kapacitetsberäkning för kommunens vatten- 
och spillvattennät har startats. Slutlig redovisning väntas i mitten av februari 2019. 

Gata: Beläggningsprogrammet är genomfört enligt plan. Arbeten gällande byte av luftledning till 
markkabel för gatubelysning på Rörö beräknas vara klara under kvartal 1 2019. 
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Kost: Inom kostenheten har man tagit fram en underhållsplan på grund av att maskinparken är 
undermålig. Därmed finns investeringsbehoven beskrivna i den kommande 5-årsperioden. 

Arbetet med att skapa en gemensam underhållsplan är omfattande och verksamheten behöver mer tid 
för denna satsning. 

Förutsättningar för byggande av en kretsloppspark på Hönö Pinan är fastställda/klarlagda 
Satsningar: 

- Färdigställa utformning och gestaltning av en kretsloppspark 
- Ta fram handlingar för ny detaljplan 
- Påbörja projektering 

 
Kommentar 

Alla formella förutsättningar för att starta en byggnation av en Kretsloppspark på Hönö Pinan är 
fastställda/klarlagda. Tillståndsansökan har, genom att detaljplanen vunnit laga kraft, godkänts av 
Länsstyrelsen. Utformning och gestaltning är genomförd samt kostnadsberäkning har tagits fram med 
hjälp av Renova AB. Nu pågår en analys av materialet samt framtagande av underlag för kommande 
beslut. 

Den långsiktiga utvecklingen av kommunens fysiska miljö är fastställd 
Satsningar: 

- Genom arbete med översiktsplanen utreda användningen av kommunens mark- och vattenområden 
- Utarbeta ett förslag för strategisk markförsäljning och markförvärv 

 
Kommentar 

Efter en intensiv start av året med samrådsarbete och granskning antogs Översiktsplan-"Utblick 
Öckerö" vid Kommunfullmäktige den 14 juni. Översiktsplanen tar sikte mot år 2040 och innebär bland 
annat att det möjliggörs för fler bostäder fördelat över kommunens bebodda öar. Genom antagandet 
av Översiktsplanen görs bedömningen att målet är uppfyllt. 

Arbete med Grön strukturplan är uppstartat och planerat färdigställande slutet 2019. 
Mellankommunal kustzonsplaneringen fortskrider och beräknas vara klar 2019. 

Kommunens GIS-system (Geografiskt informationssystem) har de senaste åren utvecklats till en nivå 
som anses nödvändigt för en tid framåt. Vi har lanserat en extern version av GIS till alla 
kommuninvånare via kommunens webbplats där man kan se vilka detaljplaner och andra 
bestämmelser gäller för enskilda fastigheter. I den externa versionen av GIS kommer även naturstigar, 
vandringsleder, mm synas. 

Verksamheten har haft ambition om att starta arbetet med en översyn och aktualisering av riktlinjer 
för markanvisning. Tyvärr är detta fördröjt på grund av resursbrist. 
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Bygglovsprocessen är i dag i stort sett helt digitaliserad. Miljöenheten införde i maj-juni ett helt 
digitalt ärendehanteringssystem inklusive ekonomikoppling. Arbetet med digitalisering har lett till en 
betydligt mer effektiv process och en av anledningarna till att Byggenheten kunnat hantera ett mycket 
hårt pressat personalläge. 

Samhällsbyggnadsverksamheten har tagit initiativ till ett arbete vars syfte är att ta fram bra rutiner för 
uppföljning av projekt. Tanken är att även tidredovisningen ska bli mindre manuell och på så vis 
minska felfaktorer och missförstånd i olika led. Samt att kostnader hamnar på rättplats. 

Vi är i starten av ett organisationsutvecklingsprojekt där Lokalvård och Kost arbetar i en 
sammanslagen organisation. Där prövar vi ett nytt arbetssätt, ett nytt sätt att organisera enheterna och 
funktionen teamledare har införts. Inom ramen för detta projekt ser vi över möjligheterna att fördela, 
nyttja och utveckla de befintliga resurser och kompetenser som finns i organisationen. 

Öckerö Båttrafik har nu implementerat ett av Transportstyrelsen godkända digitala 
egenkontrollsystem. Gatuenheten har installerat digitala avläsare för avläsning av yttemperaturen på 
några platser på våra vägar. Detta för att underlätta beslut gällande halkbekämpning. 

  



 2019-02-12 
 

22 
 

5 EKONOMISK KOMMENTAR 
Kommunstyrelsen totalt (exklusive centrala poster) visar ett överskott på 4,3 mkr. 

Verksamhet Styr och stöd, Etablering- och arbetsmarknadsenheten samt Besöks- och 
näringslivsenheten har ett positivt resultat för året på 3,8 mkr. Större delen av överskottet beror på 
att kommundirektörens buffert ej nyttjats. Resultatet belastas av obudgeterade kostnader för 
överförmyndarverksamheten, arbete med GDPR, rekryteringskostnader samt att personalenheten har 
gjort flera satsningar gällande personalsystemet Personec P. 

Verksamhet Fritid och kultur redovisar överskott på ca 0,3 mkr. 

Inom Natur Anläggning Park medförde den tidiga våren och varma sommaren ökade kostnader på 
ca 0,2 mkr på badplatser. Elförbrukningen för ishallen blev betydligt högre än tidigare år då 
yttertemperaturen påverkar förmågan att bygga och hålla is. Kylaggregatet havererade och gav en 
obudgeterad reparationskostnad på ca 0,1 mkr. 

Personalkostnad inom Ungdom är ca 0,4 mkr lägre än budgeterat pga två långtidssjukskrivningar. 

Bibliotek och Ungdom visar överskott på ca 0,2 mkr. 

Verksamhet Samhällsbyggnad/skattefinansierad verksamhet: Resultatet för den del av 
verksamheten som finansierad genom skatt visar ett underskott på totalt 0,8 mkr. 

Verksamhet Fysiska och tekniska planer, Inom exploateringsverksamheten har omhändertagande av 
förorenade massor vid Långesand kostat 0,5 mkr. Verksamheten har belastats med kostnader för 
uppställningsplats Öckerö Båtsällskap i Långesand på 0,2 mkr. 

Miljöenheten har ett underskott på 0,8 mkr pga lägre intäkter för planerad tillsyn. Detta beror bland 
annat på implementering av nytt ärendehanteringssystem. 

Trots ett överskott i personalbudgeten på bygglovsenheten på grund av vakans under del av året visar 
byggenheten ett underskott netto på nära 0,4 mkr på grund av lägre intäkter än beräknat i budget. 

Planenheten visar på ett positivt resultat på 0,8 mkr. Detta beror bland annat på högre verkningsgrad, 
nedtrappning av strategiskt planarbete samt en oförutsedd intäkt. 

Verksamhet Gator, vägar, parkering redovisar ett underskott på 1,3 mkr, som dels beror på kostnader 
för framtagande av en trafiksäkerhetsplan, rekryteringskostnader för enhetschef och trafikingenjör. 
Dessutom har det tillkommit kostnader för jour kopplat till gatubelysning under helger. Enheten har 
också högre kostnader för vinterväghållning, 0,8 mkr. 

Verksamhet Adm SBF, har ett budgeterat underskott på 1,5 mkr, men i resultatet redovisas -0,2 mkr 
på grund av att samhällsbyggnadsverksamheten fick del av byggbonus från Boverket om 1,7 mkr. 

Verksamhet Bostadsanpassning redovisar ett överskott om 0,7 mkr. 

Verksamhet Lokalvård & kost visar ett överskott på 0,8 mkr: 

Lokalvården visar på ett överskott på 0,3 mkr. Detta pga en minskning av kostnader för EC-tjänst. 
Dock har enheten en ökning av övriga personalkostnader tex sjuklön, övertid och fyllnadstid pga hög 
frånvaro. Vi har också ett utökat uppdrag vilket naturligt belastar personalkostnader. På intäktssidan 
ger utökade uppdrag utökade intäkter. 

Kostenheten: Resultatet är 0,5 mkr. Externa momspliktiga intäkter fortsätter minska. Resultatet för 
personal visar ett överskott pga utebliven kostnad för chefstjänst. Då livsmedelsbudgeten var hårt 
ansträngd sattes ett lägre mått för ekologiska varor för att ha en möjlighet att hålla budget. Av total 
kostnad för inköp av livsmedel svarade den ekologiska delen för 29 procent. 

Budget för reparation och underhåll för båda enheterna förbrukades tidigt på året. Maskinparken är 
åldrad vilket medför ökade kostnader för reparationer. 

Avgiftsfinansierad verksamhet: Prognos för VA-enheten och Kretsloppsenheten följer 
"självkostnadsbegreppet". Det innebär att verksamheten lämnar ett resultat som är noll. Eventuellt 
överskott redovisas som förutbetald intäkt i samband med bokslut och underskott redovisas mot 
föregående års överskott om sådant finns. I den ekonomiska kommentarer kommer vi att i text 
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6 INVESTERINGAR 
Samlad investeringsutgift för kommunstyrelsens verksamhet 2018 är 38,3 mkr (budget 51,9 mkr). 

Kommunstyrelsens enheter: Förbrukade investeringsmedel uppgår till 2,4 mkr, budget är 
3,4 mkr vilket innebär att 1,0 mkr är pågående investeringar som kommer att flyttas med till 2019. 

Färdigställa projekt: 

• Digital anslagstavla utanför kommunhuset 
• Anställningsguide till Personec P 
• Brandvägg för säker surf 
• Nya switchar, servrar och diskkabinett till serverhallen 
• VW Transporter Pickup och slåtterbalk till naturvårdslaget 

Påbörjade projekt som flyttas till 2019: 

• Utökning av lagringskapacitet inom IT-enheten 
• Uppdatering av hemsida och Intranät 

Fritid och kultur: Fritidsgård och omklädningsrum Prästängen klart. Pengar finns avsatta till 
möbler och teknik till Familjecentral. Projektet påbörjat och färdigställs i februari 2019. Totalt har 
0,7 mkr i investeringsutgifter redovisats. 

Verksamhet Samhällsbyggnad/skattefinansierad vht: Total investeringsutgift 15,9 mkr 

Projekt 5530. Arbetsfordon lokalvården flyttas till 2019. 

Projekt 5532, kokgryta på Solhöjden. flyttas till 2019 

Projekt 5617; GC-väg Intagsvägen, Projekt 5618; Heinövägen hpl Åsvägen och Projekt 5619; 
Bustadvägen hpl Brevik flyttas till 2019 

Projekt 5706 för ECOS2 överskrids något på grund av att det krävts större konsultinsatser i 
implementeringen än beräknat. 

Projekt 5707 GIS är klar och utfallet betydligt under budget. Det beror på att det initialt var tänkt att 
även ta hem primärkartan vilket kräver stora konsultinsatser. Anledningen till att vi i dagsläget inte tar 
hem primärkartan är att vi inte har någon GIS-ingenjör på plats. 

Verksamhet Samhällsbyggnad/avgiftsfinanserad vht: Total investeringsutgift 19,3 mkr 

Projekt 6009 Bio-bädd Pinans reningsverk. Projektering pågår och preliminär byggstart är kvartal 3 år 
2019. 

Projekt 6013, Vattenförstärkning Nordöarna. Arbetet fortlöper enligt plan och planeras vara klart 
kvartal 3 år 2019. Investeringsprojektet 6424 avser etapp 2, förstärkning av vattenledning till 
Nordöarna, de sjöförlagda ledningarna. Diskussion pågår med bland annat Räddningstjänsten om 
behov av brandvatten m m på Nordöarna. Utfallet gäller del av kostnad för förstudie, 

Projekt 6417 Saneringsplan redovisar en lägre prognos med 1 400 tkr till förmån för projekt 6416 
Utbyggnad dagvatten. Prognos innefattar även tillkommande investering för dagvattenutbyggnad för 
Klarviksvägen, Björkö. 

Projekt 6420, Vattensäkerhet och 6422 Stängsel. Vi får pga av resursbrist i år flytta detta till 2019. 

Projekt 6423 Ledningsrätter: Kostnad för ledningsrätter och intrångsersättning för att säkra 
tillgänglighet och bevarande av kommunens va-ledningar där de går på icke-kommunal mark. 

Projekt 6419, Arbetsfordon, ett fordon levererades i december och ett fordon levereras under kvartal 1 
år 2019. 

Projekt 6307 Dyrare investeringskostnader 200 tkr beroende på inköpt styrsystem till Burö förväntas 
vara helt installerade i feb 2019. 

  











 2019-02-12 
 

34 
 

kompetens och fler kollegor än i den egna kommunen. 

Vad gäller arbeta för att bibehålla verksamhetsområdets goda renommé (internt och externt) och 
kvalitet talar vi om vikten av gott bemötande och ett allsidigt utbud. Hela verksamheten har genomgått 
utbildning i HBTQ+ i syfte att HBTQ-certifiera hela fritid- och kulturverksamheten. 

Samhällsbyggnad 

Under hösten 2017 startades en lednings och organisationsutveckling som fortsatte 2018 som syftade 
till att SB:s ledningsgrupp och ledamöterna utvecklat ett ledarskap där ledningsgruppen och 
ledamöternas agerande kännetecknas av: 

• God teamkänslan i ledningsgruppen 
• Målgemenskap och medbestämmande kring verksamhetsprocessen. 
• Chefer som agerar utifrån sin egen målbild. 
• SBC som ”coachar”, stimulerar och utmanar sina enhetschefer i sina roller. 
• Aktiv kommunikation inom ledningsgruppen. 
• Nöjda och engagerade ledare som har god förmåga att ge sin energi till sina medarbetare och 

kunder. 

Insatsen avslutades formellt i april men vi har också breddat insatsen att även omfatta en halvdags 
utbildning med samordnare och medarbetare med särskilda uppdrag på enheterna. Temat för den 
utbildningen var att leda utan att vara chef samt effektiv kommunikation. 

Som ett resultat av ovanstående insatser har samtliga enheter sett över sina forum och strukturer för 
olika typer av möten så att de blir mer effektiva samt att flödet av information fungerar. Roller och 
uppdrag har också setts över på enheterna. Ledningsgruppen har utvecklat sina arbetsformer och 
bedömningen är att syftet är uppnått och avsikten är att behålla grundbultarna från 
utvecklingsinsatsen. Nästa steg blir att än mer fokusera på medarbetarskapet. 

Samtliga processteg i samhällsbyggnadsprocessen är kartlagda och innehållet i respektive del är 
beskrivna. Detta skapar förutsättningar för ett mer utvecklat och strukturerat samarbete mellan SB:s 
olika enheter. Det ger också insikt och en utvecklad förståelse för vandras olika roller. I ett längre 
perspektiv kan detta leda till att medarbetare kan utvecklas mot nya roller/ nya kompetensområden. 

10 BARNBOKSLUT 

10.1 Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar 

10.2 Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör 
dem? 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Upphävande av tidigare beslut för posthantering 
Diarienummer: 0016/19 

 
Upphävande av tidigare beslut för posthantering 
 
Förslag till beslut  
-Kommunstyrelsen upphäver tidigare beslut, KS § 143/16, om tillåtelse för registrator att 
öppna personadresserad post. 
 
-Beslutet gäller från och med 19 mars 2019.  
 
 
Ärendet 
Med anledning av den kritik som JO riktade mot Skatteverkets posthantering (ärende 
4397-2017) behöver Öckerö kommun se över sin egen posthantering. Det har då 
uppmärksammats att vår rutin – att registrator eller motsvarande öppnar i princip all post 
- inte är lagenlig, då den riskerar att strida mot den enskildes rätt till sitt privatliv. Detta 
beror på att personadresserad post har hanterats likadant som post ställd till kommunen.  
 
Denna rutin beslutades om av kommunstyrelsen i KS § 143 2016, Dnr 19/16. Beslutet borde 
upphävas, eftersom att det riskerar att strida mot den enskildes rätt till sitt privatliv. 
 
Beslutet börjar gälla från och med den 19 mars så samtliga anställda hinner skriva under en 
fullmakt om öppning av personadresserad post.  
 
Beredning 
Aktuella bestämmelser/normer/regler 
2 kap 6 § Regeringsformen 
Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp även i 
andra fall än som avses i 4 och 5 §§. Var och en är dessutom skyddad mot kroppsvisitation, 
husrannsakan och liknande intrång samt mot undersökning av brev eller annan förtrolig 
försändelse och mot hemlig avlyssning eller upptagning av telefonsamtal eller annat 
förtroligt meddelande. 
 
Utöver vad som föreskrivs i första stycket är var och en gentemot det allmänna skyddad 
mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det sker utan samtycke och 
innebär övervakning eller kartläggning av den enskildes personliga förhållanden. 
 
4 kap 8 § Brottsbalken 



 
 

 

Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller 
telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller i ett elektroniskt 
kommunikationsnät, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i 
högst två år. 
 
4 kap 9 § Brottsbalken 
Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller 
eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest 
tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år. 
 
2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen 
Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk 
medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. 
 
5 kap 1 § 1 st Offentlighets- och sekretesslagen 
Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en 
myndighet, om inte annat följer av andra-fjärde styckena. 
 
Omständigheter 
För att var och en ska kunna tillvarata sin rätt att ta del av allmänna handlingar som inte 
omfattas av sekretess, beslutades av kommunstyrelsen att registrator skulle vara tillåten att 
öppna personadresserad post. Detta gjordes, då även personadresserad post kan innehålla 
allmänna handlingar, vilka omfattas av ovan anförda lagrum i tryckfrihetsförordningen och 
offentlighets- och sekretesslagen. Problemet är att denna lösning strider mot 
grundlagsskyddet mot undersökning av brev eller annan förtrolig försändelse i 
regeringsformen och riskerar att ålägga registratorn brottsliga förpliktelser, i form av 
brytande av posthemlighet och intrång i förvar, enligt brottsbalken. 
 
I och med de konsekvenser som riskerar följa på det tidigare tagna beslutet, föreslås att 
Kommunstyrelsen upphäver beslutet i KS § 143 2016, Dnr 19/16. 
 
För att fortsatt leva upp till var och ens rätt att ta del av allmänna handlingar kommer 
enheten för juridik och kansli utforma rutiner i form av fullmakter från kommunens 
anställda, vilka medger registratorn eller motsvarande rätten att öppna personadresserad 
post framöver. Genom denna lösning torde samtliga lagkrav i frågan uppfyllas. 
 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering 
CM 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Underskrift berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
2019-01-22 
………………………. 
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KS § 143 Dnr 59/16  
   
Tillåtelse för registrator att öppna personadresserad post 

Inkommen post till Öckerö kommun är antingen adresserad till kommunen 
eller personadresserad. Med personadresserad post avses försändelse där per-
sonnamnet anges före myndighetens namn. I nuläget öppnas och hanteras post 
som är adresserad till Öckerö kommun av registratorn (eller av Kommunser-
vice vid registrators frånvaro), medan personadresserade försändelser lämnas 
oöppnade i adressatens postfack. Detta eftersom det kan röra sig om privat 
post, som inte får öppnas av någon annan än adressaten utan dennes medgi-
vande (Brottsbalken § 4:8).  

Alla handlingar som inkommer till en myndighet är allmänna handlingar – 
med undantag för privat post, post till fackligt förtroendevalda, samt i vissa fall 
post till politiskt förtroendevalda – och ska som sådana tas om hand och diari-
eföras utan dröjsmål (enligt Offentlighets- och sekretesslagen, § 5:1). För att 
underlätta kommunens dokumenthantering och för att säkerställa att all-
männa handlingar hanteras enligt lagstiftningens bestämmelser, så behöver 
rutinerna kring hanteringen av personadresserad post förändras. Därför före-
slås att registrator ges tillåtelse att öppna all personadresserad post som in-
kommer till Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2016-04-08 

 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Registrator – eller ersättare vid dennes frånvaro – ges tillåtelse att öppna all 
personadresserad post som inkommer till Öckerö kommun, med undantag för 
post till politiskt och fackligt förtroendevalda personer.  

  



        

 

Öckerö 2019-01-21 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Petter Leyman 

Ärende: Beslut om granskning av detaljplan för Sjöbodar i Öckerö 
hamn, del av  

Diarienummer: 0063/17 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra granskning rörande detaljplan för Sjöbodar i 

 Dnr 0063/17. Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i granskningshand-
lingar daterade 2019-01-21 och delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre 
redaktionella justeringar innan granskning genomförs. 

Ärende 
Syftet är genomföra granskning av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig med översikts-
plan  och bedöms inte vara av allmänt intresse. Läns-
styrelsen påpekar i sitt yttrande över planens behovsbedömning att det inte kan uteslutas att 
planens genomförande innebär betydande miljöpåverkan, vilket innebär att planarbetet ändå 
bedrivs med ett utökat förfarande.  
 
Granskningen planeras pågå 22 februari – 15 mars 2019, förutsatt att kommunstyrelsen be-
slutar enligt verksamhetens förslag och att sammanträdesprotokollet kan justeras omedel-
bart. 

Planens syfte 
Syftet med detaljplanen är att skapa utökade byggrätter för sjöbodar inom ett område i 

 som idag används i samma ändamål.  

Bakgrund 
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2014-03-04 (KS § 41). Beslut om 
planstart fattades av kommunstyrelsen 2017-04-25 (KS § 105). 

Upplysning 
Fastighetsförteckning och grundkarta kommer att uppdateras inför slutligt utskick av gransk-
ningshandlingarna. Uppdateringen bedöms inte påverka planförslagets innehåll. 
 
 
 



 
 

 
Bedömning 
Detaljplanen innebär en komplettering av befintlig hamnverksamhet. Planförslaget möjliggör 
byggnation av fler sjöbodar i syfte att tillgodose förvaringsbehovet för de båtägare som hyr 
båtplatser i området.  sköter underhållet av hamnen och intäkterna 
från uthyrningen av båtplatser och sjöbodar kan bidra till en väl fungerande hamn och en ut-
ökad service inom hamnområdet. Genomförandet av planen bedöms även bidra gestaltnings-
mässigt till inramningen av den inre hamnbassängen på ett positivt sätt.  
 
 
 
 
Petter Leyman        
Planarkitekt 
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Öckerö 2019-01-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen KS 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Andreas Beutler 
Ärende: Förebyggande arbete kopplat till öarnas Påsktradition 
Diarienummer: SB 00011/19  

 
 

Förslag till beslut om förebyggande verksamhet gällande 
fyrar  
 
Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen  

• Kommundirektören får uppdraget att samordna det årliga förbyggande arbetet 
förknippat med Öckerö Kommuns Påsktradition. 

 
• Kommundirektören får uppdraget att samordna och genomföra åtgärder i 

händelse av att eldning sker på så vis att det riskerar att skada mänskors hälsa 
och miljö. 

 
• Kommunstyrelsen beviljar medel enligt redovisad ekonomi ur kommunens 

strategiska reserv för täckandet utav kostnader.  
 

 
Sammanfattning  
Det saknas ett formellt beslut för hur kommunen ska agera i händelser som relaterar till 
påsk och som bryter mot lagar och lokala regler. Det är främst problematiken med 
påskfyrar som kan innehålla däck och spillolja som här avses men även att eldning sker 
på ett säkert sätt. Inblandade aktörer är skola, räddningstjänst och miljöenheten. För att 
säkerställa att samtliga berörda årligen avsätter tid att planera och genomföra det arbete 
som krävs finns ett behov av att fastställt beslut som samtliga involverade kan förhålla 
sig till.  
 
Ärende  
 
Under tre års tid har miljöenheten tillsammans med räddningstjänst och skola 
genomfört samtal i skolor och på föräldramöten som en förbyggande insatts. Det har 
också arrangerats laborationer för skolklasser hos räddningstjänsten i syfte att lära vad 
som finns kvar när vissa material förbränns.  
Under dessa tre år har det också skett insatser under själva påskafton. Det har funnits 
personal och fordon i beredskap i syfte att riva en fyr vid behov. Det har satts in vakter 
på vissa utvalda fyrar på de sammanhängande öarna. År 2018 beslutades att det inte 
krävdes några vakter men beredskapsstyrkan fanns även då. Utvärderingen av 2018 års 



 
 

 

påskafton visar på eldning utan några komplikationer. Utvärderingen visar också att 
förtärande av alkohol runt fyrplatser minskat kraftigt och även att antalet barnfamiljer 
på platts ökat. 
 
Inför 2019 års Påsk vill vi säkra att de förebyggande åtgärderna inte upphör och att 
samarbetet som krävs mellan skola, räddningstjänst och miljöenhet formaliseras samt 
att arbetet drivs från år till år i enighet med Öckerö kommuns projekt modell.        
 
Överväganden  
Historiskt har det uppstått hotfullheter mot personal i samband med olika 
åtgärder, och den aspekten bör tas hänsyn till. Det gäller framförallt att det 
ges möjlighet för verksamheter att använda assistans från 
entreprenörer/externa aktörer.  
Vidare behövs ett klargörande från polismyndigheten om deras resurser att 
stötta upp. 
 
Ekonomi 
 
Uppskattad personalkostnad 
Socialförvaltningen 40 timmar 
Barn- och utbildningsförvaltningen 40 timmar 
Samhällsbyggnadsverksamheten 120 timmar 
Totalt 200 timmar ca 70 000:- 
 
Uppskattade externkostnader 
Vaktbolag: 
25 000:- (sker endast om bedömning innan påsk pekar på oroligheter) 
Beredskapspersonal under påskafton: 
6 personer kl 07:00 – 14:00 a´900kr/h ger 32 000:- (sker endast om 
bedömning innan påsk pekar på oroligheter) 
Fordon lånas ut av samhällsbyggnads och medför ingen kostnad 
 
Total kostnad inklusive externa insatser: 127 000:- 
Totalt: exklusive externa insatser: 70 000:- 
 
 
Expediering    
 
Beslutet ska distribueras till berörda förvaltningar och enheter. 
Barn- och utbildningsförvaltningen katarina.lindgren@ockero.se  
Rektor Hedens skola viktoria.Johansson@ockero.se  
Socialförvaltningen malin.tisell@ockero.se  
Räddningstjänsten peter.eriksson@ockero.se  
 
 
 
 
…………………………………….    …………………………………….. 
 
Andreas Beutler      Urban Olsson  
Plan-, Bygg- och Miljöchef    Samhälsbyggnadschef 
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Öckerö 2019-01-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Ärende: Val av ledamöter till Besöks- och näringslivsrådet 
Diarienummer: KS 0032/19 

 

Val av ledamöter till Besöks- och 
näringslivsrådet 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen beslutar Isabel Bjurmalm, Lars-Gösta Alsterberg och Stein-Ove 
Paulsen som ledamöter i Besök- och näringslivsrådet. Ledamöterna väljs på 2 
kalenderår. 
 
 
Ärende 
Besöks- och näringslivsrådet är ett råd under kommunstyrelsens 
förvaltningsorganisation. Besöks- och näringslivsrådet består av åtta ordinarie 
ledamöter, varav en ordförande. Kommunstyrelsen utser tre ordinarie ledamöter i 
besöks- och näringslivsrådet. Öckerö företag nominerar fyra ledamöter, varav en 
skall representera någon av kommunens tre största företag. Föreningslivet 
nominerar en ledamot i samråd med Öckerö företag. 
 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Besöks- och Näringslivsrådet 
 
Underskrift av berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-01-22 
 
…………………………………………. 
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Öckerö 2019-01-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Ärende: Utbetalning av partistöd 2019 
Diarienummer: KS 0022/19 

 

Utbetalning av partistöd 2019 
Förslag till beslut 

1. Partistöd för 2019 betalas ut till samtliga partier som är representerade i 
fullmäktige enligt följande: 

 
Miljöpartiet – 54 013 kr 
Sverigedemokraterna– 66 268 kr 
Kristdemokraterna – 152 053 kr 
Socialdemokraterna – 115 299 kr 
Nya Moderaterna – 127 543 kr 
Vänsterpartiet – 41 758 kr 
Liberalerna – 66 268 kr 

 
 

2. Partier som under 2018 erhållit partistöd ska senast 30 juni redovisa hur 
partistödet har använts. 

3. Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut i frågan.  
 
 
Ärende 
Enligt 4 kap 29-32 § Kommunallagen kan fullmäktige besluta om att lämna 
partistöd till sådana partier som är representerade i fullmäktige. Ett sådant stöd ska 
syfta till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Omfattningen 
och formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv om. Enligt 4 kap 31 § 
Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att parti som mottagit 
partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende perioden 1 januari – 31 
december varje år. Kommunfullmäktige ska besluta om att det parti som inte 
inlämnar en sådan redovisning inte ska erhålla partistöd därefter. 
 
Årligen fattas det beslut om utbetalning av partistöd till de partier som är 
representerade i fullmäktige. Stödet består av ett grundstöd samt ett mandatstöd. 



 
 

 

Partiernas samlade stöd uppgår år 2018 till 610 985 kr. Partierna ska redovisa hur 
partistödet har använts i stärkandet av den kommunala demokratin. 
 
I enlighet med lagstiftningen rörande partistöd ska det parti som har mottagit 
partistöd redovisa användningen utav detsamma. Denna redovisning ska avse 
perioden 1 januari—31 december föregående år. En sådan redovisning ska inlämnas 
senast den 30 juni till Juridik- och kanslienheten. I Öckerö kommun betalas 
partistödet ut proaktivt, vilket innebär att årets redovisning avser 2018 års 
partistöd. Det innebär vidare att ett beslut om att inte betala ut partistöd först kan 
fattas vid nästa utbetalning, 2020, om man då finner att redovisningen inte 
inkommit. 
 
Redovisning av partistöd ska lämnas in i form av en blankett, som antogs av 
kommunstyrelsen den 7 mars 2017 (KS § 66/17). Redovisningen ska visa att 
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap 29 § Kommunallagen, 
första stycket: 
  
29 § Kommuner och landsting får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska 
partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin (partistöd). 
 
Partiet ska också utse en intern granskare som ska granska redovisningen och intyga 
att partistödet har använts på det sätt som redovisas. Ett sådant, underskrivet, 
granskningsintyg ska bifogas redovisningen. 
 
 
Ekonomi 
Beslut om partistöd fattas årligen av kommunfullmäktige. I Öckerö kommun utgår 
ett grundstöd på 17 248 kr samt ett mandatstöd på 12 255 kr för parti som är 
representerat i kommunfullmäktige med minst en ledamot. Mandatstödet varierar 
med hänsyn till hur många mandat partiet har i kommunfullmäktige. Grund- och 
mandatstödet räknas årligen upp med utgångspunkt från konsumentprisindex 
(KPI). Procentuell förändring 2019 enligt prognosen är 2,0%.  
Nedan följer en redovisning av uträkningen för respektive parti i Öckerö 
kommunfullmäktige. 
 
 Grundstöd Mandatstöd Summa 
Miljöpartiet 17 248 kr 36 765 kr 54 013 kr 
Sverigedemokraterna 17 248  kr 49 020 kr 66 268 kr 
Kristdemokraterna 17 248 kr 134 805 kr 152 053 kr 
Socialdemokraterna 17 248 kr 98 040 kr 115 299 kr 
Nya Moderaterna 17 248 kr 110 295 kr 127 543 kr 
Vänsterpartiet 17 248 kr 24 510 kr 41 758 kr 
Liberalerna 17 248 kr 49 020 kr 66 268 kr 
   623 202 kr 

 
 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
Moderata samlingspartiet 
Kristdemokraterna 
Liberalerna 
Socialdemokraterna 
Vänsterpartiet 
Miljöpartiet 
Sverigedemokraterna 
Ekonomienheten 
 
Underskrift av berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-01-15 
 
 
 
 
Datum…………………………………………. 
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Öckerö 2019-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Ärende: Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB styrelse   
Diarienummer: KS 0029/19       

 

Val av suppleant i Renova AB och Renova 
Miljö AB styrelse   
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB för 
tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 utse Mats Plahn (SD). 
 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och 
Renova Miljö AB. GR:s valberedning har föreslagit Mats Plahn (SD) till suppleant i 
styrelser för både Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som utses till 
suppleant ska också utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.  
 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Expediering 
Mats Plahn, Karin Hjärn Renova AB och Renova Miljö AB 
 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-01-23 
………………………. 
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Öckerö 2019-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 

Ärende: 
Val av ombud i vid Renova AB och Renova Miljö AB 
bolagsstämma 2019   

Diarienummer: KS 0030/19 

 

Val av ombud i vid Renova AB och Renova Miljö 
AB bolagsstämma 2019   
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB för 
bolagsstämma 2019 utse Thomas Wijk (S). 
 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova AB 
och Renova Miljö AB bolagsstämma 2019.  
 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Expediering 
Thomas Wijk, Karin Hjärn Renova AB och Renova Miljö AB 
 
 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-01-23 
………………………. 
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Öckerö 2019-01-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Ärende: Val av Öckerö kommuns representant i Eko-kommunerna     
Diarienummer: KS 0031/19 

 
Val av Öckerö kommuns representant i Eko-
kommunerna     
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen utser Jenni Wernäng (M) och Thomas Wijk (S) som 
representanter i Eko-kommunerna.  
 
Ärende 
Föreningen Sveriges Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för 
kommuner, landsting och regioner i form av en ideell förening för hantering av 
gemensamma strategiska frågor av betydelse för en långsiktig hållbar utveckling.  
Sveriges Ekokommuner ska främja utvecklingen för ett hållbart samhälle utifrån en 
ekologisk grundsyn med en tydlig koppling till det ekonomiska och sociala 
perspektivet. De fyra hållbarhetsprinciperna utgör ramen för det hållbara samhället 
och föreningens verksamhet. Sveriges Ekokommuner ska vara en förebild och 
föregångare för landets övriga kommuner i arbetet fören hållbar utveckling på lokal 
nivå. Sveriges Ekokommuner ska vara opinionsbildare, pådrivare, det vill säga en 
tydlig lokal röst i miljöpolitiken, samt en kunskapsförmedlare av goda lokala 
exempel och stimulera erfarenhetsutbyte mellan lokala aktörer nationellt och 
internationellt. 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering 
Jenni Wernäng, Thomas Wijk, Eko-kommunerna 
 
 
 
 



 
 

 

 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-01-23 
………………………. 
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Öckerö 2019-01-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Linn Wass och Karin Zachau 
Ärende: Verksamhet i fastigheten på Sockenvägen 4 namnges Navet 
Diarienummer: 220/18 

 

Verksamhet i fastigheten på Sockenvägen 4 
namnges Navet 
 

Förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen godkänner att all verksamhet som bedrivs i fastigheten på 
Sockenvägen 4, namnges Navet. 
 
Ärendet 
I december 2018 (KS § 328) beslutade kommunstyrelsen om att namnge nya 
familjecentralen Navet. I tjänsteskrivelsen, daterad 2018-11-29, föreslogs även att 
hela husets verksamhet (däribland Öckerö bibliotek) skulle få samma namn, vilket 
kommunstyrelsen beslutade om att återremittera efter förankring bland personalen 
på fritid och kultur. Förankring av nya namnet anses nu ha skett i personalgruppen 
genom verksamhetschefen på APT.  
Syftet med att namnge all verksamhet i fastigheten till ett och samma namn är för 
att skapa en helhet för såväl besökare som personal.  
 
Bakgrund 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-05 (KS § 289) att etablera en familjecentral på 
Sockenvägen 4 vid Öckerö bibliotek.  
Familjecentralen som öppnar i februari 2019 består av kommunens öppna förskola 
och förebyggande socialtjänst i samarbete med Västra Götalandsregionens  
barnhälsovård, BVC (genom Öckerö Närhälsan vårdcentral samt Hönö vårdcentral) 
och Barnmorskemottagning, BMM (Barnmorskegruppen). En given samarbetspart 
till familjecentralen blir biblioteket som möjliggör tidig språkträning och 
uppmuntrar till läsande och lärande.  
 
Ekonomi 
Att namnge hela huset till Navet bedöms innebära en mindre kostnad för skyltar och 
marknadsföring och kan bekostas av fritid och kulturs budget. 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
Kommundirektör 
Socialchef 
Skolchef 
Enhetschef fritid och kultur 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
 
Underskrift av berörd chef 
Karin Zachau 
Verksamhetschef 
2019-01-29 
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Öckerö 2019-01-29 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:   Tannaz Ghaderi 
Ärende Trygghetsboende på  
Diarienummer: KS 0036/19 

 

Trygghetsboende på  
 
Förslag till beslut  
Kommundirektören ges i uppdrag  

-att ta fram beslutsunderlag för ett trygghetsboende på . 
-att ta fram förslag på långsiktig disposition av planområdet. 

 
Ärende 
Behovet av trygghetsboenden bedöms som stort inom kommunen. Detaljplanen för 

 medger byggnation av ett 
trygghetsboende. Det första steget i processen är att ta fram ett förslag avseende 
gestaltning samt en kalkyl avseende ett trygghetsboende på gemensamt med 
ÖFAB. För att skapa ett optimalt utnyttjande av planområdet behöver även en 
långsiktig disposition tas fram parallellt. 
 
Ekonomiska 
Uppdraget att ta fram ett gestaltningsförslag samt kostnadsberäkning får ej 
överskrida 300 000 kr. 
  
 
Expediering 
Kommundirektör 
Förvaltningschef Socialförvaltningen 
VD ÖFAB 
Verksamhetschef samhällsbyggnad 
 
 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-01-29 
……………………… 
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Öckerö 2019-01-28 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö 
Ärende: Omfördelning av investeringsbudget  
Diarienummer: SB 0014/19 

 

Omfördelning av investeringsbudget 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar förslag om omfördelning av totalt 2 200 tkr i gatuenhetens 
investeringsbudget 2019 
 
Sammanfattning 
Gatuenheten har i sin investeringsbudget 2019 totalt 14 950 t.kr. I budgeten ingår 
3 950 t kr som flyttats över från 2018 då projekten inte hunnits genomföras under 
föregående år.  
 
Gatuenheten har identifierat behov av akut art och som behöver genomföras under 
2019. För detta behöver totalt 2 200 t kr omfördelas i årets investeringsbudget för 
samförläggning av fiber/belysning på Hälsö (1 000 t kr), lagning av skadad mur på 
Kalvsund (400 t kr), nya brandposter (450 t kr) samt nya vägmärken och 
vägmarkeringar (350 t kr). 
 
Detta innebär att starten för projektet ”Utbyte belysning (Burö-Klåva)” (850 t kr) 
skjuts upp till år 2020 samt att projektet ”Intagsvägen GC-väg” (2 500 t kr) delas 
upp i två etapper. Etapp 1 (1 150 t kr) år 2019 och etapp 2 (1 350 t kr) år 2020. 
 
Ekonomi 
Ärendet får inga ekonomiska konsekvenser. Befintlig investeringsram följs.   
 
 
Öckerö 2019-01-28 
 
 
 
Urban Olsson 
Samhällsbyggnadschef      
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Öckerö 2019-02-03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 

Ärende: 
Svar på remiss angående förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 155 i Västra Götalands län 

Diarienummer: KS 0037/19 

Svar på remiss angående förslag till föreskrifter 
om hastighetsbegränsning på väg 155 i Västra 
Götalands län 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen har inget att erinra mot Trafikverkets förslag till föreskrifter om 
hastighetsbegränsning på väg 155 i Västra Götalands län.  
 
Ärende 
 Trafikverket föreslår nya hastighetsföreskrifter på väg 155 i Västra Götalands län 
och befintlig föreskrift VVFS 2009:869 kommer då att upphävas. Väg 155 sträcker 
sig från väg 575 Hönö Rödsund i Öckerö kommun till väg E6.20 Vädermotet i 
Göteborgs kommun. Mellan Lilla Varholmen och Hönö är vägen färjeled 
Hönöleden. Vägens totala längd är 15 kilometer och sträckan som föreslås få ny 
hastighet är 4 kilometer. Anledningen till förslaget om nya hastighetsföreskrifter är 
att väg 155 byggs om till en bättre standard. Sträckan har byggts om i olika etapper 
och nu färdigställs den sista etappen. 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering 
Trafikverket 
 
Underskrift berörd chef 
Anna Dannje-Brocker 
Verksamhetschef 
2019-02-03 
………………………. 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
Motion Färdtjänst = kollektivtrafik 
 
  
 
Återigen blossar debatten upp i olika medier om kostnaderna för den enskilde att resa med färd-
tjänsten och synpunkterna som framkommit är verkligen befogade. Det är djupt orättvist att en per-
son  som är beroende av färdtjänst skall behöva betala väldigt mycket mer för en resa än man  beta-
lar för en vanlig bussresa. 
 
Ni ligger kostnaderna för färdtjänstresor åter på fullmäktiges bord och vi kan konstatera att det fort-
farande inte föreligger några förslag om att jämställa färdtjänsttaxor med övrig kollektivtrafiks. Det 
tycks inte finnas någon vilja från kommunens sida att jämna ut orättvisorna. 
 
Dessa högre kostnader drabbar också de som har lägre inkomster än genomsnittliga befolkningen 
och det medför naturligtvis stora inskränkningar i deras livsbetingelser. 
 
Det är också stora skillnader mellan kommunerna. Det är mindre kostnad för en göteborgare med 
färdtjänst att resa till Öckerö kommun än vad det kostar för en av vår kommuns invånare att resa till 
Göteborg. 
 
Vänsterpartiet har motionerat tidigare i frågan om färdtjänsten, 2006 och 2012. Nu måste vi 
återkomma  då det inte finns några tecken på förändrat synsätt på dessa orättvisor. 
 
Vänsterpartiet yrkar på: 
 
Att färdtjänsten likställs med övrig kollektivtrafik, 
 
Att kostnaderna för resorna är lika 
 
Att månadskort införs 
 
 
Öckerö 2018-11-22 
För Vänsterpartiet 
 
 
 
Annika Andersson                                  Göran Billvall 
 
  
 
  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2018-11-22 46 

   
   
KF § 121 Dnr 225/18  
   
Färdtjänst = kollektivtrafik 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:  

Att färdtjänsten likställs med övrig kollektivtrafik, 
 
Att kostnaderna för resorna är lika 
 
Att månadskort införs 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-11-22 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen.  

 

 



                                                                                      Öckerö den 22 november 2018 
     
 

Kommunfullmäktige 
    Öckerö kommun 
 
 
Motion om boendegaranti för äldre i Öckerö kommun 
Dagens äldre är friskare och mer aktiva än tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, 
oberoende och självständigt, under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande 
och integritet.  
 
Alla som vill skall kunna bo kvar hemma och bestämma det stöd som behövs. Alla ska ha rätt 
att bo bra även som äldre. Prognoserna visar att det de närmaste 10-20 åren blir fler äldre.  
Ibland uppkommer situationer då det finns behov av ett särskilt boende eller annat lämpligt 
boende. Vi anser att Öckerö kommun i en första etapp för de som är 85 år ska införa en 
boendegaranti  att de inom 6 månader ska kunna erbjudas lämpligt boende. De närmare 
reglerna för boendegarantin bör utredas av socialnämnden. 
 
En likalydande motion inlämnades av socialdemokraterna 2006. Tyvärr avslogs motionen. Vi 
hoppas att förutsättningarna idag är bättre att bifalla motionen. 
 
Vi föreslår följande 

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att från och med 1 januari 2020 
införa en boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö kommun. 

 
 
 
 
För socialdemokraterna 
 
 
Jan Åke Simonsson  
 
 
 
Monica Eriksen   
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2018-11-22 43 

   
   
KF § 118 Dnr 222/18  
   
Motion om boendegaranti för äldre i Öckerö kommun 

 
Ärende 
Jan-Åke Simonsson (S) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:  

Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att från och med 1 janu-
ari 2020 införa en boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-11-22 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen.  

 

 



 
 
Hönö 11/12-2018 
Motion till Kommunfullmäktige 13/12  
Trafikkunskaper blir allt viktigare i vårt samhälle. Trafiken intensifieras 
oavsett om man åker bil, cyklar eller går. Också många bostadsområden får 
ökad biltrafik. Det skapar en otrygghet för de barn som använder allmänna 
vägar och gator för att ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter. 
  
Barn i skolan måste få goda kunskaper i hur man agerar i trafiken.  
Många barn får bilskjuts av föräldrar till skolan och kommer därför inte i 
kontakt med trafiken.  
De får visserligen en tryggare väg till skolan, men de lär sig inte mycket om 
hur man agerar i trafiken. Statistiken visar att antalet singelolyckor ökar. 
 
Trafikundervisning behövs, speciellt i grundskolan, där man kan integrera 
trafikundervisningen i all annan undervisning. Därmed finns den med som ett 
naturligt inslag i hela skoldagen. 
Vad vi förstår så gör skolorna i Öckerö kommun lite olika vad gäller detta. 
  
Ett viktigt hjälpmedel för skolor är att ha en plan för kunskapsområdet trafik, 
liksom man varje läsår utvärderar vad som gjorts inom området.  
I denna utvärdering bör även trafiksäkerheten kring skolorna tas upp. 
  
Mot bakgrund av detta föreslår vi att kommunfullmäktige ger Barn och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en gemensam utbildningsplan 
gällande trafiksäkerhet , inom förvaltningens verksamhetsområde och att 
man utvärderar den årligen. 
 

Lena Berglund              Ronnie Bryngelsson                  Monika Eriksen  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2018-12-13 11                        

   
   
KF § 129 Dnr KS 239/18  
   
Anmälan av motion om Trafikundervisning 

 
Ärende 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit:  

- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i upp-
drag att utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet , 
inom förvaltningens verksamhetsområde och att man utvärderar den 
årligen. 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-12-11 
 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen.  

 







ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2018-12-13 12                        

   
   
KF § 130 Dnr KS 235/18  
   
Anmälan medborgarförslag bullervall 

 
 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag daterat november 2018 föreslagit:  

- Anläggning av en jordvall, ca 100 meter, från dagiset till trä-
/buskvegetationen på väg till Pinans färja på Hönö 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat november 2018 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen.  

 
 




