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1 FÖRUTSÄTTNINGAR 

1.1 Vision 
ÖCKERÖ 365 - EN LEVANDE SKÄRGÅRDSKOMMUN MED MÄNNISKAN I CENTRUM 

Ett lokalt engagemang i unik skärgårdsmiljö och samtidigt en del i storstadsregionens utveckling 
gör Öckerö kommun till en levande skärgårdskommun året runt. Öckerö är en kommun för alla där 
hållbarhet, trygghet och omsorg med människan i centrum präglar samhällsutvecklingen.  

  

Den trygga kommunen 

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre. Här tar vi hänsyn 
till varandras olika behov och det är nära till det stöd som behövs. Barn är trygga och det finns 
förutsättningar för ett gott föräldraskap. Invånarna känner gemenskap, trygghet och åldras med 
värdighet i ett samhälle anpassat för alla. 

Vi har en tydlig och gemensam värdegrund som präglar de områden där barn och unga är engagerade. 
Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett tidigt skede. Respekt 
och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Barn och unga har en aktiv och 
meningsfull fritid. 

  

Den lärande kommunen 

I Öckerö kommun värdesätter vi all form av kunskap och bildning. Vi ser förskolan och skolan som 
grunden till det livslånga lärandet. Kommunens skolor är kända för sina resultat genom hög 
måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 

Skolan och förskolan är trygga miljöer. Här skapas möjligheter för alla elever och barn att förverkliga 
sina drömmar. Det finns en aktiv samverkan mellan skola, offentlig sektor och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 

Våra elever är väl förberedda för fortsatta studier och är attraktiva på arbetsmarknaden. 

  

Den nära kommunen 

Öckerö kommun har nära till både hav och storstad. Här finns ett starkt lokalt engagemang samtidigt 
som vi är en del i storstadsregionens utveckling. 

Den lokala demokratin utvecklas i en levande dialog mellan föreningar, ö-råd, medborgare och 
förtroendevalda. Våra invånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är delaktiga i 
samhället. Dessutom erbjuder föreningslivet goda möjligheter till engagemang. 

Utvecklade kommunikationer och god infrastruktur gör att vi upplever ett minskat avstånd, dels till 
Göteborg, men även mellan öarna inom vår kommun. Det går enkelt och snabbt att pendla. Att åka 
kollektivt, cykla och gå är attraktivt och säkert. 

  

Den hållbart växande kommunen 

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande 
generationer. På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och vi 
underlättar förtätning och byggande av högre bostadshus. Prioriterat är att nyttja kommunens 
begränsade yta till boende och rekreation. 

Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och besöksnäringen. 
Öckerö kommun är ett centrum för maritim näring. Hamnar är attraktiva och levande med inriktning 
på näringsliv och turism. Besökare känner sig välkomna och det finns goda möjligheter till boende, 
aktiviteter och upplevelser året runt. 
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Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande generationer, vilket 
gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska lösningar. Kommunen är 
energieffektiv, fossilfri och använder enbart förnybar energi. 

  

Den engagerade kommunen 

I Öckerö kommun jobbar vi tillsammans med metoder som främjar ett effektivt resursutnyttjande. Vi 
vågar testa nytt och jobba annorlunda. 

Medarbetarna är engagerade och delaktiga i att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Ett gott 
ledarskap och fokus på arbetsmiljö ger de rätta förutsättningarna. Verksamhets- och 
personalutveckling går hand i hand. 

Delaktighet, nytänkande, gott ledarskap och samarbete gör Öckerö kommun till ett starkt varumärke 
på arbetsmarknaden, vilket gör att man söker sig hit. 

  

1.2 Lagar och andra externa styrdokument 
Allmänt: 

 Kommunallagen 

 Förvaltningslagen 

 GDPR 

 Offentlighets- och sekretesslag 

  

Verksamhetsområde styr och stöd: 

 Lag om kommunal redovisning 

 Lag om offentlig upphandling 

 MBL - Lag om medbestämmande i arbetslivet 

 LFF - Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen 

 LAS - Lag om anställningsskydd 

 SjLL - Lag om sjuklön 

 AML – Arbetsmiljölagen 

 ATL – Arbetstidslagen 

 SemL - Semesterlagen 

 Studieledighetslagen - Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning 

 FörL – Föräldraledighetslagen 

 Lag om rätt till ledighet av trängande familjeskäl 

 Lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom pröva annat arbete. 

  

Verksamhetsområde fritid och kultur: 

 Bibliotekslagen 

  

Verksamhetsområde samhällsbyggnad 

 Plan- och bygglagen 

 Arrendelagen 

 Livsmedelslagen 

 Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 

 Miljöbalken 

 Tobakslagen 
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 Lag om vissa receptfria läkemedel 

 Vattentjänstlagen 

 Ledningsrättslagen 

 Färdtjänstlagen 

 Lag om riksfärdtjänst 

 Bostadsanpassningslagen 

 Kollektivtrafiklagen 

 Skollagen 

  

1.3 Strategier, program och planer 
Den trygga kommunen: 

 Program för krisberedskap 

 Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor 

 Oljeskyddsplan för Öckerö kommun 

Den lärande kommunen: 

 Barn- och ungdomskulturplan 

 Biblioteksplan 

Den nära kommunen: 

 Trafikstrategi 

Den hållbart växande kommunen: 

 Utblick Öckerö - översiktsplan för Öckerö kommun 

 Bostadsförsörjningsprogram 

 GIS-strategi för Öckerö kommun 

 Strategisk lokalresursplan 

Den engagerade kommunen: 

 Strategi för digitalisering 

 Handlingsplan för digitalisering 
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Strategi för digitalisering 

Trafikstrategi 

Bostadsförsörjningsprogram 

Naturvårdsprogram del 1 

Naturvårdsprogram del 2 - åtgärdsplan 

Program för krisberedskap 

Avfallsplan 

Barn- och ungdomskulturplan 

Biblioteksplan 

Översiktsplan - Utblick Öckerö 
 

 

 

 

1.4 Uppgift 

Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle anpassat för alla. Barn och unga ska ges 
möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklighet ska genomsyra 
verksamheten. 
 
Öckerö är en ”nära” kommun, med inflytande, delaktighet och engagemang i samhället och där 
invånare och besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg och mellan öarna. 
 
Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun. Åretruntboende i olika boende- och 
upplåtelseformer ska finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska bevaras och utvecklas. Vidare 
ska kommunen ha ett positivt företagsklimat och besökare känner sig välkomna. 
 
Organisation har engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt 
och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och 
verka i ska kommunstyrelsen: 
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STYR & STÖD 

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

Ge service till kommunens politiska organ 

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

Leda och samordna kommunens strategiska planering 

Stödja demokratiarbete bland kommuninvånarna 

Leda och samordna kommunens säkerhetsarbete 

Samordna kommunens digitala utveckling 

Tillhandahålla konsumentupplysning 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD 

Ansvara för fysisk planering, exploatering, mark- och bostadsförsörjning 

Ansvara för geografiskt informationssystem (GIS), kartverksamhet och fastighetsregister 

Ansvara för infrastruktur, kommunikationer/trafiksystem och trafiksäkerhet 

Samordna strategiskt miljöarbete 

Samordna kommunal lokalförsörjningsplanering 

Tillhandahålla förutsättningar för ett kretsloppssamhälle 

Tillhandahålla dricksvatten och omhänderta spill- och dagvatten 

Tillhandahålla intern service omfattande måltider och lokalvård 

 

FRITID & KULTUR 

Bedriva biblioteks- och kulturverksamhet 

Bedriva fritidsgårdsverksamhet 
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Bedriva demokratiarbete riktat mot ungdomar 

Leda och samordna kommunens folkhälsoarbete inkl. drogförebyggande arbete 

Tillhandahålla fritidsanläggningar och naturområden 

Tillhandahålla stöd till föreningar 

 

ETABERING & ARBETSMARKNAD 

Ansvara för etableringsinsatser av nyanlända personer med uppehållstillstånd samt 
ensamkommande unga 

Leda och samordna arbetsmarknadsåtgärder 

 

BESÖK & NÄRINGSLIV 

Utveckla näringsliv och besöksnäring 
 

 

1.5 Profil 

Vision 
För att invånarna skall få förtroende för enheten och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av 
följande: 
 

Bemötande 
För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 

Tillgänglighet 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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1.6 Mandatmål och satsningar 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Möjliggöra interna utvecklings- och karriärvägar 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare 
- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Giftfri skola och förskola 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
Satsningar: 

- Öka samordningen kring de nyanlända 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 

Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 
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Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga 
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
fritidsområdet 
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Meröppna bibliotek 
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
Satsningar: 

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

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa 
(beteendepåverkande) åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan) 
- Utveckla arbetssätt för underhållsrutiner av vägnätet 
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning 
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 
Satsningar: 

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning 
- Genom Mobility Management-plan stärka förutsättningar för hållbart resande 
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik 
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö 
- Minskad miljöpåverkan av närmiljön 
- Värna om marin och havsnära miljö 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 
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- Utveckla fastighetsnära insamling 
- Giftfri skola och förskola 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större 
hotell som motor i industrin 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna 
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam 
riktning för målen med  näringslivsarbetet 
- Marknadsföring av kommunen som en attraktiv näringslivskommun för företag och arbetskraft 
- Etablera lokal företagsmässa 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 

Andelen nöjda företagare ska öka 
Satsningar: 

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad 
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och 
näringslivet i kommunen 
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med 
kommunen för näringslivet 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att organiskt växa 
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen 
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2 ANALYS 

2.1 Nuläge 
Organisation och processer 

 Förtydliga roller och ansvarsområden - och kommunicera dessa 

 Behövs förståelse i kommunen för organisation och processer och hur flödet går 

 Ska kommunen gå mot att bli mer en beställarorganisation, och vara duktiga på det, istället för 
att vara utförare? 

 Våga prova nytt 

Kompetensförsörjning 

 Finns högt engagemang hos medarbetare i kommunen 

 Rekrytering och bemanning är en utmaning och ett utvecklingsområde 

 Verksamhetsutveckling behövs i arbetet med kompetensförsörjning 

 Attraktionskraften som arbetsgivare behöver stärkas 

 Ledarskap och medarbetarskap - behöver arbeta med och utveckla 

 Delaktighet är viktigt för att behålla och utveckla kompetens - som liten kommun har vi goda 
förutsättningar - "vi ska bli den bästa "lilla" kommunen 

 Behöver ha förmågan att ställa om kompetens (även med koppling till digitalisering och nya 
arbetssätt) 

Kommunikation 

 Stärka marknadsföringen 

 Kan utveckla både intern och extern kommunikation 

Värdgrund och profil 

 Utveckling av kommunens profil 

 Respekt är ett område som behöver stärkas 

Digitalisering och nya arbetssätt 

 Behov av sammanhållande kraft 

 Digitaliseringstransformation - ett begrepp kommunen behöver förstå och arbeta för 

 Behov av digital infrastruktur 

 AI - ett utvecklingsområde för Sveriges kommuner 

Samverkan och samarbete 

 Samverkan med civilsamhället bra och kan utvecklas 

 Intern samverkan kan utvecklas 

 Genom samverkan och samarbete extern tillförs kompetens lokalt 

 Delade tjänster med andra kommuner en möjlighet, framförallt inom tjänster som är 
specialiserade och inte har stark lokal koppling, ex. dataskyddsombud 

 Samarbete och samverkan med GR, andra kommuner, BRG mm. är viktiga, men behöver ses 
över så vi prioriterar rätt forum och så flödet av information fungerar 

Långsiktighet och utveckling 

 Utvecklar styr- och ledningsmodellen för att stärka långsiktigheten 

 Behöver skapa forum för utveckling och långsiktighet - lätt att det annars prioriteras bort 

Integration och etablering 

 Bostäder för nyanlända en utmaning 

Infrastruktur 

 Ett politiskt prioriterat område 
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 Gator, vägar och gång- och cykelvägar 

 Kollektivtrafik 

 Viktig för både näringslivet och besöksnäringen. Kan bli en negativ konskvens av event som 
lockar mycket besökare. 

Ekonomi 

 Vilka leveranser kan vi göra utifrån den budget vi har? 

 Externa medel, ex. projektansökningar, en möjlighet 

 Hur ser den ekonomiska utvecklingen ut? 

 Investeringar 

  

  

2.2 Riskanalys 
 Kompetensbrist (tapp) - riskvärde: 12 

 Förändringsobenäghenhet - riskvärde: 9 

 Bostadsförsörjning för nyanlända - riskvärde: 16 

 Bostadsförsörjning generell - riskvärde: 6 

 Resurser för att möta framtidens behov - riskvärde: 16 

 Osäkerhet kring ersättning för etablering - riskvärde: 6 

 Dålig koll på styrdokument - riskvärde: 6 

 Brister i struktur och styrning - riskvärde: 6 

 Icke attraktiv arbetsgivare - riskvärde: 6 

 Bristfällig arbetsmiljö - riskvärde: 10 

 Brister i krisberedskap - riskvärde: 6 

 Saknar kompetens i att leda digitalisering - riskvärde: 

2.3 Identifierade utvecklingsområden 
 Organisation och processer 

 Kompetensförsörjning 

 Kommunikation 

 Värdegrund och profil 

 Digitalisering och nya arbetssätt 

 Samverkan och samarbete 

 Långsiktighet och utveckling 

 Infrastruktur 
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SCB:s medborgarundersökning  
hösten 2018 
 

Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner 
att delta i SCB:s medborgarundersökning. 

Sammanlagt deltog 111 kommuner 2018. Sedan undersökningen 
genomfördes första gången hösten 2005 har 268 av landets 
kommuner deltagit och 253 av dessa har deltagit mer än en gång. 

I denna rapport redovisas resultatet för Öckerö kommun. 
Undersökningen genomfördes mellan den 23 augusti och den 5 
november 2018. Ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna  
18–84 år tillfrågades och av dessa besvarade 48 procent enkäten. 

Jämförelser med resultat för samtliga kommuner avser de 111 
kommuner som var med i undersökningen 2018. 

SCB:s analysmodell med Nöjd‐Kund‐Index 

Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd‐Kund‐Index 
(NKI). Analysmodellen är uppbyggd dels av ett mått på den totala 
nöjdheten och dels av ett antal frågeområden som återger delar av 
den undersökta verksamheten eller området. Analysmodellen syftar 
till att visa vad som bör prioriteras för att öka nöjdheten bland 
kommunens invånare. 

Tre olika delar med varsitt helhetsbetyg 

 Helhetsbetyget Nöjd‐Region‐Index (NRI), med frågor om 
kommunen som en plats att bo och leva på. 

 Helhetsbetyget Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI), med frågor om 
kommunens olika verksamheter.  

 Helhetsbetyget Nöjd‐Inflytande‐Index (NII), med frågor om 
invånarnas inflytande på kommunala beslut och 
verksamheter. 

Mer om modellen 

 Helhetsbetygen mäts med tre specifika frågor.  

 Frågorna besvaras på 10‐gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg 
och 10 är högsta betyg. 

 Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka 
kan variera mellan 0 och 100.  

 Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen 
för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket 
nöjd”. 

Alla kommenterade skillnader mellan kommunens betygsindex och 
genomsnittsresultaten i rapporten är statistiskt säkerställda om inget 
annat anges. Läs mer om felmarginaler i rapportbilagan. 

Inför eget arbete med resultaten 
Det är viktigt att komma ihåg att SCB:s medborgarundersökning är en 
attitydundersökning och ingen brukarundersökning. Undersökningen  
är tänkt att vara ett av flera verktyg för att få en bild av hur 
kommunens invånare ser på sin kommun. Det är därför viktigt att 
även inhämta kunskap från andra håll om de områden som under‐
sökningen tar upp.  
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Modellanalyserna syftar till att ge en helhetsbild som pekar ut vilka 
områden som har särskilt stor betydelse för en förbättring av de 
helhetsbetyg som invånarna ger sin kommun.  

Rapportbilaga 

Till denna resultatrapport finns en rapportbilaga. I rapportbilagan 
finns mer ingående information om undersökningen, analysmodellen 
med NKI, anvisningar för att tolka och arbeta vidare med resultaten, 
enkäten och deltagande kommuners svarsfrekvenser.  

Tabell‐ och diagrambilaga  

Till denna resultatrapport finns även en tabell‐ och diagrambilaga. 
Bilagan innehåller samtliga tabeller och diagram för Öckerö kommun 
som använts till analysen i denna rapport.  

Jämförelser med andra kommuner och 
undersökningsomgångar 

Jämförelser mellan enskilda kommuner ska göras med viss försiktig‐
het, då verksamheter och förhållanden kan variera mellan olika 
kommuner. Det kan finnas skillnader mellan kommunerna som i sin 
tur förklarar skillnader i nöjdhet, vilka inte fångas av undersökningen. 
Resultaten för de kommuner som varit med i undersökningen från 
2010 och framåt är tillgängliga via 
www.scb.se/medborgarundersokningen. 
Den 20 december publicerar vi årets resultat under Demokrati i SCB:s 
statistikdatabas, www.statistikdatabasen.scb.se. 
 

Om undersökningen 
Population och urval 

Populationen är Öckerö kommuns invånare i åldrarna 18–84 år. 
Undersökningen genomfördes som en urvalsundersökning och SCB:s 
register över totalbefolkningen var urvalsram. Som standard drogs 
ett urval om 800 personer i kommuner med färre än 10 000 invånare 
i åldrarna 18–84 år, 1 200 personer i kommuner med 10 000–59 999 
invånare och 1 600 personer i kommuner med 60 000 eller fler 
invånare i dessa åldrar. 

Insamling  

Innan insamlingsstart skickades ett förbrev ut med information om 
undersökningen och dess syfte. I förbrevet trycktes inloggnings‐
uppgifter som gjorde det möjligt att besvara enkäten via internet. På 
webben fanns enkäten tillgänglig på svenska, engelska, finska och 
spanska. Efter förbrevet skickades enkät och informationsbrev ut. 
Pappersenkäten fanns även tillgänglig på arabiska att beställa från 
SCB. Två påminnelser skickades ut, varav den sista innehöll en ny 
enkät. Insamlingen pågick mellan 23 augusti och 5 november 2018. 

Svarsandel 

Svarsandelen för Öckerö kommun blev 48 procent. Öckerö kommun 
deltog även i medborgarundersökningen våren 2014. Svarsandelen 
blev då 54 procent. Den genomsnittsliga svarsfrekvensen för samtliga 
deltagande kommuner 2018 blev 41 procent. 
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Del A. Nöjd‐Region‐Index (NRI) 
Hur ser medborgarna på Öckerö kommun 
som en plats att bo och leva på?  
 

Tabell A1. Nöjd-Region-Index (NRI), indexet Rekommendation och      
frågeområdenas betygsindex för Öckerö kommun samt för samtliga 111 kommuner 
i undersökningsomgången 2018. 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd‐Region‐Index (NRI) för hur 
medborgarna bedömer Öckerö kommun som en plats att bo och leva på 
blev 74.  

För Öckerö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Kommunikationer, Fritidsmöjligheter samt Bostäder som 
kan höja helhetsbetyget Nöjd‐Region‐Index.  

74 procent av medborgarna i Öckerö kommun kan starkt rekommendera 
vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8‐10 på den 10‐
gradiga skalan) medan 6 procent vill avråda från det (betyg 1‐4 på den 
10‐gradiga skalan). 

NRI för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 blev 
62. NRI för Öckerö kommun är högre jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet … 

… Rekommendation högre. 

… Arbetsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. 

… Utbildningsmöjligheter lägre. 

… Bostäder lägre. 

… Kommunikationer inte säkerställt högre eller lägre. 

… Kommersiellt utbud högre. 

… Fritidsmöjligheter inte säkerställt högre eller lägre. 

… Trygghet högre.   

Samtliga 
kommuner 

Betygs‐ 
index

Fel‐ 
marg.

Betygs‐ 
index

NRI 74 ±2,2 62
Rekommendation 81 ±2,5 66
Trygghet 84 ±1,9 58
Kommersiellt utbud 72 ±2,3 63
Fritidsmöjligheter 63 ±2,0 61
Arbetsmöjligheter 59 ±3,2 58
Kommunikationer 59 ±2,5 60
Utbildningsmöjligheter 56 ±3,0 61
Bostäder 49 ±2,0 53

Öckerö kommun
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Del B. Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) 
Hur ser medborgarna i Öckerö kommun 
på kommunens verksamheter?  
 

Tabell B1. Nöjd-Medborgar-Index (NMI), indexet Bemötande och tillgänglighet     
samt verksamheterna efter sina betygsindex för Öckerö kommun samt för 
samtliga 111 kommuner i undersökningsomgången 2018. 

 
Det sammanfattande betygsindexet Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) för    
hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Öckerö 
kommun blev 58.       
   

För Öckerö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
verksamheterna Miljöarbete, Gator och vägar samt Stöd för utsatta 
personer som kan höja helhetsbetyget Nöjd‐Medborgar‐Index.  

Betygsindexet för Bemötande och tillgänglighet, det vill säga hur 
medborgarna bedömer kommunens tillgänglighet och det bemötande de 
får i sin kontakt med kommunen, blev 59 i Öckerö kommun. 

NMI för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 
blev 56. NMI för Öckerö kommun är inte säkerställt högre eller lägre 
jämfört med genomsnittsresultatet. Jämfört med genomsnittsresultatet 
är betygsindexet för verksamheten … 

… Bemötande och tillgänglighet inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förskolan högre. 

… Grundskolan högre. 

… Gymnasieskolan högre. 

… Äldreomsorgen högre. 

… Stöd för utsatta personer högre. 

… Räddningstjänsten högre. 

… Gång‐ och cykelvägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Gator och vägar inte säkerställt högre eller lägre. 

… Idrotts‐ och motionsanläggningar lägre. 

… Kultur inte säkerställt högre eller lägre. 

… Miljöarbete inte säkerställt högre eller lägre. 

… Renhållning och sophämtning inte säkerställt högre eller lägre. 

… Vatten och avlopp högre. 

Samtliga 
kommuner 

Betygs‐ 
index

Fel‐ 
marg.

Betygs‐ 
index

NMI 58 ±3,0 56
Bemötande och tillgänglighet 59 ±2,8 57
Vatten och avlopp 84 ±2,4 78
Räddningstjänsten 80 ±2,3 77
Förskolan 70 ±3,0 64
Renhållning och sophämtning 66 ±2,7 66
Äldreomsorgen 64 ±2,7 52
Grundskolan 63 ±3,3 59
Gymnasieskolan 63 ±2,5 59
Kultur 62 ±2,2 62
Miljöarbete 57 ±3,0 56
Stöd för utsatta personer 54 ±2,4 50
Idrotts‐ och motionsanläggningar 53 ±2,6 61
Gator och vägar 52 ±3,9 54
Gång‐ och cykelvägar 51 ±3,9 55

Öckerö kommun
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Del C. Nöjd‐Inflytande‐Index (NII) 
Hur ser medborgarna i Öckerö kommun 
på sitt inflytande i kommunen? 
 

Tabell C1. Nöjd-Inflytande-Index (NII) och frågeområdena efter sina       
betygsindex för Öckerö kommun samt för samtliga 111 kommuner i 
undersökningsomgången 2018. 

 

Det sammanfattande betygsindexet Nöjd‐Inflytande‐Index (NII) för hur 
medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Öckerö kommun 
blev 45.  

För Öckerö kommun är det främst förbättringar av betygsindexen för 
frågeområdena Påverkan samt Förtroende som kan höja helhetsbetyget 
Nöjd‐Inflytande‐Index. 

NII för samtliga 111 kommuner som var med i undersökningen 2018 
blev 42. NII för Öckerö kommun är inte säkerställt högre eller lägre 
jämfört med genomsnittsresultatet. 

Jämfört med genomsnittsresultatet är betygsindexet för frågeområdet… 

… Kontakt högre. 

… Information inte säkerställt högre eller lägre. 

… Påverkan inte säkerställt högre eller lägre. 

… Förtroende inte säkerställt högre eller lägre. 

 

   

Samtliga 
kommuner 

Betygs‐ 
index

Fel‐ 
marg.

Betygs‐ 
index

NII 45 ±3,4 42
Kontakt 57 ±2,9 52
Information 57 ±2,9 56
Förtroende 48 ±3,3 48
Påverkan 45 ±2,9 42

Öckerö kommun
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Verksamhet Styr o stöd, Etablering- och arbetsmarknad, 

Besöks- och näringsliv samt Kommundirektör Tkr

Kvalitetssatsningar

1 HR-specialist 700

2 Kanslist 550 EJ RAMH 24 MÅN

3 Digital samordnare 750 EJ RAMH 24 MÅN

Hyra ersättningslokal kommunhus 600

inkl projektering        

EJ RAMH

Summa kvalitetssatsningar 2 600

Investeringar

1 Servrar/switchar 1 000

2 IT - Oförutsett 400

3 Möbler KH 500

4 AME - Oförutsett 200

5 Failovermiljö/offsite 2 800

Summa investeringar 4 900

Verksamhet fritid och kultur

Investeringar

1 Ny kylanläggning till ishallen 3 000

2 Bibliotek Björkö nya skola 150 Projekt Björkö

Summa investeringar 3 150

Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet 

Kvalitetssatsningar SB

1 PBM Rökfria miljöer 200

2 KOST Utökad bemanning solhöjdens kök 450

3 PBM Handlingsplan förorenade områden 150 EJ RAMHÖJANDE

summa skatt 800

Sammanställning budget 2020, Kommunstyrelsen



Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet 

Investeringar 

Ombyggnation Solhöjden kök 12 000 Projekt Solhöjden

Skatt övrigt

1 CENT Uppgradering höjdsystem 100

2 KOST Utensilier 200

3 PBM Automatisering av bygglovsprocessen 400

4 LOKAL Städmaskin Nya Solhöjden 50

5 KOST Kokgryta 200L Bratteberg 250

6 LOKAL Städmaskiner sporthallar 150

summa 1 150

Gatuenheten

1 GATA Trafiksäkerhet (enl. plan) 2 500 delvis medfin

2 GATA Beläggning (enl. plan) 3 500

3 GATA Intagsvägen GC-väg 1 350 delvis medfin

4 GATA Västergårdsskolan, Björkö 500 Projekt Björkö

5 GATA Fotöbron 500

6 GATA Bulleråtgärder 300

7 GATA Hönövägen/Skärhamnsås, Instabilit i berg 200

8 GATA Utbyte belysning (Burö-Klåva) 850

9 GATA Dagvattenbrunnar 250

10 GATA Brandposter 450

11 GATA Vägmärken och vägmarkeringar 350

12 GATA Buffert 300

13 GATA Kollektivkörfält Grönevik 200 ev medfin Trv

14 GATA Parkeringsplats, Doktorns Brygga 900

summa gatuenheten 12 150

summa skatt 25 300

Samhällsbyggnad avgiftsfinansierad verksamhet

1 KE Mindre sopbil 1300

2 KE Containrar 250

3 KE Fastighetsnära insamling 100

1 VA Återkommande investeringar 10 000

2 VA Buffert 2 000

3 VA Omläggning av Pinans tak inkl solceller 4 830

1 BÅT Energieffektivisering propellerbyte 300

2 BÅT Energieffektivisering uppvärmning 450

summa avgiftsfin 19 230

Taxor 

VA Återkommer i höstprocessen

KOST Lunchpriser besökare och personal Solhöjden/skolor

PBM Arrendenoch parkeringsplatser kommer i början mars

PBM Miljötaxan kommer delvis i vår- och slutlig i höstprocessen

Kvalitetsäskanden 3 400

Investeringar 52 580



Nämnd: tkr tkr tkr

Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 HR-specialist 700

2 Kanslist 550 Ej ramhöjande - 24 månader

3 Digital samordnare 750 Ej ramhöjande - 24 månader

Hyra ersättningslokal Kommunhus 600 Ej ramhöjande   

 

Summa 2 600 0 0

Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar

Äskande för år 2020 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2021 och 2022 anges sist utan prioritetsordning

Sidan 1





 

Sidan 1 

Öckerö kommun 

Budget 2020, plan 2021-2022 

Äskande för kvalitetsförändringar 

Nämnd: Kommunstyrelsen/Verksamhet Styr- och stöd/kansli o juridik 

Benämning på äskandet: Rekrytering av kommunsekreterare/kanslist 

 
Bakgrund: 
Under 2015 centraliserades kansliet genom att funktionerna kommunsekreterare, 
nämndsekreterare och registrator – som dittills hade suttit ute på förvaltningarna – 
placerades centralt på den nybildade kommunikations- och utvecklingsenheten. I 
samband med detta anställdes också en kommunarkivarie. Kansliet bestod nu av 4,8 
heltidstjänster.  
 
År 2018 delades kommunikations- och utvecklingsenheten upp i två nya enheter, där 
kanslipersonalen bildade enheten för juridik och kansli. Bemanningen idag är 
densamma som under 2015. Men sedan dess har en lång rad nya arbetsuppgifter och 
utmaningar tillkommit i kansliets löpande arbete, vilket därmed kraftigt har ökat 
kraven på kvaliteten i enhetens arbete.  
Förutom det utökade ansvaret i det löpande arbetet sysslar enheten även med en lång 
rad viktiga och tidskrävande projekt 
 
Konsekvenser: 
Pga. personalbrist är risken för att enheten inte når upp till de mål som politikerna har 
fastställt för vår verksamhet mycket hög. Merparten av de uppgifter som åligger 
enheten är lagbundna och kan inte prioriteras bort. Några exempel är; 

 

 Nämndadministration i överförmyndarfrågor, som har tillkommit genom ett 
nytt samverkansavtal med Mölndal, Härryda, Partille och Kungsbacka. 

 Arkivmyndighetens tillsyn enligt arkivlagen. 

 Utlämning av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen, samt 
tillhörande sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen. 

 Det löpande arbetet med GDPR. Dataskyddsombudet ska endast ägna sig åt 
rådgivning och tillsyn, medan det löpande arbetet med frågan ligger på kansliet. 
Det uppdrag som åligger oss gällande GDPR – t.ex. samordning och ansvar för 
kommunens förteckning över personuppgiftsbehandlingar, rutiner, diverse 
administration samt information – är politiskt beslutat, men vi hinner inte med 
detta pga. personalbrist. Att vi inte efterlever GDPR är väldigt allvarligt, och kan 
leda till att Datainspektionen ålägger kommunen sanktionsavgifter i 
mångmiljonklassen. 

 Det löpande arbetet med handläggning och kvalitetsgranskning av ärenden till 
politikernas sammanträden. 
 

Vi har gjort en omvärldsbevakning av bemanningen på kansliet i andra jämförbara 
kommuner. Här kan nämnas att exempelvis Lilla Edet har dubbelt så många 
sekreterare som oss, trots att de har färre politiska organ. 
 
Lösning: 
Eftersom kansliets uppdrag har växt kraftigt sedan centraliseringen och kraven på 
kvaliteten i vårt arbete har höjts drastiskt sedan dess, så måste vi anställa en till 









Mall för budget 2012

Nämnd: tkr tkr tkr

Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 Servrar/switchar 1 000 Enligt utbytesplan

2 IT - Oförutsett 400 För oförutsedda händelser

3 Möbler Kommunhus 500 Gällande utflytt/omflytt kommunhus

4 AME - Oförutsett 200 För oförutsedda händelser

5 Failovermiljö/offsite 2 800 Ersättningsmiljö vid driftstopp IT

 

Summa 4 900 0 0

Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2020 (äskandena skall anges i prioriterad ordning)

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 14000
 Verksamhet: Styr och stöd
Benämning: Digitalisering och kommunikation

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 1 000

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 1 000

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 100 200 1 000
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 8 15 År

Totalt 108 215 5

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 1 000

 -   driftkostnadspåverkan 108

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

IT INFRASTRUKTUR: NYA SWITCHAR OCH SERVRAR

Byte av switchar (500 tkr):
På alla ställen där kommunen bedriver verksamhet finns det nätverk för att 
kunna koppla upp datorer/surfplattor/telefoner. Dessa nätverk utgår från
centralenheter som finns placerade på respektive ställe, så kallade switchar. 
Kommunen behöver byta ut dessa switchar, då de är 15 år gamla och har 
alldeles för dålig säkerhet och kapacitet. Det leder till långsamma och 
sårbara nätverk. De är dessutom svårmanagerade och tar mycket tid i 
anspråk. 

Byte av servrar (500 tkr):
Kommunens system körs idag på tre fysiska servrar. Dessa är extremt 
viktiga och är nu mellan 9-10 år gamla. Prestandan börjar bli dålig vilket IT-
systemen blir lidande av. 
Dessutom stöds servrarna inte längre av Microsoft, vars operativsystem vi 
använder. Och vi kan inte köra detta utan support.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 14000
 Verksamhet: Styr och stöd
Benämning: Digitalisering och kommunikation

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 400

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 400

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 67 133 400
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 3 6 År

Totalt 70 139 3

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 400

 -   driftkostnadspåverkan 70

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

OFÖRUTSEDDA KOSTNADER IT (400 tkr)

Beredskap på oförutsedda kostnader för att säkra driftsmiljö och 
infrastruktur för kommunen.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 10000
Verksamhet: 
Benämning: Möbler kommunhus

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 500

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 500

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 25 50 500
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 4 8 År

Totalt 29 58 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 500

 -   driftkostnadspåverkan 29

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Under åren har det skett förtätning av arbetsplatser med konsekvenser som problem 
med bl.a. buller och luftkvalitet i hela kommunhuset.

Undersökningar och mätningarna tyder på att de besvär personalen rapporterar i 
enkätundersökningen i hög utsträckning orsakas av en allt för hög personaltäthet i 
byggnaden. En rapport över hur många personer/arbetsplatser som kommunhuset är 
lämpat för utifrån nuvarande förutsättningar samt jämfört med vad byggnad 
projekterats för är framtagen och presenterad för kommunledning. Rapporten visar ett 
behov av att omgående minska antalet arbetsplatser i kommunhuset med 27 st. 

Detta bör ske genom omflyttning/utflyttning varför kommunstyrelsen kommer att 
täcka en del av investerade möbler med kommmundirektörens reserv under 2019 men 
större tag om kommunhuset behöver tas och därför äskas 500 tkr till möbler och 
åtgärder 2020.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 15000
Verksamhet: Etablering- och arbetsmarknad
Benämning: AME - oförutsett

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 200

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 200

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 20 40 200
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 2 3 År

Totalt 22 43 5

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 200

 -   driftkostnadspåverkan 22

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Inom arbetsmarknads naturvårdslag arbetas det mycket med maskiner och 
verktyg som oftast repareras då de går sönder men ibland behöver de köpa 
nya. Detta är svårt för verksamheten att planera varför enheten nu äskar en 
investeringsbudget för oförutsedda händelser på 200 tkr. 

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 14000
 Verksamhet: Styr och stöd
Benämning: Digitalisering och kommunikation

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 2 800

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 2 800

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 140 280 2 800
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 21 42 År

Totalt 161 322 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 2 800

 -   driftkostnadspåverkan 161

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

OFFSITE FAILOVERMILJÖ (2800 tkr)

Vi skulle behöva en så kallad failover miljö (dvs en extra serverhall på annan fysisk plats 
än kommunhuset) om något stort haveri inträffar i serverhallen. Som det ser ut i 
dagsläget kan kommunens system i värsta fall ligga nere en vecka om detta inträffar. 
Eftersom nästan alla arbetsuppgifter idag innefattar någon form av digital hantering 
skulle detta scenario vara allt annat än önskvärt. Genom att sätta upp en failover miljö 
som kan ta över om den primära serverhallen går ner kan man korta ner nedtiden för 
systemen till några timmar istället för dagar/veckor.

Sidan 1



Mall för budget 2012

Nämnd: tkr tkr tkr

Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 34011 Ny kylanläggning till ishallen 3 000

2 32010 Bibliotek Björkö nya skola 150

 

Summa 3 150 0 0

Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2020 (äskandena skall anges i prioriterad ordning)

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (3000 tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 40400
Verksamhet: 34011
Benämning: Ny kylanläggning till ishallen

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 3 000

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 3 000

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 75 150 3 000
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 23 45 År

Totalt 98 195 20

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 3 000

 -   driftkostnadspåverkan 98

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Öckerö ishall byggdes 1978 och den första kylanläggningen byttes ut 2001. Då var 
ishallen ”igång” ca 5-6 månader per år. Därefter har verksamheten vuxit med ca 40% 
(10 månader/år), varför slitaget på anläggningen blivit betydligt större. Uthyrning under 
sommartid för konståknings- och hockeycamper har tillkommit, vilket belastar 
anläggningen hårdare pga yttertemperaturen. De senaste åren har anläggningen fått 
repareras för stora summor. Reparationerna har varit i form av två oljepumpsbyten, 
omlindning av motor, två frekvensomvandlare bytta, byte av motor till kondensorfläkt 
samt en större totalrenovering. 
Nu är anläggningen i mycket dåligt skick och om inte byte/nyanskaffning sker kommer 
stora kostnader för reparationer bli aktuellt kommande år. Skulle ett oplanerat byte 
behövas kommer dessutom all verksamhet ligga nere i 12-14 veckor. Under 2019 
kommer en solpanelsanläggning installeras tillsammans med ÖFAB för att sänka 
energikostnaderna för främst sommarverksamheten. Det innebär att anläggningen kan 
vara i bruk på helårsbasis utan att kostnaderna för drift ökar. Fritid och kultur äskar 
medel 3Mkr för att kunna byta ut anläggningen inom kort; detta för att säkerställa 
verksamheten för kommande 20 år.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (150 tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 40400
Verksamhet: 32010
Benämning: Lånestationer till bibliotek Björkö nya skola

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 150

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 150

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 8 15 150
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 1 2 År

Totalt 9 17 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 150

 -   driftkostnadspåverkan 9

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

För att kunna möjliggöra sk "Meröppet" i folk- och skolbibliotek i Björkö 
nya skola behöver lokalen utrustas med lånestationer. Äskandet avser 
inköp samt installation av dessa. I övrigt återanvänder vi möbler och det 
taggsystem som kommer att finnas i skolan för åtkomst till lokalerna. 

Koppling till mandatmål 10: förbättrad tillgänglighet till bibliotek.

Sidan 1



Nämnd: tkr tkr tkr

Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 PBM Rökfria miljöer 200 200 200 Ny lagstiftning från 2019-07-01

2 Kost Personalkostnad 1 årsarbetare 450 Ökad kvalitet i leveranser kost Solhöjden

3 PBM Handlingsplan förorenade områden 150

Strategiskt arbetssätt skulle ge positiva effekter som bättre underlag 

för beslut, mindre risk för negativa överraskningar i form av 

saneringskostnader, kortare handläggningstider

PBM Förstudie flytande bostäder/marin inventering 300 Marininventering en förutsättning för flytande bostäder 

PBM Utökad medborgardialog, medskapande 250 250 Koppling kultur och fritid/arbetsmarknadsenheten/mex 

PBM Kulturmiljöprogram x

PBM Gestaltningsprogram offentliga miljöer x Viktigt att handlingsplan för förorenade områden är framme

PBM Tillsyn offentliga miljöer x

PBM Energiplan EES- strategi

PBM Blå ÖP x Bygger på att marininventering blir gjord 2020

PBM Strandskyddstillsyn x  

Summa 800 750 450

Sammanställning av äskande för kvalitetsförändringar

Äskande för år 2020 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2021 och 2022 anges sist utan prioritetsordning

Sidan 1









Mall för budget 2012

Nämnd: tkr tkr tkr

Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 SB centr. Uppgradering av Höjdsystem 100 Höjdsystem RH 00 till RH 2000 i vårt kartsystem, snart enda kommun med 00.

2 Kost Utensilier/maskiner 200 Gamla maskiner

3 PBM Automatisering av bygglovsprocess 400

4 Lokalv. Städmaskin Nya Solhöjden 50

5 Kost Kokgryta 200L Bratteberg 250

Kökets mellersta gryta på 200 L klarar inte en ytterligare rep. därav behövs det 

investeras i en ny. 

6 Lokalv. Städmaskiner sporthallar 150 Rep. på bef. maskiner anses inte längre vara ekonomiskt försvarbart. 

Särskilt ärende 

Ombyggnation Solhöjden kök 

Summa 1 150 0 0

Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2020 (äskandena skall anges i prioriterad ordning)

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 50000
Verksamhet: Samhällsbyggnads 
Benämning: Uppdatering höjdsystem till RH2000

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 100

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 100

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 10 100
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 1 2 År

Totalt 1 12 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 100

 -   driftkostnadspåverkan 1

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: 

Äskandet gäller övergång från höjdsystem RH 00 till RH 2000 i vårt kartsystem.
Vi är snart den enda kommunen i Sverige som ännu inte gått över till det nya systemet. 
En stor risk finns att det blir fel när vi mäter in höjder. 
Eftersom det inte finns RH00 inlagt i GPS:en måste man varje gång räkna ut för hand 
vad de nya höjderna blir. 
Som vi har har det i dag finns stora risker för fel samt att det förekommer 
dubbelarbete.
Äskandet syftar till att möjliggöra effektivitet i områdena Mark och exlpoatering, Plan-
Bygg, Gata och VA. 

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: KS
Ansvar: ZZ50520
Verksamhet: Kostenheten
Benämning: Utensilier

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 200

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 200

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 14 29 200
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 2 3 År

Totalt 16 32 7

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 200

 -   driftkostnadspåverkan 16

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Utensilier är ett omfattande begrepp som har stor påverkan på 
verksamheten. Vi har konstaterat att flertalet artiklar har behov att bytas 
alternativt införskaffas för att arbetsmiljö och säker mathantering skall 
kunna fortgå, det effetiviserar även arbetet och bra redskap borgar för en 
säker arbetsmiljön för medarbetarna. 

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 50700
Verksamhet: Samhällsbyggnads 
Benämning: Automatisering Bygglov

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 400

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 400

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 400 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 20 40 400
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 3 6 År

Totalt 423 46 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 400

 -   driftkostnadspåverkan 423

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv: 

Äskandet syftar till största del till att bygga en e-tjänst där 
kommuninvånarna kan ansöka och följa sitt ärende via vår hemsida.
Äskandet är beroende av att en kommungemensam e-tjänsteplattform 
inplementeras.
Inversteringen krävs dels för inköp av moduler och inplementering men 
även konsultkraft för att bygga e-tjänsten på vår hemsida.
Effekten kommer vara omedelbar och ett stort steg som ger direkt 
genomslag mot medborgare. Det kommer också underlätta det dagliga 
arbetet för handläggare och inspektörer då ett flertal tidskrävande 
processer automatiseras. Automatiseringen innebär dock inte högre 
intäckter de första åren. Det på grund av att den skattefinansierade 
tillsynen som ryms inom Plan- och Bygglagen har prioriterats väldigt lågt 
under många år.  

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: KS
Ansvar: ZZ50510
Verksamhet: Lokalvård
Benämning: Städmaskin

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 50

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 50

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 3 5 50
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 0 1 År

Totalt 3 6 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 50

 -   driftkostnadspåverkan 3

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Solhöjdens äldreboende bygger ut. Vi behöver en städmaskin som kan 
optimera lokalvårdsarbetet i de nya lokalerna. Med en städmaskin blir 
avverkningsgraden är högre, kvalitén på utförd lokalvård högre, det 
minskar slitaget på nya golv och förlänger golvmaterialets livstid samt att 
det underlättar den fysiska arbetsmiljön för lokalvårdaren. 

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: KS
Ansvar: ZZ50520
Verksamhet: Kostverksamhet
Benämning: Kok Gryta 

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 250

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 250

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 250 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 25 250
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 2 4 År

Totalt 29 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 250

 -   driftkostnadspåverkan 0

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

På Brattebergsskolan finns tre kokgrytor som förser 1000 elever med lunch 
dagligen. Fördelningen är 100L, 200L och 300 L. Mellersta grytan på 200 L 
klarar nu inte en reparation till och därav behövs det investeras i en ny. 
Konsekvensen om detta inte görs då försvinner kapaciteten att leverera den 
mängd luncher som elevantalet kräver. 

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: KS
Ansvar: ZZ50510
Verksamhet: Lokalvård
Benämning: Städmaskiner 

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 150

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 150

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 8 15 150
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 1 2 År

Totalt 9 17 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 150

 -   driftkostnadspåverkan 9

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Våra sporthallar innehåller stora ytor att hålla rena. 

Med hjälp av städmaskin för man det abslut bästa resultatet och man minskar 
belastningen på lokalvården. 

Avverkningsgraden är högre och kvalitén bättre. Det är även av vikt att vi måste arbeta 
med lokalvårdarens fysiska arbetsmiljö då den kan orsaka sjukskrivningar längre fram. 

Reparationer på befintliga maskiner anses inte längre vara ekonomiskt försvarbart. Vi 
behöver därför investera i nya maskiner som även blir en investering i vår personal.  

Sidan 1



 

 

Särskilt ärende 2020 – Solhöjdens Kök  

Bakgrundsbeskrivning och befintligt material: 

År 2013 lyftes behovet av SN gällande en översyn av demensvården där Solhöjdens kök ingick. 2015 

gavs uppdraget genomföra en behovsanalys av KS. 2016 togs denna fram av Dick Andersson, 

utredare socialförvaltningen, Jeri Svensson T.f. kostchef, Jonas Andersson ÖFAB. Ritning över nytt kök 

är gjordes av Tengboms arkitekter. Kostnadsförslag togs fram av ÖFAB. Behovsbeskrivning 

uppdaterades under 2017 av Terese Törnqvist dåvarande kostchef och Dick Andersson Sf.  

Syfte med ombyggnationen av Solhöjdens kök 

Är att ge personalen som arbetar i Solhöjdens kök en säker och en rimlig arbetsmiljö och 

arbetssituation. Att ge dem en möjlighet att fortsatt uppfylla uppdraget att leverera god och 

näringsriktig mat till de äldre inom kommunen.  Nya mandatmål framåt talar om en tydlig satsning på 

maten inom hemtjänst och äldreboende och därmed behövs det starta med att ge förutsättningarna 

för att kunna nå dessa mål.   

Nuläge 2019  

Köket är underdimensionerat, slitet och är ej en tillräckligt god arbetsmiljö för personalen. 

Personalen är stressad av denna ofullständiga arbetsmiljö med utrymmesbrist. Ventilationen är 

bristfällig på årsbasis, sommartid är det rakt olämpliga temperaturer i köket. Golvet är hårt, slitet och 

halkskyddet obefintligt på grund av ålder. Ljuset är inte optimalt och behöver uppdateras. Dessa 

faktorer är tydliga med hänvisning till arbetsmiljöverkets rekommendationer. Stresspåslag blir det 

när Miljö och hälsa påvisar bristerna och varnar för en eventuell stängning av köket.  Detta påverkar 

de anställdas förutsättningar till att producera en bra och säker måltid för de äldre brukarna. 

Investeringar i nya maskiner har gjorts, vissa kan inte göras på grund av för små el-resurser eller att 

köket är för litet och saknar utrymme. Ingjutna kablar i platta omöjliggör bilning för ytterligare 

avlopp. Det saknas arbetsytor för säker packning, förvaring, säker hantering av specialkost. Förråd, 

kyl och frysutrymmen är underdimensionerade. Kollapsande kylrum innebär förluster i form av 

livsmedelskostnader. Idag används vid behov skolkök och konferensrum som extra förvaring när det 

exempelvis blir helgdagar då leveranser med livsmedel minskar. Köket är för övrigt kommunens enda 

beredskapskök vid en särskild händelse. Det blir en ohanterlig uppgift om ett sådant läge skulle 

uppstå med de lokaler och förvaringsresurser som finns idag.   

Ett nytt kök är en nödvändighet och det skapar goda förutsättningar i arbetsmiljön för personalen, 

tar bort oro och stress samt att det med sina kunskaper då kan möta upp framtida behov som kan 

innebära, flexibla måltidslösningar, ökade antal producerade måltider, specialkoster, 



konsistensanpassad kost, diversifierad matdistribution (café-lunchservering, catering m.m.) samt 

möta efterfrågan från ökade antalet brukare generellt i kommunen som demografin talar för.  

Det finns ingen möjlighet att öka produktionen i befintlig verksamhet. Full kapacitet är nådd och de 

anställdas arbetssituation mycket bristfällig.  

Framtagen kalkyl och behov 

Kalkylen som är framtagen gjordes 2016 utifrån förutsättningarna då. Idag är förutsättningarna 

likvärdig med mindre förändringar och har med tid blivit mer akut. 10 miljoner kronor var kalkylen 

då. Vad som inte ingick i kalkylen var ex evakueringskök under byggtid. En kostnad mellan 69-85 tkr 

per månad. Inte heller transportkostnader, beroende på geografisk lokalisering av evakueringskök. 

Ökade personalkostnader i det nya köket om och när produktionsantalet går upp. Övriga utrymmen 

som soprum, personalrum, omklädningsrum, hissar m.m. måste det tas ett nytt tag om i frågan. Det 

krävs en plan med möjlighet att kunna verkställas och därmed en ekonomisk förutsättning. 

Indexuppräknat med övriga kostnader inräknat så hamnar idag en ombyggnation mellan 12-14 

miljoner kronor.  

 

 



Särskilt Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen 
Ansvar: 50520
Verksamhet: SB/Kostenheten
Benämning: Särskilt ärende solhöjdens kök

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 12 000

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 12 000

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 240 480 12 000
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 90 180 År

Totalt 330 660 25

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 12 000

 -   driftkostnadspåverkan 330

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Socialnämnden har 2013-05-28 (SN § 38/13) beslutat att godkänna 
”behovsbeskrivning demensboendeplatser i Öckerö kommun” och 
överlämnat den till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen godkände 
behovsbeskrivningen som underlag till förstudie. Socialnämnden gavs 
därefter i uppdrag att lämna en fördjupad behovsbeskrivning avseende kök, 
samlingslokal och matsal. 

Beslut togs i S6 2016-03-03 att en grupp med Jonas Andersson ÖFAB, Jeri 
Svensson SBF, samt Dick Andersson Social förv tar fram Anbud/offert 
utifrån behovsbeskrivning 2015/04.

Sidan 1



Mall för budget 2012

Nämnd: SB/Gatuenheten tkr tkr tkr

Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 24319 Trafiksäkerhet (enl. plan) 2 500 2 500 2 500 Handlingsplan utifrån trafiksäkerhetsplanen utarbetas årligen, vissa delar medfinansiering

2 24311 Beläggning (enl. plan) 3 500 3 500 3 500 Beläggningsplan utarbetas årligen inkl. potthål

3 24319 Intagsvägen GC-väg 1 350 Etapp 2,  ansökan om  medfinaniering

4 Västergårdsskolan, Björkö 500 1 500 Infrastruktursåtgärder, säker skolväg färdigställs 2021

5 Fotöbron 500 1 000 1 000

6 Bulleråtgärder 300 Buffert för åtgärder 

7 Hönövägen /Skärhamnsås, 200 Instabilit i berg

8 24317 Utbyte belysning (Burö-Klåva) 850 850 850 Beräknade starten 2019 flyttas till 2020 på grund av omprio. Budget -19

9 24390 Dagvattenbrunnar 250 250 250 Utbyte enligt plan

10 27090 Brandposter 450 450 450 Utbyte enligt plan

11 24313 Vägmärken och vägmarkeringar 350 350 350 Utbyte enligt plan

12 Buffert 300

13 Kollektivkörfält Grönevik 200 1 500 Ev medfinansiering Trv

14 Parkeringsplats, Doktorns Brygga 900

Öckerö centrum

Summa 12 150 11 900 8 900

Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2020 (äskandena skall anges i prioriterad ordning)

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530  Gatuenheten
Verksamhet: 24319
Benämning: Trafiksäkerhetsåtgärder enl Trafiksäkerhetsplan

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 2 500

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 2 500

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 38 76 2 500
Internränta (1,50 % av  bokförda värdet) 19 38 År

Totalt 57 113 33

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 2 500

 -   driftkostnadspåverkan 57

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Under 2019 antogs trafiksäkerhetsplanen.

Äskandet för 2020 avser trafiksäkerhetsåtgärder utifrån 
trafiksäkerhetsplanens handlingsplan.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530 Gatuenheten
Verksamhet: 24311
Benämning: Beläggning

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 3 500

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 3 500

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 3 500
Internränta (1,50 % av  bokförda värdet) 26 53 År

Totalt 26 53 15

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget

 -   driftkostnadspåverkan 26

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Konsult har utrett behovet av beläggningsarbeten på kommunens vägar. 
Det arbete påbörjades 2015 och är beräknad på en 10 års period till en 
kostnad av 3 300 tkr/år.

Ett av kommunens övergripande mandatmål för 2019-2022 är "nolltolerans 
mot potthål på de kommunala vägarna".

Då kvaliteten på vägnätet är viktigt och för att uppnå en god vägstandard 
vari att uppnå  mandatmålet "nolltolerans mot potthål på de kommunala 
vägarna", behöver vi till 2020 öka äskandet till 3 500 tkr/år.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530 Gatuenheten
Verksamhet: Trafiksäkerhet
Benämning: Intagsvägen GC-väg Etapp 2

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 1 350

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 1 350

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 14 27 1 350
Internränta (1,75 % av  bokförda värdet) 12 24 År

Totalt 25 51 50

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 1 350

 -   driftkostnadspåverkan 25

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelbanan på Intagsvägens nordvästra 
sida mellan Nordgårdsvägen och Kompassenskolan. 
Syftet med byggnationen är att sammankoppla befintlig gång- och 
cykelbanan från Nordgårdsvägen och skapa en trygg och säker skolväg.

Eventuell medfinasiering och inlösen av mark.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530 Gatuenheten
Verksamhet: Infrastruktur säker skolväg
Benämning: Västergårdsskolan Björkö

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 500

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 500

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 5 10 500
Internränta (1,50 % av  bokförda värdet) 4 8 År

Totalt 9 18 50

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 500

 -   driftkostnadspåverkan 9

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Västergårdsskolan på Björkö byggs om och för att säkra barnens skolväg 
måste vissa infrastrukturårgärder göras.

Äskandet 2020 avser utredning och planering av säker skolväg kring 
Västergårdsskolan.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad 
Ansvar: 50530
Verksamhet: Gatuenheten
Benämning: Brounderhåll, Fotöbron

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 500

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 500

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 5 10 500
Internränta (1,50 % av  bokförda värdet) 4 8 År

Totalt 9 18 50

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 500

 -   driftkostnadspåverkan 9

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

COWI har 2018 utfört inspektion av Fotöbron. 
I inspektionen finns föreslagen handlingsplan på åtgärder som bör utföras 
på kort och lång sikt. 

Enligt handlingsplan bör en ny utredning göras. Utredningen med 
tillhörande provtagning bör ske för att bestämma åtgärd, omfattning och 
utbredning. 

Äskandet 2020 avser en mer grundlig utredning på pelare för kommande 
åtgärder.

Eventuelll medfinasiering

Konsekvensen av uteblivna åtgärder är ökade framtida kostnader.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530 
Verksamhet: Gatuenheten
Benämning: Bulleråtgärder

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 300

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 300

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 15 30 300
Internränta (1,50 % av  bokförda värdet) 2 5 År

Totalt 17 35 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 300

 -   driftkostnadspåverkan 17

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Kommunen har ett antal inkommande klagomål från allmänheten 
angående ohälsa på grund av buller.

För att möta upp klagomålen där utredningarna påvisat ohälsa orsakat av  
buller och där kommunen är skyldig att vidt åtgärd avser äskandet för 
kostnader för bullerutredningen och åtgärder i vägområdet. 

Äskande för bulleråtgärder avser 300 tkr/år 

Konsekvensen av uteblivna åtgärder är vitesförelägganden.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530
Verksamhet: Gatuenheten
Benämning: Stabiliseringsåtgärd bergsparti Hönövägen

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 200

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 200

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 10 20 200
Internränta (1,50 % av  bokförda värdet) 2 3 År

Totalt 12 23 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 200

 -   driftkostnadspåverkan 12

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

I bergs- och radonundersökningen som utfördes i samband med detaljplan 
Öckerö centrum noterades ett 50 m långt parti i den norra delen av 
bergskärning längs Hönövägen som instabil. Det instabila partiet åtgärdas 
genom bergrensning och ev förstärkning med 2-3 bergbultar. 

Konsekvensen att det inte genomför är risk för ras över oskyddade 
trafikanter. 

Kostnadsförslag 6 tkr/ bult. 

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstryrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530 Gatuenheten
Verksamhet: 24317 Infrastruktur, belysning 
Benämning: Byte av belysningsstolpar ev markkabel från Burö till Klåva

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 850

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 850

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 28 57 850
Internränta (1,75 % av  bokförda värdet) 7 15 År

Totalt 36 72 15

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 850

 -   driftkostnadspåverkan 36

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Det finns ett antal belysningsstolpar som finns kvar från 60-talet som behöver bytas 
ut i kommunen. Behovet är störst utmed stora leden mellan Hälsö och Hönö.

Arbetet påbörjades under 2017 och har under 2 års tid fått stå tillbaka på grund av 
andra mer akuta belysningsarbeten. 

Under 2020 kommer arbetet att återupptas varvid vi planerar att byta ca 50 stycken 
belysningsstolpar årligen tills allt är utbytt.

Äskandet för 2020 motsvarar ca 50 stycken 8 metersstolpar med LED-armaturer.
Där vi behöver byta ut markkabel kommer det att göras samtidigt. 

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar:  ZZ50530 Gatuenheten
Verksamhet: 24390
Benämning: Dagvattenbrunnar

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 250

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 250

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 250
Internränta (1,50 % av  bokförda värdet) 2 4 År

Totalt 2 4 20

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 250

 -   driftkostnadspåverkan 2

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

I och med den nya vattenstjänstlagen har kommunen ett strikt ansvar för vägvatten 
som kommer in på fastigheter.
Äskandet gäller utbyggnad av dagvattenbrunnar i det äldre vägnätet där det ofta 
saknas brunnar och för nya brunnar i samband med va-enhetens utbyggnad av 
dagvattenledningar.
Beräknad kostnad 25 tkr /brunn. Totalt äskas för 10 brunnar.

Genom att sätta ut dagvattenbrunnar minskar risk för ersättningsskador på fastighet 
på grund av översämning.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530 
Verksamhet: Gatuenheten
Benämning: Brandposter

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 450

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 450

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 23 45 450
Internränta (1,75 % av  bokförda värdet) 4 8 År

Totalt 26 53 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 450

 -   driftkostnadspåverkan 26

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Vid släckning av bränder använder sig räddningstjänsten främst av vatten, 
men för att kunna släcka större bränder kan det behöva större tillgång till 
vatten än vad som kan transporteras i en släckbil. Det kan ske på olika sätt, 
via tankbilar, genom brandposter eller med motorsprutor till öppet vatten.

Öckerö kommun har ca 360 brandposter som är gamla och behöver 
succesivt bytas ut.

Planen är att byta några brandposter per år och i första hand i samband 
med att VA utför ledningsarbeten.

Äskande för 2020 avser ca 8 brandposter

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530 Gatuenheten
Verksamhet: Infrastruktur
Benämning: Värmärken/Vägmarkering

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 350

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 350

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 18 35 350
Internränta (1,75 % av  bokförda värdet) 3 6 År

Totalt 21 41 10

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 350

 -   driftkostnadspåverkan 21

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Vägmärken och andra anordningar skall tillsammans med väg- och 
gatuutformningen och dess anpassning till väg- och gaturum ge trafikanten 
vägledning, styrning oh information för en effektiv och säker trafik. 
Vägmärkesförordningen är den förordning som styr hur vägmärken och 
andra anordningar ska vara utformade.

I kommunen finns många vägmärken och andra andordningar,bland annat 
vägmarkeringar, som är utslitna eller saknas helt som behövs åtgärdas så 
att de uppfyller de krav som vägmärkesförodningen ställer.

För att kunna reglera både den rörliga som stillastående trafiken kommer vi 
att behöva märka ut regleringarna med hjälp av nya vägmärken och andra 
anordningar och ta beslut om lokal trafiföreskrift där sådan krävs. 

Äskandet avser inventering samt införskaffande av nytt material årligen 
tills samtliga gamla vägmärken och andra anordningar är åtgärdade. 

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar:  ZZ50530 
Verksamhet:  Gatuenheten
Benämning: Buffert

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 300

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 300

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 300
Internränta (1,50 % av  bokförda värdet) 2 5 År

Totalt 2 5 15

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 300

 -   driftkostnadspåverkan 2

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Äskandet 2020 avser buffert för oförutsedda och obudgeterade kostnader i 
och omkring vägnätet. 

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen/SB
Ansvar: ZZ50530 Gatuenheten
Verksamhet: Infrastruktur framkomlighet
Benämning: Utökat körfält Gröneviks färjeläge

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 200

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 200

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 3 6 200
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 2 4 År

Totalt 5 10 33

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 200

 -   driftkostnadspåverkan 5

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Breddning av körfält vid Gröneviks färjeläge.

Syftet är att skapa ett kollektivkörfält för buss i linjetrafik och möjliggöra 
för längre kölängd.

Konsekvensen av avsaknaden av ett kollektivkörfält för buss i linjetrafik 
innebär att bussen fastnar bakom köande fordon som inväntar färjan villket 
medför en risk att resande med buss inte kommer med färjan. 

Äskandet för 2020 avser planering och projektering

Eventuell medfinasiering

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: KS/Samhällsbyggnad
Ansvar: 50530
Verksamhet: Gatuenheten
Benämning: Dr Brygga

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 900

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 900

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 45 900
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 7 14 År

Totalt 7 59 20

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 900

 -   driftkostnadspåverkan 7

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Någon form av dagvattenavledning behövs på parkeringen.

Befintlig yta behöver ny beläggning samt parkeringsplatserna bör 
markeras. 

Dialog med kretsloppsenheten hur återvinningsstationen ska utformas vid 
parkeringen. 

Sidan 1



Nämnd: SB/Kretslopp tkr tkr tkr

Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 87030 Mindre sopbil 1 300 Utbyte enligt Schema

2 87030 Containrar 250 250 250

3 87010 Projekt fastighetsnära insamling 100 ? ? Försök med fastighetsnära hämtning (FNI) i ett område

87030 Lastväxlare 1 800 Utbyte enligt schema

87030 Kranbil 750 Utbyte enligt schema

87030 Tvåfacksbil 1 800 Utbyte enligt schema

 

Summa 1 650 2 800 2 050

Sammanställning av äskande för investeringsäskande

Äskande för år 2020 skall anges i prioritetsordning, äskande för år 2021 och 2022 anges sist utan prioritetsordning

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 62111
Verksamhet: 87030
Benämning: Mindre fordon

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 1 300

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 1 300

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 93 186 1 300
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 10 20 År

Totalt 103 205 7

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 1 300

 -   driftkostnadspåverkan 103

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Kretsloppsenheten har i flera år haft ett mindre fordon för hämtning av 
avfall på stälen där ordinarie fordon inte kunnat hämta. Detta fordonet har 
också användt för hämtning av förpackningsavfall och papperskorgar.

Fordonet ingår i ordinarie utbytesplan som bifogas

Sidan 1



Investeringsäskande år 2021 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år skall ett arbetsblad användas per år .

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: KS/ Kretsloppsenheten
Ansvar: 62111
Verksamhet: 87030
Benämning: Containrar

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 250

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 250

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 25 50 250
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 2 4 År

Totalt 27 54 5

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 250

 -   driftkostnadspåverkan 27

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Enheten behöver med viss intervall byta ut containrar på våra 
återvinningscentarler. En bedömning är att vi behöver byta containrar för 
250 t kr/år.

Eftersatt underhåll/byten medför att vi får svårighet att utföra vårt uppdrag.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd: Kommunstyrelsen
Ansvar: 62111
Verksamhet: 87010
Benämning: Avfallskärl

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 100

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 100

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 7 14 100
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 1 2 År

Totalt 8 16 7

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 100

 -   driftkostnadspåverkan 8

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

2018 års förpcknings- och returpappersförordningen föreskriver att 
borttransport av hushållens förpackningar och returpapper ska som 
huvudregel samlas in på plats i nära anslutning till fastigheten s.k. 
kvartersnära insamling. Vad som avses med kvatersnära är inte fastställt

den 1 januari 2021 skall 60% av bostadsfastigheterna erbjudas detta. Från 
2025 skall alla ha möjlighet att lämna förpackningarna fastighetsnära.

Under 2019 kommer vi att titta på olika möjligheter till att genomföra 
ovanstående. 2020 kommer vi att genomföra något av de alternativ vi 
kommit fram till.

Sidan 1



Mall för budget 2012

Nämnd: KS/SB/VA tkr tkr tkr

Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

86521 Servisutbyggnader 1 000 1 000 1 000 Utbyggnader i takt med givna bygglov

86521 Renovering av vattenledningar 1 000 1 000 1 000 Utbyte av ledningssträckor med mycket läckor, gammalt mtrl, i samband med beläggningsplanen

86575 Renovering av pumpstationer 800 1 000 1 000 Utbyte/reinvestering av pumpar, rörinredning, styrskåp, byggnader, tryckstegring

86575 Utbyggnad av dagvattenledningar 1 000 1 000 1 000 Utbyggnad i takt med uppkomna olägenheter

86575 Saneringsplan/Åtgärdsplan 2020 3 400 3 400 3 500 Enl. saneringsplan, renovering av inläckage i ledningar samt nedstigningsbrunnar

86521 Ventilbyten 500 500 800 Utbyte av gamla och trasiga avstängningsventiler

86521 Utbyte av arbetsfordon 900 900 500

86521 Vattensäkerhet 500 500 500 Nya lås, stängsel mm

86575 Utbyte av brunnslock 200 200 200

86512 Ny modul till Va-banken 200  

86521 Ledningsrätter 500 500 500

Deltotal 10 000 10 000 10 000

Buffert 2 000 2 000 2 000

Större projekt kan innebära tillkommande kostnader då det uppkommer ändrings-och tilläggs arbeten 

(ÄTOR). Under året tillkommer brådskande projekt. Mark- och exploateringsenheten (MEX) kan påverka VA-

enheten så att nya invetsringsprojekt måste startas.

Deltotal 12 000 12 000 12 000

Omläggning av Pinans tak inklusive 4 830

Om vi inte får bidrag för solceller behöver ändå Pinans tak renoveras, dock till en billigare kostnad. Detta är 

förankrat med Urban.

Solceller exkl bidrag

Öckerö nya centrum

Nytt reningsverk

Renovering av reservoar på Hyppeln 1 500

Summa 16 830 12 000 13 500

Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2020 (äskandena skall anges i prioriterad ordning)

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Nämnd:KS/Samhällsbyggnad/Va-enheten
Ansvar: 60000
Verksamhet: 86571
Benämning: Omläggning av reningsverket Pinans tak

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 4 830

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 4 830

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 81 161 4 830
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 36 72 År

Totalt 117 233 30

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 4 830

 -   driftkostnadspåverkan 117

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv:

Reningsverket Pinans tak är i stort behov av omläggning. Solceller planeras att 
installeras i samband med omläggningen. 

Installation av solceller kräver att takkonstruktionen ändras. Investeringsutgiften 
för nytt tak med ändrad konstruktion beräknas till 3 500 tkr.

Installation av solceller beräknas till 1 330 tkr. VA-enheten har sökt statligt 
investeringsstöd för installationen. Stödet är idag på 30 % vilket motsvarar 398 tkr  
av hela installationskostnaden.
Om statligt investeringsstöd beviljas blir nettokostnaden för solceller 932 tkr.

Solelens andel av totalförbrukningen beräknas till 14,2% vid en årsförbrukning på 
795 MWh. Värde på köpt el beräknas på 90 öre/kWh.  Enligt förstudien beräknas 
kostnaden för investeringen vara återbetald inom 7-9 år

Va-enheten har inga möjligheter att omfördela investeringarna för 2020 för att 
möjliggöra projektet utan äskar därför särskilda medel för detta.

Om projektet med solceller inte kommer till stånd måste ändå taket läggas om. 
Kostnaden blir då betydligt lägre än om vi behöver byta konstruktion. En mycket 
preliminär kostnad ligger på ca 1 500 tkr. Inte heller denna kostnad kan inrymmas i 
investeringsbudgeten utan ytterligare medel måste äskas.

Paralellt med detta pågår en utredning om kapacitetshöjning av rening av spillvatten 
i kommunen. Beroende på vad denna utredning ger kan detta äskande komma att 
ändras.

Sidan 1



Mall för budget 2012

Nämnd: SB/Båttrafiken tkr tkr tkr

Prioritet Vht Benämning 2020 2021 2022 Kommentarer till äskandet

1 Energieffektivisering propellerbyte 300

2 Energieffektivisering uppvärmning 450

Ny färjelinje/ Angöring Lilla Varholmen 3 500 enligt mandatmålet,  En förutsättning är medfinansierin från Trv

Summa 750 3 500 0

Sammanställning av investeringsäskande ÅR 2020 (äskandena skall anges i prioriterad ordning)

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Kommunstyrelsen
63 111
Samhällsbyggnads
Energieffektivisering  Båttrafiken

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 300

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 300

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 20 300
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 2 5 År

Totalt 2 25 15

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 300

 -   driftkostnadspåverkan 2

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Som ett forsatt naturligt led i den energieffektivisering som pågått över tid 
på Båttrafiken är nästa steg att ersätta befintlig propeller. 
Nuvarande använder idag 32% vid 1300 Rpm och bromsar 75% vid 1800 
Rpm.
Med andra ord ger den  underdimensionerade propellern en dålig 
verkningsgrad och genom att ersätta befintlig propeller med en ställbar som 
man fixerar i bästa verkningsgrad, kan den högsta beräknade 
bränslebesparingen uppgå 10%
Med  föregående års förbrukning skulle en besparing av 12 000 liter diesel 
genereras.
Ett snittpris på 6 SEK per liter diesel MK1 ger en beräknad besparing på
71 000SEK
Från detta kan även tilläggas att beräknat årligt Co2 utsläpp minskar med ca 
33 ton.

Sidan 1



Investeringsäskande år 2020 (tkr)
För investeringar som pågår under flera år använd ett arbetsblad per år

Det år som investeringen beräknas tas i bruk (aktiveras) skall: 

- beräknat totalt investeringsbelopp anges i gulmarkerad ruta nedan (belopp)

- avskrivningstid anges i blåmarkerad ruta (år), SKL:s skrift skall användas som utgångspunkt

Kommunstyrelsen
63 111
Samhällsbyggnads
Energieffektivisering  Båttrafiken

Investeringsutgifter  /inkomster År 1

Beräknad utgift 450

Beräknad inkomst (anges med minustecken) 0

Summa (netto) 450

Investeringen får följande effekter i drift År 1 År 2

Intäktsökning (anges med minustecken) 0 0

Reavinst (anges med minustecken) 0

Kostnadsbesparing anges med minustecken) 0 0

Reaförlust/utrangering 0  

Kostnadsökning(förutom kapitalkostnader) 0 0

Summa (netto) 0 0 Belopp (tkr)

Avskrivningskostnad 15 30 450
Internränta (1,5 % av  bokförda värdet) 3 7 År

Totalt 18 37 15

SAMMANSTÄLLNING PROJEKT År 1

 -   äskande till investeringsbudget 450

 -   driftkostnadspåverkan 18

OBS! Beräkning av kapitalkostnader (avskrivning och internränta) i denna blankett utgår från att år 1 

blir halvårseffekt och år 2 helårseffekt.

Som ett led i den energieffektivisering som pågått över tid inom båttrafiken 
är nästa natuliga steg att ersätta nuvarande uppvärmningssystem i 
passagerarutrymmet från el till vattenburna element kopplade till 
huvudmotorns kylsystem med tillhörande värmeväxlare. Detta 
kompletteras med värmepump med akumulatortank för att reducera 
strömförbrukningen då landanslutning är inkopplad.
Beräknad bränslebesparing på ovanstående modifiering uppgår till 4%

Sidan 1
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Taxor och avgifter 

Nämnd: SB/VA 
Taxa/avgift avser: Taxa 2019 Taxa 2020 Plan 2021 Plan 2022 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
 
Kommundirektören har, enligt KS § 329, Dnr 215/18, fått i uppdrag att göra en översyn av 
Va-taxan för att nå en harmonisering med övriga GR-kommuner och kustkommuner. 
 
VA-enheten har påbörjat arbetet men då taxan är komplex och består av många parametrar 
behöver verksamheten tid för att analysera GR-kommunernas taxor och därefter redovisa hur 
nuvarande taxa kan förändras.  
Förslag till ny Va-taxa 2020 redovisas i samband med budgetens höstprocess.  
 
Ekonomi 
 
Anläggningsavgiften ska, enligt Rådet för kommunal redovisning, periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. Vilka de ekonomiska konsekvenserna kan bli av att förändra 
en eller flera av parametrarna som ligger till grund för anläggningsavgifterna måste utredas. 
Det kan även bli aktuellt med en differentierad taxa för t ex lägenhetsavgifter 
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Taxor och avgifter 

Nämnd: KS/Kostenheten 
Taxa/avgift avser: Taxa 

2019 

Taxa 

2020 

Plan  

2021 

Plan  

2022 

     

Externa besökare Lunch Solhöjden 

Pensionärslunch Solhöjden  

10 kort lunch pensionär  

60  

60 

600  

70 

65 

610 

71 

66 

625 

72 

67 

640 

Personal/Kommunlunch Solhöjden 60  67  69 71 

Personal/Kommunlunch Skola/förskola 43 55 56 57 

Extra pedagogiska luncher  20 25 28 30 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
 
Portions pris för lunch i våra verksamheter har inte indexjusteras sedan 2012. Det behövs en reglering 

som motsvarar något av de ökade kostnaderna på både råvaror och produktionskostnader.   

 

Solhöjden Vi vill måna om pensionärerna som inte vill handa kontanter eller bära med sig kreditkort. 

Det är ett uppskattat moment att kunna köpa flera måltider vid ett tillfälle. Detta bör också belönas i 

form av en rabatt.  

 

 



Mall för budget 2019 
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Taxor och avgifter 

Nämnd: Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsverksamheten 
Taxa/avgift avser: 

Parkeringar 

Taxa 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 

På avgifterna tillkommer  

moms 25 % 
    

P-plats 1:a  240 exkl 

300 inkl 

265 exkl 

331,25 inkl 

300 exk 

375 inkl 

325 exkl 

406,25 inkl 

p-plats 2:a  360 exkl 

450 inkl 

385 exkl 

481,25 inkl 

410 exkl 

512,50 inkl 

435 exkl 

543,75 inkl 

p-plats 3:e  

efter särskild prövning 

 

720 exkl 

900 inkl 

745 exkl 

906,25 inkl 

770 exkl 

962,50 inkl 

795 exkl 

993,75 inkl 

El-plats 1:a 324 exkl 

405 inkl 

349 exkl 

436,25 inkl 

374 exkl 

467,50 inkl 

399 exkl 

498 inkl 

El-plats 2:a  

efter särskild prövning 

 

 

El-plats / elbil 

 

486 exkl 

607,50 inkl 

 

300 exkl 

375 inkl 

 

511 exkl 

638,75 inkl 

 

325 exkl 

406,25 inkl 

536 exkl 

670 inkl 

 

350 exkl 

437,50 inkl 

561 exkl 

701,25 inlkl 

 

375 exkl 

468,75 inkl 

Verksamheter 1 240 exkl 

300 inkl 

265 exkl 

331,25 inkl 

300 exk 

375 inkl 

325 exkl 

406,25 inkl 

Verksamheter 2:a  

 

 

Verksamheter 3:e  

efter särskild prövning 

360/ p-plats 

exkl 

450/ p-plats 

inkl 

720 exkl 

900 inkl 

385/ p-plats 

exkl 

481,25/ p-plats 

inkl 

745 exkl 

931,25 inkl 

410/ p-plats 

exkl 

512,50/ p-plats 

inkl 

770 exkl 

962,50 inkl 

435/ p- plats 

exkl 

543,75 / p-plats 

inkl 

795 eckl 

993,75 inkl 

Administrationsavgift 

moms tillkommer 

Tas ut vid tecknande av nytt 

bilavtal 

 

300 exkl 

375 inkl 

300 exkl 

375 inkl 

300 exkl 

375 inkl 

300 exkl 

375 inkl 

Fakturering varje månad 25 kr 25 kr 25 kr 25 kr 

     

 



Mall för budget 2019 

Sidan 2   

Parkeringen på Framnäs Bohus- Björkö, 200 platser + 1 bussplats+ 1 HCP, är avsedd för 
boende och verksamheter på Kalvsund och Grötö samt Florentinerskäret då det saknas 
biltrafik på öarna.  
 
Byggnation av parkeringsdäck i privat regi har startats och beräknas vara klart i maj 2019, 
detta genererar ett tillskott på 42 bilplatser och byggs i första hand för de tillkommande 
lägenheterna på Kalvsund, dock finns möjlighet för andra att hyra bilplats om man vill ha en 
väderskyddad plats. De befintliga p-platserna kommer att flyttas till p-däckets övre plan.  
 
På Hönö Pinan i anslutning till pendelparkeringen har kommunen 41 bilplatser som hyrs ut 
till verksamheter.  
 
Taxan höjdes 2018- 01-01 efter beslut i KF 2017-06-15 utifrån det geografiska läget och 
marktillgången samt P-norm beslutad av KF 2012-06-14, § 50, ändrad 2013-10-31, § 89. 
Någon höjning innan dess har inte gjorts sedan 2008-12-31, beslut 2008-11-13, KF § 67.  
Höjningen görs med 25 kronor per år under tre år för att möta övriga taxor i närbelägna 
områden. 
 
För alla parkeringsplatser tillkommer moms och debiteras per kvartal, vill 
man ha månadsvis faktura läggs en faktureringskostnad till på 25 kr. 
 
Privat 
Avgiften för p-platser höjs med 25 kr, vilket innebär första bilen till 265 exkl 
moms och höjs sedan för andra bilen till 385 exkl moms och till 745 exkl 
moms för tredje bilen per hushåll.  
 
Max 3 platser per hushåll efter särskild prövning 
Max 2 el-platser (motorvärmare) per hushåll efter särskild prövning. 
Max 1 elbilsplats per hushåll. 
 
Verksamheter 
Tilldelning med fler än två platser sker efter särskild prövning.  
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Taxor och avgifter 

Nämnd: 
Taxa/avgift avser: Taxa 2019 Taxa 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Taxa receptfria läkemedel  ** ** ** 

Miljöbalkstaxa 

Strålskyddstaxan 

 ** 

** 
 

** 

** 

** 

** 

Timtaxa  900 xxxx xxxx+PKV* xxxx+PKV* 

     

     

     

*Prisindex 

kommunalverksamhet 

    

** I taxan regleras antal timmar 

som ska faktureras för olika 

verksamheter baserat kronor 

enligt timmtaxan  

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Bakgrund 
 
Nuvarande timtaxa för miljöbalkstillsyn, strålskydd och läkemedel har sedan 2014 varit 900 
kr. Några indexregleringar har inte gjorts då nuvarande taxor inte tillåter det. En översyn av 
timtaxan behöver göras så att den täcker de omkostnader och utgifter kommunen har för den 
avgiftsfinansierade tillsynen. Vid en ändring av timtaxan behöver taxorna för 
miljöbalkstillsyn, kontroll av handel med vissa receptfria läkemedel och tillsyn enligt 
strålskyddslagen uppdateras.  
 
Taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen behöver även uppdateras så den stämmer överens 
med den nya strålskyddslagen som trädde ikraft den 1 juni 2018. Vid en revidering är det 



Sidan 2   

också lämpligt att revidera taxan inom miljöbalkens område efter SKL:s nya modell för 
behovsstyrd taxa. SKL nya taxemodell gör det möjligt att prioritera tillsyn där tillsynsbehovet 
är störst. Den gör det också möjligt för bättre jämförelser mellan kommuner. 
 
I de nya taxorna som tas fram kommer även möjligheten att indexreglera finnas med. 
 
Arbetet med de nya taxorna har påbörjats men det är komplext och mycket arbete med att 
implementera den nya taxemodellen från SKL. Förslag till nya taxor för 2020 redovisas i 
samband med budgetens höstprocess.  
 

Ekonomi 
Timtaxan ska täcka det omkostnader och utgifter kommunen har för den avgiftsfinansierade 
tillsynen inom som ryms inom miljö- och strålskyddstillsynen. Med de senaste årens 
löneutveckling ser vi att dagens timtaxa inte täcker de kostnader som den avgiftsfinansierade 
tillsynen har. 
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Kommunstyrelsens verksamhet - budget 2020 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag och överlämnar ärendet till 
budgetberedningen. 
 
Ärende 
I enlighet med kommunfullmäktiges ”Årsplan för ledning och styrning 2019” skall 
nämnd besluta om eventuella förslag till kvalitetsäskanden, investeringsäskanden 
och taxor. Nämndens äskanden anges i prioritetsordning. 
 
Synpunkter 
Ärendet har presenterats på förvaltningssamverkan (FSG). Eventuella synpunkter 
från fackliga organisationer skickas ut separat. 
 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-03-18 
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RIKTLINJER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖCKERÖ 
KOMMUN 
 
Riktlinjer för FÄRDTJÄNST i Öckerö kommun antagna av kommunstyrelsen 2019-03-26 
gällande i Öckerö kommun från 2019-05-01 

Färdtjänst är en kompletterande kollektiv transport, som efter behovsprövning är 

tillgänglig för den som på grund av funktionshinder, som inte endast är tillfälligt, har 

väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna 

kommunikationer. 

Detta regleras i lagen om färdtjänst (SFS 1997:736) Som komplement till lagen gäller dessa riktlinjer, 
antagna av kommunstyrelsen.  

Rätten till Färdtjänst 

Färdtjänsten är avsedd för den som på grund av ditt funktionshinder har väsentliga svårigheter att 
förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationer. 

• Funktionshindret får inte endast vara tillfälligt, utan ska vara bestående i minst 3 månader. 
• Färdtjänst kan inte erhållas på grund av att allmänna kommunikationer saknas, är dåligt 

utbyggda eller att tiderna inte passar. 
• Rätt till färdtjänst kan inte grundas på bristande förmåga att framföra eget fordon. 
• Färdtjänsttillstånd utfärdas av Öckerö kommun för dem som är folkbokförda i Öckerö 

Kommun 

Ett färdtjänsttillstånd kan vara begränsat vad gäller antalet resor per år och/eller begränsas till att vara 
giltigt endast under vintertid. 

Om sökanden av färdtjänst är under 18 år skall prövningen göras i förhållande till barn i motsvarande 
ålder utan funktionshinder. 
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Färdtjänst får inte användas för resor som staten, kommunen eller regionen, enligt annan lag eller 
förordning är skyldig att tillhandahålla eller helt eller delvis bekosta. Det gäller till exempel: 

• Resor till medicinsk vård eller behandling, tandläkare eller medicinsk rehabilitering  
• Resor i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering 
• Tjänsteresor 
• Resor till grundskola och särskola, för vilka skolskjuts kan erhållas, samt resor i samband med 

utflykter, badresor, förskole- eller fritidsverksamhet 
• Resor inom socialtjänsten 

Ansökan 

Rätt till färdtjänst utreds av kommunens färdtjänsthandläggare på delegation av Kommunstyrelsen. 

Ansökan om färdtjänst ska lämnas in på en av kommunens blanketter och vid behov tillsammans med 
ett läkarintyg. Läkarintyget ska styrka de uppgifter om funktionshindret som uppges i ansökan och 
som medför att sökanden har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att använda 
allmänna kommunikationer. Läkarintyget får ej vara äldre än 1 år. Handläggaren kan behöva få in 
intyg från specialistläkare, fysioterapeut (sjukgymnast) eller arbetsterapeut. När ett färdtjänsttillstånd 
tidsmässigt löpt ut behövs en ny ansökan vid önskemål om fortsatt färdtjänst, och vid behov ett nytt 
läkarintyg. 

Alla beslut om färdtjänst meddelas sökanden skriftligt. Beslut om avslag, helt eller delvis, ska innehålla 
information om hur beslutet kan överklagas. 

 

Övriga Regler för Färdtjänstresor 

• Tillstånd för färdtjänst beviljas i de flesta fall för viss tid. Tillståndshavaren ansvarar själv för 
att ansöka om nytt tillstånd när tillståndet löper ut. I vissa särskilda fall för personer med 
omfattande och bestående funktionshinder kan färdtjänst beviljas tills vidare. 
 

• Färdtjänst är en särskild form av allmän kollektivtrafik för funktionshindrade, vilket innebär 
att man inte alltid åker raka vägen till resmålet och att samåkning sker. Stopp under resan är 
ej tillåtet. 
 

• Ensamåkning: Om resan inte kan genomföras i ett fordon tillsammans med andra resenärer 
kan ett särskilt beslut om ensamåkning sökas. Det krävs att färdtjänstresenären har en 
funktionsnedsättning som omöjliggör kontakt med andra människor. Behovet av 
ensamåkning ska styrkas med läkarintyg från specialistläkare. 
 

• Ledsagare: Färdtjänstresenär som ej kan genomföra en resa med den hjälp som föraren kan 
ge, utan behöver hjälp av någon annan person i fordonet under själva resan, kan ansöka om 
att få ta med en ledsagare. Behovet av hjälp ska vara knutet till själva resan. Behov av hjälp 
enbart på resmålet ger inte rätt till ledsagare. Ledsagaren ska kunna tillgodose den 
färdtjänstberättigades behov under hela resan. Ledsagaren ska påbörja och avsluta resan på 
samma plats som färdtjänstresenären. Ledsagaren betalar ingen egenavgift för resan. Att 
kommunen har beviljat ett tillstånd med ledsagare innebär enligt lagen ingen skyldighet för 
kommunen att anskaffa ledsagare. 
 

• Om särskilda skäl finns så kan ett färdtjänsttillstånd förenas med villkor, till exempel om att 
ledsagare SKA medfölja en tillståndshavare under resorna. 
 

• Medresenär: En medresenär får medfölja. Medresenären ska påbörja och avsluta resan på 
samma plats som färdtjänstresenären. Medresenären betalar samma egenavgift som 
färdtjänstresenären.  
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• Färdtjänstberättigad person får ta med egna barn under 16 år vid färdtjänstresa, dock 
inte flera än att den färdtjänstberättigade samt eventuell ledsagare och egna barn ryms i 
ett färdtjänstfordon.  
 

• Bagage som får tas med på resan är två bärkassar eller en resväska om max 20 kg. 
 

• Bilbarnstol tillhandahålles ej. 
 

• Rullstol tillhandahålles ej. 
 

• Resor till och från arbete till lägre egenavgift tillhandahålls ej. 
 

• Sällskapsdjur får ej tas med. 
 

• Särskilt beslut krävs för att få ta med Ledarhund/Servicehund.  
 

• Liggande transport tillhandahålls ej. 
 

• Trappklättring tillhandahålls ej.  
 

• Bärhjälp tillhandahålls ej av arbetsmiljöskäl. 
 

• El-Scooter med styre anses som ett fordon för att transportera sig i närområdet. Dessa fordon 
får ej tas med i specialanpassat färdtjänstfordon. 
 

• Färdtjänst tillhandahålls de tider under dygnet som den allmänna kollektivtrafiken är 
tillgänglig inom kommunen. 
 

• Hjälpmedel som inte behövs under själva resan utan som resenären behöver på resmålet får 
tas med om de inte föranleder behov av annan fordonstyp eller upptar plats för annan resenär. 
 

Återkallande av tillstånd 

Färdtjänsttillståndet får återkallas 

• Om förutsättningarna för färdtjänst inte längre finns. 
• Om tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de 

föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst. 
• Om tillståndsinnehavaren folkbokför sig i en annan kommun. Under en period av 14 dagar 

gäller tillståndet vid flytt. 

 
 
 
 

 

 

 

 



     
   

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÄRDTJÄNST I ÖCKERÖ KOMMUN 
 
 
 

§  1 RÄTT TILL FÄRDTJÄNST 
 
Färdtjänsten får anlitas av den som efter ansökan fått tillstånd till denna. 
 
Tillstånd till färdtjänst kan meddelas den som är folkbokförd i Öckerö 
kommun och som på grund av funktionshinder, vilket är bestående minst 
tre (3)  månader och har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen 
hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel. 
 
 
1.1   Rätt till färdtjänst 
 
Färdtjänst skall enbart beviljas den som vid huvudparten av sina resor ej kan förflytta 
sig på egen hand eller resa med allmänna kommunikationsmedel. Avsaknad av 
kollektivtrafik eller hög ålder utgör inget skäl för färdtjänst. 
 
Färdtjänsten är personlig. Färdtjänst skall endast användas vid de resor där 
funktionshindret omöjliggör annat färdsätt. 
 
Färdtjänst är en särskild form av kollektivtrafik, vilket innebär att man inte alltid åker 
raka vägen till resmålet och att samåkning sker. 
 
Ändras eller upphör behovet av färdtjänst skall detta genast meddelas till 
kommunstyrelsen/samhällsbyggnad/färdtjänsthandläggaren. 
 
1.2 Barn och färdtjänst 
 
Barn, vare sig de är funktionshindrade eller inte, reser inte ensamma med allmänna 
kommunikationer utan i sällskap med vuxen. Det innebär att funktionshindrade barn 
som kan resa med allmänna kommunikationer utan väsentliga svårigheter 
tillsammans men en vuxen person normalt inte kan anses uppfylla färdtjänstlagens 
krav för tillstånd. 
 
§ 2 PRÖVNING AV RÄTT TILL FÄRDTJÄNST 
 
Rätten till färdtjänst prövas av 
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad/färdtjänsthandläggaren. 
 
 
2.1 Ansökan om rätt till färdtjänst 
 
Vid ny ansökan om färdtjänst skall ansökan samt läkarintyg enligt fastställt formulär 
inlämnas till handläggaren. 



Ett läkarintyg berättigar inte till färdtjänst utan utgör en del av beslutsunderlaget. 
 
Vid omprövning av färdtjänst skall ansökningsformulär inlämnas till handläggare 
samt läkarintyg om så begärs. 
 
2.2 Beslut om färdtjänsttillstånd 
 
Alla beslut skall skriftligt meddelas den sökanden. Beslut om avslag skall innehålla 
information om hur beslutet kan överklagas. 
 
§ 3 TILLSTÅNDETS OMFATTNING 
_____________________________________________________ 
 
3.1 Tillståndets omfattning. 
 
Tillstånd beviljas för viss tid. 
 
Den som beviljats färdtjänst har rätt till resor med den typ av fordon som framgår av 
beslutet. 
 
Tillståndet kan vara förknippat med föreskrifter och villkor. 
 
En svårt funktionshindrad person kan vara i behov av ledsagare. 
Rätt till ledsagare beviljas i varje enskilt fall. Ledsagare beviljas då funktionshindret 
medför behov av hjälp under resan i fordonet utöver den som föraren kan ge. 
 
Färdtjänsttillstånd omfattar inte resor där annan betalningsansvarig finns. 
Kommunens färdtjänst omfattar heller inte resor varifrån det utgår ersättning från 
VGR. Dessa resor är läkarvård, tandvård, sjukvårdande behandling etc. 
 
3.2 Omprövning av färdtjänsttillstånd 
 
Kommunstyrelsen/samhällsbyggnad/färdtjänsthandläggaren kan på eget initiativ 
ompröva alla färdtjänsttillstånd. 
 
Omprövningen sker enligt samma former och villkor som vid ansökan om nytt 
tillstånd.  
 
 4 FÄRDTJÄNSTENS UTFÖRANDE 
 
Den som har blivit beviljad färdtjänst beställer själv sin resa. 
 
 
4.1 Färdtjänstens utförande 
 
Resan beställs direkt hos utföraren, som är Västtrafiks Beställningscentral. 
Om resan beställs av annat bolag erlägger färdtjänstinnehavaren själv hela kostnaden 
för resan. 
Resan skall förbeställas. Från 14 dagar innan eller i så god tid som möjligt dock 
senast 60 minuter före avfärd, i enlighet med beställningscentralens öppettider. 
 



Vid beställning behöver de veta: 
- Ditt namn, personnummer och telefonnummer och ev. mobilnummer 
- om det gäller färdtjänstresa eller sjukresa 
- vart du vill bli hämtad 
- vart du vill åka 
- om du har någon tid att passa (när du skall vara framme) 
- när du vill åka hem igen 
- om någon reser tillsammans med dig 
- om du har något hjälpmedel med dig 
- om du vill beställa din hemresa samtidigt 
 
Varje resenär skall vid resa uppvisa giltig legitimation. 
 
 
§ 5 OMRÅDE FÖR FÄRDTJÄNSTRESOR 
 
Färdtjänstresa skall anordnas inom Öckerö kommun och i kommunens 
reseområde. 
 
 
5 Område för färdtjänstresor 
 
Kommunen färdtjänsttillstånd berättigar till resor inom Öckerö kommun, samt inom 
och till/från Göteborg, Mölndal, Kungälv, Partille och Härryda. 
 
Resandet är begränsat: 
 

• I Öckerö kommun får inga resor ske till/från Kalvsund och Grötö. 
• I Göteborg får inga resor gå till/från södra skärgården, dvs. Donsö, Asperö, 

Brännö, Styrsö, Vrångö, Köpstadsö, Källö, Vargö, Sjumansholmen, 
Kårholmen, Knarrholmen och Stora Fårö. 

• I Kungälvs kommun, inga resor till/från Marstrandsön.  
 
 
_____________________________________________________ 
 
 
§ 6 ÅTERKALLANDE AV TILLSTÅND 
 
 
 
6 Återkallelse av färdtjänsttillstånd 
 
Om det misstänks att färdtjänsttillstånd används i strid med beslut och regler skall 
detta utredas. Tillståndet får återkallas eller förenas med villkor om tillståndshavaren 
gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av de föreskrifter och 
villkor som gäller för färdtjänst. 
 
§ 7 Avgifter och övrigt 
 



____________________________________________________ 
 
7, 1 Avgift för färdtjänst beslutas av Kommunfullmäktige. 
 
Resenär betalar fastställd egenavgift, enligt Västtrafiks baspris + påslag i procent. 
 
Vuxen  egenavgift gäller från den dag man fyller 20 år. 
 
Barn  från  0– 7 år medföljer utan egenavgift. 
Skolungdom 7 –till och med 19 år som medföljer vid vårdnadshavarens färdtjänstresa 
erlägger avgift enligt fastställd taxa.  
 
Ledarhund medföljer gratis. Eventuell filt alt underlägg tillhandahålles inte av 
taxibolagen. 
 
7, 2 När får resan ske. 
 
Resa får ske under de tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten, hos 
allmänna kommunikationer. Alla dagar klockan 05.00 – 24.00. 
 
7, 3 Övrigt 
 
Ledsagare är behovsprövat och kan beviljas av kommunen. 
 
Ledsagare betalar ingen avgift. 
 
Behovet skall vara knutet till själva resan i bilen. 
 
En ledsagare ska vara den färdtjänstberättigade behjälplig under hela resan, skall 
stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade, skall vara den som 
utför tjänsterna hämtning/lämning, bältesfästning, bära kassar/bagage m m. . 
 
En ledsagare får inte vara färdtjänstberättigad. 
 
Det är ängeläget att ledsagare medföljer om detta behövs för att resan ska kunna 
genomföras på ett säkert sätt. Resan kan annars bli omöjlig att genomföra. 
 
En medresenär får medfölja. Medresenären betalar samma taxa som den 
färdtjänstberättigade. 
Medresenären skall stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. 
 
Specialfordon 
Tillstånd till specialfordon ges vid funktionsnedsättningar som innebär att resan 
måste företas sittande i rullstol och den resande ej kan flytta över till säte. 
 
Husdjur Färdtjänst är persontransport och husdjur får inte medfölja vid resa. 
 
Ledarhund/servicehund får medfölja. 
  
Via-adress resor med via-adress är inte tillåtet. 
 



Kort stopp inga korta stopp får göras under resans gång.  
Tillståndshavaren kan inte ändra resmål under resans gång. 
 
Bilbarnstol tillhandahålles ej. 
 
Rullstol tillhandahålles ej. 
 
Bagage resenär har utöver handikapphjälpmedel (såsom en rullstol, alt en rollator), 
rätt att ha två kassa alt en resväska.  
 
Färdtjänsten ombesörjer inte transport av eventuella hjälpmedel och dylikt som 
man vill ha med till resmålet, transport av dessa ombesörjes av den sökanden själv 
 
Bärhjälp tillämpas inte. 
 
Liggande transport tillämpas inte. 
 
Ensam åkning 
Kommunen tillämpar samåkning. Det innebär att den färdtjänstberättigade kan få 
åka med andra som har ungefär samma resväg och att denne inte alltid får åka 
närmaste väg till målet. Vid ensamåkning, det vill säga undantag från samåkning 
krävs en funktionsnedsättning som omöjliggör kontakt med andra människor. 
Behovet av ensamåkning skall styrkas med läkarintyg från specialistläkare.  
 
Färdtjänst för barn 
 
Barn under 12 år kan ha rätt till färdtjänst efter särskild prövning. 
Barn mellan noll och sju år ska vid färdtjänstresa åtföljas av en vuxen person. 
Då förälder erhållit bilstöd på grund av barnets funktionsnedsättning, kan barnet i 
regel beviljas ett begränsat antal resor. 
 
Överklagande av beslut 
 
Ett beslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. 
Överklagandet skall ske skriftligt. Det skall ha inkommit inom tre veckor till Öckerö 
kommun, efter det att sökanden fick del av beslutet. 
 
_____ 
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Nya Riktlinjer för Riksfärdtjänst 
 

Förslag till beslut. 
Kommunstyrelsen föreslås att anta nya riktlinjer för Riksfärdtjänst 2019-05-01 
 
 
Ärendet (sammanfattning): 
Riktlinjer för Riksfärdtjänst behöver tas fram för att tydliggöra för de som ansöker 
om att Riksfärdtjänst är en ersättningslag. Lag (SFS 1997:735) § 1 ” En kommun 
skall på de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för reskostnader för 
personer som till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett 
särskilt kostsamt sätt”. Riktlinjerna betonar vad som är resenärens ansvar och 
kommunens ansvar. I motsats till Färdtjänstlagen innehåller Riksfärdtjänstlagen 
inga skyldigheter för tillståndsgivaren att anordna transporter. Riksfärdtjänst gäller 
för resor från kommun till kommun inom Sverige och utanför färdtjänstens 
reseområde. 
 
 
Beredning: 
I ärendets handläggning har samråd skett genom dialog och jämförelser med övriga 
GR kommuner. Därmed harmoniseras Riktlinjerna med övriga GR kommuner och 
med kommuner i hela Sverige. Nya riktlinjer ger även klarare rutiner för 
handläggning av riksfärdtjänstärenden och utbetalningar till riksfärdtjänst-
resenären för utförda resor. 
 
 
Ekonomi: 
Öckerö kommun har tidigare haft höga kostnader för Riksfärdtjänstresor som har 
företagits med Taxi långa sträckor. När tåg och flyg utvecklas till att bli mer 
tillgänglighetsanpassade och resenären enklare med hjälp av ledsagning kan resa på 
dessa sätt, antas kostnaderna för Riksfärdtjänst i Öckerö kommun minska. 
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RIKTLINJER FÖR RIKSFÄRDTJÄNST I 
ÖCKERÖ KOMMUN 
 
Enligt Lag om Riksfärdtjänst 1997:735 

Skall kommunen lämna ersättning för reskostnader för personer som till följd av ett 
stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. 

För att kunna beviljas tillstånd till riksfärdtjänst krävs att: 

• Personen är folkbokförd i Öckerö kommun. 

• Funktionshindret ska vara så pass stort och varaktigt (minst sex månader) att resan behöver 

göras på ett särskilt kostsamt sätt. Detta innebär att resenären inte ska kunna resa 

självständigt med allmänna kommunikationer och med den service transportföretag kan ge i 

form av ledsagarservice och handikappanpassade fordon och platser. 

• Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. 

• Resan ska inte av någon annan anledning bekostas av det allmänna. 

• Resan görs inom Sverige utanför färdtjänstområdet. 

Färdsätt: 

Tillstånd till riksfärdtjänst ges i första hand för resor med tåg, buss, flyg eller båt tillsammans med 

ledsagare. Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen/ målet för resan. 

Kommunen har ingen skyldighet att anskaffa ledsagare. Billigaste färdsätt ska användas. Resor med 
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allmänna kommunikationer ska genomföras på den avgångstid då biljetter är billigast. Det medför att 

önskad avresetid kan förändras men att resan görs samma dag.  

Om resenären inte klarar att resa med tåg, buss, flyg eller båt, trots hjälp av en ledsagare, kan hen ha 

rätt till resa i taxi eller specialfordon. Resor i taxi och specialfordon samordnas. Det betyder att man 

reser tillsammans med andra personer och att fordonet därför inte alltid åker den kortaste vägen. 

Resenären bokar själv resan med taxi eller specialfordon genom beställningscentralen efter att resan 

är beviljad av kommunens handläggare. 

 

Ansökan:  

Ansökan om riksfärdtjänst bör vara handläggaren tillhanda senast tre veckor innan datum för avresan. 

Ett läkarintyg som styrker funktionhindret kan krävas in. Resenären bokar själv sin resa och köper 

sina biljetter efter att hen har fått beslut om beviljad riksfärdtjänstresa. På beslutet står resplanen, 

datum för resan och med de färdsätt resenären kan få ersättning för. Kommunen har inte någon 

skyldighet att anordna resan. 

Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten. 

 

Ersättning för resan:  

Kommunen ersätter merkostnaden för resan. Dels kostnaden för den person som måste följa med för 

att resan ska kunna genomföras (ledsagaren) och om resan måste genomföras på ett sätt som gör 

resan särskilt kostsam. Kommunen lämnar ut ersättning efter inlämnande av kvitton och efter att 

resan är utförd för den kostnad som överstiger egenavgiften för Riksfärdtjänstresor. Kommunen 

lämnar ingen ersättning för resor som ej har genomförts. En resa som inte avbokats vid förhinder 

bekostas av resenären. 

 

 

 

 



    
 ÖCKERÖ     
 KOMMUN   

 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax  E-post 

 Sockenvägen 13 031-97 62 00 (växel) 031-96 91 87  sbf@ockero.se  

475 80 ÖCKERÖ ÖCKERÖ     

 

 

 

Kommunstyrelsen /Samhällsbyggnad       Information om Riksfärdtjänst 
 
Vill du resa inom Sverige, med utanför färdtjänstområdets gränser? Fördyras 
din resa på grund av ditt funktionshinder? Då kan du ansöka om 
riksfärdtjänst. 
 
Förutsättningarna för att beviljas riksfärdtjänst är att: 
• du är folkbokförd i Öckerö kommun 
• ändamålet med resan är rekreation, fritidsverksamhet eller annan enskild angelägenhet. 
• resan inte av någon annan anledning bekostas av stat, kommun eller landsting, t ex 

vårdbehandling 
• resan inte är en tjänsteresa eller ska bekostas genom föreningsverksamhet 
• du har ett funktionshinder som omöjliggör en resa med egen hand, med andra klass tåg 

eller buss 
 
Val av färdmedel 
Kommunen beslutar om färdsätt med beaktande av funktionshinder och övriga 
omständigheter. Billigaste färdsätt ska användas, vilket innebär följande: 
• i första hand används allmänna kommunikationer, det vill säga tåg, buss, båt eller flyg 

utan ledsagare eller med ledsagare. 
• i andra hand används allmänna kommunikationer i kombination med taxi eller 

specialfordon. 
• i tredje hand används enbart taxi eller specialfordon. 
Behovet av ledsagare ska vara knutet till själva resan och inte till vistelsen på ankomstorten. 
Att du beviljas ett tillstånd med ledsagare innebär ingen skyldighet för kommunen att 
anskaffa ledsagare. 
Kan du genomföra en resa på egen hand med allmänna kommunikationer och 
den hjälp och service som trafikföretaget ger, är du inte berättigad till 
riksfärdtjänst. 
 
Hur ansöker man 
Ansökan om riksfärdtjänst ska göras skriftligt, minst 14 arbetsdagar innan avresan. 
Inför större helger och för resor under sommarmånaderna måste ansökan göras tidigare. 
Ansökningsblankett får du från kommunens färdtjänsthandläggare. Läkarutlåtande 
avseende riksfärdtjänstansökan kan bli aktuellt. Riksfärdtjänst får anlitas av den som efter 
ansökan fått tillstånd till det. 
 
Utredning och beslut 
Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst utreds och beslutas av kommunens 
färdtjänsthandläggare. Kommunen ansvarar inte för att en beviljad resa kan genomföras. 
Att en resa inte går att bokas på grund av platsbrist eller för att inte avgångarna passar, 
innebär inte heller någon skyldighet för kommunen att ordna resan på annat sätt. 
Kommunen har inte heller någon skyldighet att anordna resan.  
Du bokar själv resan efter att du har fått ett beslut om beviljad Riksfärdtjänstresa och 
färdsätt. Kommunen ersätter för merkostnader efter att resan är utförd och kvitton 
inlämnade. En resa som inte avbokats vid förhinder bekostas av den enskilde.  
 
Beslut om riksfärdtjänst kan överklagas hos förvaltningsrätten.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Johanna Paulsson 
Ärende: Begäran om planbesked för Björkö 1:162 
Diarienummer: 0159/16 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Samhällsbyggnadsverksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Verksamheten uppdras att återkalla planbesked för Björkö 1:162 och ändra planlistan 
därefter. 
 
Ärende 
Den 11/4 2017 (KS § 88) beslutade kommunstyrelsen om positivt planbesked för att på 
fastigheten Björkö 1:162 upprätta ny detaljplan i syfte att möjliggöra för två villor i ett och 
ett halvt plan med tillhörande fastighetsdelning. Gällande detaljplan medger en villa i ett 
plan. Sökande har i brev daterat 23 januari redogjort för att denna inte vill bekosta arbete 
med detaljplan. Sökande skriver: ”då behoven har förändrats angående fastigheten vill jag 
inte realisera någon fastighetsdelning”. Kommunstyrelsen har därmed att ta ställning till 
om detaljplanearbete ska bedrivas i kommunens regi även om fastighetsägaren inte är 
intresserad av förändring. 
 
Ekonomi 
Planbeskedsansökan innebär att en mycket liten detaljplan ska tas fram. Kostnaden bedöms 
vara 200 000 kr exklusive eventuella utredningar. 
 
Planenhetens synpunkter inför beslut om planbesked 
Den fysiska miljön inom planområdet är inte allt för kuperad och lämpar sig således väl för 
ett bostadsändamål. Det finns dessutom redan idag en befintlig bostad på fastigheten och 
att riva denna och bygga två nya småhus skulle enligt planenheten inte medföra någon 
större påverkan på miljön. Inga remissyttrande från VA-enheten har inkommit vilket tolkas 
som att den tekniska biten går att lösa i en framtida planprocess. 
 
Planförslaget genererar ytterligare en ny bostad, i kollektivtrafiknära läge, vilket är positivt 
för kommunens utveckling. Från planområdet är det mindre än 300 meter till kollektiv-
trafik. Möjligheterna att pendla till Göteborg får således anses vara goda. 
 
Den lokala trafiksituationen blir i kommande planarbete en viktig fråga att hantera. Att de 
två nya bostäderna i framtiden skulle dela infart vore fördelaktigt för att undvika att en in-
fart hamnar i vägkurvan söder om planområdet. I illustrerat planförslag (se bilaga 2) är så 
fallet. Detta bör undvikas och är viktigt ur en trafiksäkerhetssynpunkt.  



 
 

 

Med hänvisning till ovan nämnda punkter så är den samlade åsikten från planenheten att 
ett positivt planbesked kan lämnas. Men med tanke på omkringliggande bebyggelse, 
gällande detaljplans bestämmelser och sakägares möjliga försvårande av planprocessen, bör 
en ny detaljplan tydligt ange nockhöjd, takvinkel och byggrätt. Detta för att möjliggöra en 
begränsning av den nya bostadens negativa påverkan på omgivningen och kringliggande 
fastigheter. 
 
 
Underskrift av berörd chef 
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Handläggare: Genja Thesslund, Irene Berg, Jarl Gustavsson 
Ärende: Ekonomisk uppföljning 2018 
Diarienummer: 0018/18   

 

Årsredovisning 2018 
 

Förslag till beslut 
Årsredovisning 2018 för Öckerö kommun och kommunkoncern överlämnas till 
kommunfullmäktige för godkännande 
 
 
Ärendet  
 
Årsredovisning 2018 
 
 
Ekonom 
 
Genja Thesslund 
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NETTOKOSTNAD – ETT VIKTIGT NYCKELTAL 
Intäkter som verksamheten tar in i form av avgifter, taxor, 
bidrag m.m. minskat med resultaträkningens alla kostnads-
poster benämns nettokostnad. Denna kostnad skall med 
marginal täckas av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning.
 Ett av de viktigaste nyckeltalen i den finansiella analysen 
utgörs av nettokostnadsandelen, vilken visar i procent hur 
stor del av skatter och bidrag som går åt till att finansiera 
verksamheten. Riktpunkt för begreppet god ekonomisk 
hushållning brukar sättas till 98 %, vilket för Öckerö kom-
muns del kan översättas till ett positivt resultat på ca 15 
mkr. En sådan marginal ger kommunfullmäktige ekono-
miskt handlingsutrymme, samtidigt som egna resurser ska-
pas för att finansiera investeringsverksamhet.
 Analys: Diagrammet på sidan 10 visar att nettokostnads-
andelen den sista femårsperioden pendlat runt 100 %. 
Notera att ”engångsintäkter” som reavinster ingår i siff-
rorna. Med dessa poster exkluderade uppgår nettokost-
nadsandelen till avrundat 102 % år 2018. Kommunens 
nettokostnadsandel har under den senaste femårsperioden 
legat på en väsentligt högre nivå än den som fullmäktige 
angett i sitt finansiella mål. I målet anges att det årliga 
resultatet skall motsvara 1,5 % av skatter och bidrag. De 
senaste årens budgeterade resultat har varit alltför låga och 
marginalen för oförutsedda händelser har inte funnits i den 
ekonomiska planeringen. Resultatkravet i budget bör sättas 
i nivå med vad som anges i de finansiella målen vilket 2018 
hade motsvarat ett resultat på 11 mkr.

KOSTNADSUTVECKLINGEN – AVGÖRANDE 
FÖR RESULTATET 
Verksamhetens kostnader har under året ökat med 18 mkr. 
Motsvarande siffra för år 2017 var 31 mkr. Den helt domi-
nerande kostnaden är personalkostnad (löner, sociala 
avgifter, pensionskostnad). Kostnadsutvecklingen mellan 
ett år till ett annat beror till övervägande del på lönernas 
utvecklingstakt.
 Verksamhetens intäkter, se not 1, är 5 mkr lägre jämfört 
med 2017. Minskningen förklaras av förändrade förutsätt-
ningar avseende flyktingverksamheten och därtill kopplade 
minskade statsbidrag.
 Analys: Personalkostnad har ökat med 30 mkr (5%) 
jämfört med 2017, varav löner (inkl soc avg) ökade med 
19 mkr. Barn- och utbildningsnämnden har ökade perso-
nalkostnader med ca 6 % som beror både på fler anställda 
och högre löner. Socialnämndens motsvarande siffra är 
ca 7 %. Av verksamhetens totala bruttokostnad uppgick 
”summa personalkostnad” till cirka 59 %, vilket är en liten 
ökning jämfört med 2017. Av socialnämndens totalkostnad 
utgör personalkostnad ca 70 % och för barn- och utbild-
ningsnämnden är siffran 48 %. Se not 2.
 Under övriga verksamhetskostnader kan noteras att hyres-
kostnadernas ökning följer avtalsvillkoren. Under året har 
inga nya verksamhetslokaler tagits i bruk.

 Externt köpt verksamhet, tjänster främst inom skola och 
det sociala området, har minskat mellan åren med 13 mkr. 
Minskningen avser flyktingverksamheten.

SKATTEINTÄKTER OCH KOMMUNAL-
EKONOMISK UTJÄMNING 
Skatteintäkter är kommunens största intäktskälla: 664 mkr. 
Dessa har i jämförelse med år 2017 ökat med 16 mkr 
(2,5 %), vilket är en relativt svag ökning jämfört med de 
senaste åren.
 En annan intäkt av vikt är det vi kallar kommunaleko-
nomisk utjämning och som samlas i ett totalbelopp bestå-
ende av olika utjämningssystem, statliga regleringsposter/
statsbidrag och fastighetsavgift. För 2018 redovisas 78 mkr 
netto. 3 mkr mer är 2017.
 Utfallet avseende inkomstutjämningsbidrag förbättrades 
mellan åren från 32 mkr till 35 mkr. Högre utfall i antal 
invånare än i SKL:s prognos för riket resulterade i ökad s.k. 
garanterad skattekraft. Ufallet avseende kostnadsutjäm-
ning försämrades mellan åren från 7 mkr till 2 mkr. Kom-
munens bidrag för LSS-utjämning har minskat från 5 till 
4 mkr. ”Skattenettot” (skatteintäkter + kommunalekono-
misk utjämning m.m.) har totalt ökat med 19 mkr jämfört 
med år 2017. Ökningen år 2017 var 43 mkr, bland annat 
som en effekt av 45 öre i skattehöjning.

PENSIONSFÖRPLIKTELSER 
Pensionsskuldens storlek har beräknats av företaget KPA 
och kan sägas motsvara anställdas och förtroendevaldas vid 
mättillfället ”inarbetade” pensionsmedel med vissa förutsätt-
ningar.
 Ur risksynpunkt är kommunens pensionsförpliktelse vik-
tig att beakta eftersom den ska finansieras många år fram-
över. Det totala pensionsåtagandet uppgick 2018-12-31 till 
373 mkr inklusive löneskatt, vilket är en ökning med 8 mkr 
jämfört med året innan. Av dessa redovisas 97 mkr som en 
avsättning i balansräkningen och 253 mkr som en ansvars-
förbindelse utanför balansräkningen.
 År 2018 utbetalades 38 mkr i pension inkl. löneskatt, 
varav 16 mkr avsåg ansvarsförbindelsen och dagens pen-
sionärer. Återstoden, 22 mkr inkl. löneskatt, utgjordes av 
tjänstepension (”individuell del”) 17 mkr intjänad 2017 och 
utbetalad 2018.

ANALYS ÖVER VERKSAMHETENS NETTOKOST-
NADSUTVECKLING MELLAN 2018 OCH 2019 
Detta avsnitt avser att fästa uppmärksamheten på verk-
samhetsområdenas ekonomiska utveckling sett över tiden. 
Tanken är bland annat att uppmärksamma verksamhet 
vars tjänster möter ökad efterfrågan från brukargrupper. 
Bakomliggande orsaker kan vara demografiskt betingat. 
Ökade kostnader kan också bero på satsningar som är 
direkt politiskt beslutat. Tabellen på nästa sida kan även 

FINANSIELL ANALYS
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KASSAFLÖDESANALYS
Betalningsflöden – in/ut 
Kassaflödesanalysen (KFA) liknar resultaträkningen på det 
sätt att den visar vad som hänt under en tidsperiod. Den 
hämtar information från både resultaträkning och balans-
räkning. KFA är uppbyggd av flöden av pengar, d.v.s. in-
betalningar och utbetalningar
 Den modell som Öckerö kommun använder kallas sektor-
indelad KFA (se sidan 20) och består av tre delar: drift, 
investering och finansiering. Inom varje sektor redovisas 
in- och utflöden av pengar summerat i en delsumma. KFA 
avslutas på sista raden med periodens likviditetsförändring. 
Förutom informationsvärdet i siffran över likviditetsför-
ändringen visar analysen hur förändringen har uppkommit, 
via driftverksamhet, investeringar och finansiering.
 Analys: KFA för år 2018 visar att sektor 1, driftverksam-
heten, visar ett positivt betalningsflöde på 38 mkr. Inves-
teringssektorn redovisar –39 mkr, efter det att försäljning 
av anläggningstillgångar har minskats med årets investe-
ringsutgifter och ”inköp av aktier och andelar” (överskotts-
utdelning från Kommuninvest). Sektor tre, finansiering, 
redovisar ett negativt flöde till följd av amortering. På sista 
raden visar KFA att årets förändring av likvida medel är 
negativ med –2 mkr. Kommunens kortsiktiga betalnings-
förmåga har således försämrats något under 2018.

BALANSRÄKNING
Soliditeten – långsiktig betalningsförmåga 
Soliditeten brukar tolkas som ett mått på finansiell styrka. 
Måttet ställer det egna kapitalet i relation till de totala till-
gångarna och anger i vilken grad kommunen finansierat 
sina tillgångar med egna medel. En fallande soliditet över 
tiden är ett tecken på att åtgärder behövs för att stabilisera 
ekonomin. Detta kan åstadkommas genom att vidta åtgär-
der för en förbättrad resultatutveckling. Se tabell till höger.

tjäna som utgångspunkt för politisk diskussion och mål-
sättning om realistiskt budget. Se vidare respektive nämnds 
verksamhetsberättelse.
 Kommentar: De mest väsentliga förändringarna avseende 
verksamheternas förändring, räknat på nettokostnad (intäkt 
minus kostnad) finns inom skola och socialförvaltning. 
 Inom skola är det gymnasiet som redovisar den största 
ökningen, ca 5 mkr (8%) jämfört med föregående år. 
Bakom ökningen ligger bl.a. ökade kostnader för IKE (In-
terkommunal skolersättning) för nyanlända ungdomar 
16–19 år. Vuxenutbildningen har den största ökningen i 
procent (24%). Bakom ligger ökad nettokostnad för Sfi in-
terkommunalskolersättning (ca 0,8 mkr).
 Inom socialomsorg har äldresomsorg och funktionsned-
sättning ökat med drygt 13 mkr i nettokostnad jämfört med 
2017 bl.a. som ett resultat av ökat antal äldre. Ekonomiskt 
bistånd fortsätter att redovisa lägre siffror för fjärde året i 
rad, ca 0,6 mkr lägre nettokostnad jämfört med 2017. Inom 
område 06 Särskilt riktade insatser Totalt: Den kraftiga 
minskningen mellan åren förklaras av minskad verksamhet 
inom flyktingmottagande, t.ex. köp av platser.

Verksamhetsindelning: SKL, Sveriges Kommuner och 
Landsting  Förändring 2018–2019 tkr %

01 Politisk vht 431 3%
02 Infrastruktur och skydd mm Totalt 982 –13% 

Fysiskt och teknisk planering och 

bostadsförbättring 1 158 –14%

Gator, vägar och parker 1 605 11%

Räddningstjänst 756 7%

Övrigt inom Infrastruktur och skydd  –221 –7%

03 Kultur– och fritidsverksamhet Totalt 327 1%
Fritidsverksamhet 953 6%

Kulturverksamhet  –627 –7%

04 Barn– och utbildning Totalt 11 100 4%
Förskola och skolbarnomsorg 2 679 4%

Grundskola 2 352 1%

Gymnasieskola 5 014 8%

Vuxenutbildning 1 055 24%

05 Social omsorg Totalt 13 358 5%
Ekonomiskt bistånd  –621 –10%

Individ– och familjeomsorg  643 2%

Äldreomsorg och funktionsnedsättning 13 335 6%

06 Särskilt riktade insatser Totalt –7 990 –56%
07 Affärsverksamhet Totalt –245 –17%
08 Gemensamma verksamheter Totalt 1 673 3%
Lokalvård och kost 771 3%

Stödfunktioner (kommunledning,  

ekonomi, personal, IT)  903 3%

Totalt  19 636 3%

Källa: Ekonomisystemet (verksamheternas nettokostnad inklusive för-
delning av kostnader för gemensamma verksamheter inom varje förvalt-
ning exklusive avgiftsfinansierad verksamhet)

Finansiell analys











Räkenskaper kommunen

Bild: Annelie Pompe
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Redovisningsprinciper

Kommunen följer inte rekommendation från Rådet för 
kommunal redovisning gällande RKR 13:1 (redovisning av 
hyres-/leasingavtal).

IMMATERIELLA TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaff-
ningsvärde. Årets anskaffning avser ledningsrätter. Dessa 
kommer skrivas av på 70 år.

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar har i balansräkningen upptagits 
till anskaffningsvärdet minskat med avskrivningar. Defi-
nitionen för investering i Öckerö kommun är att det ska 
överstiga ett basbelopp samt ha en ekonomisk livslängd på 
minst 3 år. Aktivering sker när investeringen ianspråktas 
och aktivering påbörjas månaden efter ianspråktagandet. 
Kommunen har RKR:s skrift om avskrivningstider som 
utgångspunkt vid varje bedömning. Vi tar även hänsyn till 
erfarenhet och kunskap för att bedöma nyttjandeperioden.
 Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på 
nya objekt. Anläggningar anskaffade 2013 och bakåt kom-
mer ej att beaktas.

EXPLOATERINGSFASTIGHETER
Exploateringsfastigheter redovisas under omsättnings-
tillgångar och avser bl.a. Varvet/Knippla, projekt Öckerö 
centrum och Tärnvägen Heden.

LEASING
Alla kommunens leasingavtal har av väsentlighetsskäl 
klassificerats som operationell leasing.

PENSIONSSKULD
Förpliktelser för pensionsåtaganden för anställda i kommu-
nen är beräknade enligt RIPS* 07.
 Kommunens samlade pensionsskuld (exklusive löne-
skatt) uppgick 2018-12-31 till 300 mkr. Under avsättningar 
finns 78 mkr och under kortfristiga skulder finns de pen-
sioner, 18 mkr, som tjänats in av de anställda under 2018. 
Under ansvarsförbindelser redovisas de pensionsförplik-
telser som har tjänats in av anställda, pensionstagare och 
förtroendevalda före 1998. Åtagandet för anställda och 
pensionärer uppgick till 202 mkr och förtroendevalda med 
2 mkr. Särskild löneskatt på kommunens pensionsskulder 
uppgick till totalt 73 mkr. Total pensionsskuld inklusive 
löneskatt per 2018-12-31 är 373 mkr. Se tabell sidan 13.

* Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld

Intjänade tjänstepensioner före 1998 finns inte redovi-
sade på skuldsidan i den kommunala balansräkningen, enligt 
den Kommunala redovisningslagens regler. Dessa förpliktel-
ser betraktas som en s.k. ansvarsförbindelse, att jämföra med 
ett borgensåtagande. Ansvarsförbindelsen räknas årligen upp 
med bl.a. ränta och inflation. Förändringen under året är en 
minskning med 7 mkr. Från och med 2011 redovisas även 
pensionsförpliktelser för förtroendevalda.

Nyintjänade pensioner fr.o.m. 1998 redovisas som 
en s.k. avsättning (= skuldföring) i balansräkningen och 
som kostnad i resultaträkningen i takt med intjänandet. 
Den del som avser den s.k. individuella delen av pensions-
avsättningen redovisas som en kortfristig skuld eftersom 
den kommer att betalas ut i mars månad året efter det s.k. 
intjänandeåret.
 Pensionsförmåner som intjänats fr.o.m. 1998 och som 
inte kan betalas ut som individuell del, kompletterande 
ålderspension och efterlevandepension, redovisas som en 
avsättning i balansräkningen. Räntan redovisas som en 
finansiell kostnad. From 2015 redovisas även avsättning till 
förtroendevalda.
 
VA- OCH RENHÅLLNINGSAVGIFTER
Om avgiftsuttaget överskrider självkostnaden så bokförs 
överuttaget som en förutbetald intäkt både gällande 
VA- och renhållningsavgifter.
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Räkenskaper koncernen
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Öckerö Fastighets AB

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING
För 2018 uppgår resultatet i koncernen efter skatt till ett 
överskott på 3,4 mkr. Omsättningen netto i koncernen har 
ökat med 6,7 mkr jämfört med föregående år beroende på 
tillkommande hyresobjekt under 2018 och sådana som 
redovisas med helårseffekt under 2018. Driftnetto har ökat 
med 4,7 mkr. Överskottet i koncernen finns i moderbolaget 
Öckerö Fastighets AB där merparten av lokalfastigheterna 
finns.
 Dotterbolaget Öckerö Bostads AB redovisar väsentligt 
högre underhållskostnader dels beroende på fördyringar av 
genomförda projekt och dels beroende på ovanligt många 
lägenhetsinsatser, t.ex. vid omflyttningar. Totalt har bola-
get gjort större eller mindre renoveringsarbeten i 62 lägen-
heter under året.
 Central administration är lägre än föregående år bero-
ende på en vakans bland tjänstemännen som tillsätts under 
2019 samt betydligt lägre inköpta konsulttjänster.
 Under året genomfördes amorteringar om totalt 51,3 mkr 
på bolagets externa lån. Samtliga lån finns vid årsskiftet hos 
Kommuninvest då de vunnit samtliga under året genom-
förda upphandlingar av lån.

FASTIGHETSFÖRVALTNING
Vid verksamhetsårets slut förvaltade Öckerö Fastighets AB 
utgång ca 29 600 kvm bostadsyta, ca 57 000 kvm lokalyta 
och ca 16 000 kvm yta för idrottsanläggningen Prästängen. 
Fastigheterna är fullvärdeförsäkrade utan angivet belopp. 
Fordon, maskiner, redskap, inventarier och lager är försäk-
rade till betryggande belopp.

UNDERHÅLLSPROJEKT OCH INVESTERINGAR
Under året har den nya Fritidsgården tagits i bruk med 
Fritidsbank och mopedgarage. Under sommaren stod rehabs 
ombyggda lokaler på Hedens By klara för inflyttning som 
korttidsboende. Under året påbörjades arbetet med att 
bygga om hörsalen med kringytor på Öckerö bibliotek till 
Familjecentral. Inflyttning sker i februari 2019.
 Under 2018 har golvet i Bergagårdsskolans gymnastik-
hall bytts, en större renovering av samlingslokalen på Sol-
höjden genomförts, fasadarbeten inklusive målning gjorts 
på Tallvägen och Solhöjdens pensionärslägenheter. Flera 
energiåtgärder på bl.a. Centraförrådet och Fotö skola har 
också genomförts.
 Inom affärsområde Öckerö Nät har införsäljning genom-
förts på Hyppeln och Kalvsund. Arbetet har påbörjats på 
Rörö och Knippla. Arbetet med att slutföra projektet på 
Björkö har fortsatt under 2018 och beräknas vara klart i 
början av 2019.

UPPFYLLELSE AV ÄGARDIREKTIV
Varje bolag har egna ägardirektiv, vilka är beslutade av 
fullmäktige och bolagsstämman. Avkastningskraven är inte 
specificerade i siffror utan skall jämföras med andra likvär-
diga bolag.
 Direktavkastningen totalt har ökat under 2018 och uppgår 
till 4,26 % på bedömt marknadsvärde. Eftersom ungefär 
75 % av fastighetsbeståndet består av lokaler och den övervä-
gande delen är kommunala lokaler, kan man anse att direkt-
avkastningen borde vara något högre än i många andra 
allmännyttiga fastighetsbolag.
 Stora underhållsinsatser har gjorts under året, främst i 
Öckerö Bostads AB varför bedömningen är att bolaget lever 
upp till direktivet att förvaltning skall genomföras för att 
undvika nedskrivningsbehov. Koncernen uppfyller också 
ägardirektivets soliditetsmål där den synliga soliditeten av-
sevärt förbättrats de senaste åren.
 Bolaget sätter av medel i sin underhållsplan för att 
genomföra energiåtgärder för att minska bolagets klimat-
påverkan i enlighet med ägardirektivet. Bolagets bedöm-
ning är därför att man levet upp till de mål som stipuleras i 
respektive ägardirektiv.

MARKNAD – UTHYRNINGSLÄGET
Företagets uthyrningssituation är god och inkomstbortfal-
len låga. Vakanser består av enskilda kontor i kontorshotell 
och vakanser i samband med renovering av lägenheter vid 
omflyttning.

HYRESJUSTERINGAR
Öckerö Fastighets AB nådde under våren en överenskom-
melse med Hyresgästföreningen om att hyrorna för bo-
stadshyresgäster för 2017 höjs med 0,68 % i snitt gällande 
från 1 januari. För lokaler har intäkterna ökat med index-
reglering enligt respektive avtal. För området Breviksängar 
finns en separat överenskommelse.

KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN
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KONCERNEN ÖCKERÖ KOMMUN

Öckerö Rederi AB
VERKSAMHET
Bolagets verksamhet syftar i sitt huvuduppdrag till att äga 
och förvalta fartyget Gunilla för Öckerö Kommun. Fartyget 
har under året i huvudsak varit uthyrt till Barn och Utbild-
ningsnämnden, som använder fartyget i sin gymnasieverk-
samhet Öckerö seglande gymnasieskola.
 2018 har fartyget varit föremål för femårsklassning, 
vilket innebär att det vart femte år genomförs en grundlig 
genomgång av fartyget. Det konstaterades att fartyget var 

UTSIKTER INFÖR FRAMTIDEN
Bolagets budgeterade resultat för 2019 är 10,7 mkr före 
skatt för hela koncernen. Större delen av det budgeterade 
överskottet kommer från den planerade avyttringen av 
Västergårdsskolan. I januari 2019 tilldelades NCC kontrakt 
av Öckerö kommun att köpa och bygga den nya skolan. 
Försäljningen planeras att genomföras genom en s.k. pake-
tering av aktuell fastighet.
 En översyn av fastighetsbeståndet har tidigare gjorts, 
vilket inneburit vissa avyttringar. Fortfarande finns fastig-
heter som inte långsiktigt bedöms behövas för koncernens 
nytta.

Bolaget driver, förutom planen för Öckerö centrum, fyra 
detaljplaner, vilka om de antas kommer att innebära stora 
möjligheter till nyetablering av hyresrätter inom kommu-
nen.
 Finansiering av framtida investeringar och befintligt 
bestånd är fortfarande den största utmaningen. Bolagets 
resultat borde i rådande ränteläge vara högre. Stora under-
hållsinsatser är genomförda som belastar resultatet och 
även framledes kommer stora underhållsbehov bland bo-
städer och lokaler att hålla nere resultatet.

Bild: Annelie Pompe

i gott skíck. Under varvsbesöket byttes både huvudmotor 
och hjälpmotor. Med de nya motorerna är fartyget bränsle-
snålare och släpper ut betydligt mindre skadliga partiklar. 
Under året har arbetet med att implementera ett under-
hållssystem fortgått.

EKONOMI
Omsättningen ökade med 1,6 %. Den totala kostnaden för 
underhåll blev 7,0 mkr mot 4,2 mkr 2017. Bolagets resultat 
efter avskrivningar redovisas till –2,2 mkr jämfört mot 
0,8 mkr 2017.









Verksamhetsberättelser
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Året har varit det första ”hela” året med gemensam biblio-
tekskatalog inom Bibliotek i Väst, BiV.  Gemensamt fung-
erar vi som ett enda bibliotek för våra närmare 160 000 
kommuninvånare. 
 Konstrundan Konstvågen har växt och blivit ett viktigt 
inslag i kommunens arrangemangkalender och 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 parti-
debatt. Vi ser en ökning, över perioden 2011–2017, att fler 
unga tror på möjligheten att själva föra fram åsikter till 
beslutsfattare.
 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. Persona-
len har jobbat aktivt för att skapa en trygg fritidsgård.  
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 tillgänglighetsanpas-
sats då en rullstolsgunga placerades på lekområdet. 
 Under 2018 formades föreningsrådet, för att vara en 
dialogbärare och ett filter mellan den kommunala verk-
samheten och det ideella föreningslivet. För att öka antalet 
föreningsaktiva flickor och unga kvinnor 13–30 år i kom-
munen (ca 1 300 personer) genomfördes Fritidskollen 

under 2018. Utvärderingen visar att ett hundratal tjejer 
deltagit i satsningen. Sommaren 2018 öppnade Fritids-
banken; en plats där allmänheten erbjuds att kostnadsfritt 
låna fritidsartiklar för att få ett aktivare fritidsliv.

Samhällsbyggnadsverksamhet
Ett arbete kring ”Samhällsbyggnadsprocessen” startades 
hösten 2017 och in i 2018. Där fokus ligger på goda interna 
rutiner och processflöden. Arbetet kan på sikt leda till be-
tydligt smidigare detaljplaneprocesser, vilket är avgörande 
för ökad byggnation. 

Kost och lokalvård
Maten till äldre har varit i fokus under året. Kommunen 
fick i Öppna jämförelser negativa siffror. Enheten arbetar 
med underlaget och en dialog pågår mellan Kostenheten 
och Socialförvaltningen. Under året har en så kallad meny-
grupp arbetat med gemensamma menyer. Numera har alla 
skolor samma meny, vilket resulterar i likvärdig kvalitet 
och kostnadskontroll.

Gatuenheten
Enheten har 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 Burö. Vidare har 
det genomförts trafiksäkerhetshöjande åtgärder samt till-
gänglighetsanpassningar på hållplatser.

KOMMUNSTYRELSEN
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fördela, nyttja och utveckla de befintliga resurser och kom-
petenser som finns i organisationen.
 Öckerö Båttrafik har nu implementerat ett av Transport-
styrelsen godkända digitala egenkontrollsystem. Gatu-
enheten har installerat digitala avläsare för avläsning av 
yttemperaturen på några platser på våra vägar för att un-
derlätta beslut gällande halkbekämpning.

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

Verksamhet Styr och stöd, Etablering- och arbets-
marknadsenheten samt Besöks- och näringslivsen-
heten 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 kost-
nader 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, vilket är god följsamhet mot budget.

Verksamhet Samhällsbyggnad/skattefinansierad 
verksamhet: Resultatet för den del av  verksamheten 
som finansierad genom skatt visar ett överskott på 0,2 mkr

Verksamhet Fysiska och tekniska planer: Inom exploate-
ringsverksamheten har  omhändertagande av förorenade 
massor vid Långesand kostat 0,5 mkr. Verksamheten har 

 Etablerings- och arbetsmarknadsenheten arbetar aktivt 
för mer effektiva processer, då detta förväntas leda till 
minskade kostnader för verksamheten och Öckerö kom-
mun. Med fokus på tidiga insatser och stöd som ett led att 
nå självständighet och självförsörjning, beräknas resultatet 
bli minskade kostnader för ekonomiskt bistånd.
 Planering av solceller på ishallen för att minska köp av 
elkraft är igång. Bidrag har beviljats på ca 900 tkr och 
anbudsunderlaget skall gå ut i februari 2019. Full driftsätt-
ning beräknas till 2020.
 NAP leasar grävmaskin, vilket gett nya möjligheter till 
eget arbete och därmed minskade kostnader för inhyrning 
externt.
 Bygglovsprocessen är i dag i stort sett helt digitaliserad. 
Miljöenheten införde i maj–juni ett helt digitalt ärende-
hanteringssystem inklusive ekonomikoppling. Arbetet med 
digitalisering har lett till en betydligt mer effektiv process 
och en av anledningarna till att Byggenheten kunnat han-
tera 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 miss-
förstånd i olika led, samt att kostnader hamnar på rättplats. 
Vi är i starten av ett organisationsutvecklingsprojekt där 
Lokalvård och Kost arbetar i en sammanslagen organisa-
tion. Där prövar vi ett nytt arbetssätt, ett nytt sätt att or-
ganisera enheterna och funktionen teamledare har införts. 
Inom ramen för detta projekt ser vi över möjligheterna att 

KOMMUNSTYRELSEN
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belastats med kostnader för uppställningsplats Öckerö Båt-
sällskap/Långesand på 0,2 mkr.

Miljöenheten har ett underskott på 0,8 mkr p.g.a. lägre 
intäkter för planerad tillsyn, vilket beror bl.a. på implemen-
tering av nytt ärendehanteringssystem.

Verksamhet Gator, vägar, parkering redovisar ett under-
skott på 1,3 mkr, som dels beror på kostnader för framta-
gande 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 Administration SBF har ett budgeterat under-
skott 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:

Avgiftsfinansierad verksamhet: Prognos för VA-enhe-
ten 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 fö-
regående års överskott om sådant finns. I den ekonomiska 
kommentaren kommer vi att i text redovisa över- och under-
skott för verksamheten.

VA-enhetens överskott på 0,3 mkr, redovisas under övriga 
intäkter som ett överuttag. Överskottet redovisas som för-
utbetald intäkt i samband med bokslutet. VA-enheten har, 
efter årets överuttag, ett totalt överskott på 4,9 mkr.  
 Kostnader för flödes- och kapacitetsberäkning har på-
verkat utfallet med 0,4 mkr och renovering av Rörös och 
Hyppelns pumpstationer har genomförts till en kostnad av 
drygt 0,4 mkr. 

Kretsloppsenhetens Kommunala uppdrag ger överskott på 
0,2 mkr redovisas som överuttag och bokförs som förutbe-
tald intäkt. Totalt överuttag 2018-12-31 uppgår till 0,5 mkr. 
Uppdragsverksamheten, d.v.s. den verksamhet som ligger 
utanför den kommunala renhållningsskyldigheten, redo-
visar ett positivt resultat med 0,1 mkr. 
 Enheten har även under året gjort omfattande förstärk-
ningar på säkerheten på ÅVC genom inköp av skyltar, sta-
ket och bommar.

Båttrafikens avgiftsfinansierade verksamhet har ökade 
intäkter beroende på uthyrning av Fartyget Polstjernan till 
Nordöleden med 0,8 mkr. Med detta följer ökade drifts- 
och bunkerkostnader samt ett ökat slitage vilket leder till 
ökade underhållskostnader.

Kommunstyrelsen Centrala Poster visar ett överskott 
på 1,2 mkr. Outnyttjad strategisk reserv 0,2 mkr samt 
intäkter avseende reavinster vid främst markförsäljning 
på 8,2 mkr ingår i redovisningen. Utfall inom personal-
omkostnader (po) är 5,8 mkr högre än budgeterat och 
pensionskostnader 3,0 mkr högre än budgeterat. Kostnad 
gällande förändring av semesterlöneskuld uppgår till                         
2,1 mkr. Avsättning i bokslut med 0,5 mkr avseende åter-
betalning av momsbidrag gällande LSS-verksamheten inom 
socialförvaltningen.

Fördelade fördelningsposter:

• 1,0 mkr till BUN gällande migrationskostnader

• 7,9 mkr till SN för ”platsbristkostnader”– äldreomsorg
 6,5 mkr och IFO/FH 1,4 mkr

• 0,6 mkr till nya fritidsgården

• 0,2 mkr till besöks- och näringslivsenheten

Ej fördelade fördelningsposter på 4,2 mkr.

INVESTERINGAR
Samlad investeringsutgift för kommunstyrelsens verksam-
het 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 investe-
ringar som kommer att flyttas med till 2019.

Fritid och kultur 
Fritidsgård och omklädningsrum Prästängen klart. Projektet 
påbörjat och färdigställs i februari 2019. Totalt har 0,7 mkr i 
investeringsutgifter redovisats.

Verksamhet Samhällsbyggnad/Skattefinansierad 
verksamhet
Total investeringsutgift 15,9 mkr

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

Projekt GIS är klar och utfallet betydligt under budget. Det 
beror på att det initialt var tänkt att även ta hem primärkar-
tan 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/Avgiftsfinansierad 
verksamhet
Total investeringsutgift 19,3 mkr

Projekt Biobädd Pinans reningsverk. Projektering pågår och 
preliminär byggstart är kvartal 3 år 2019.

Projekt Vattenförstärkning Nordöarna. Arbetet fortlöper 
enligt plan och planeras vara klart kvartal 3 år 2019. Investe-
ringsprojektet 6424 avser etapp 2, förstärkning av vattenled-

Kommunstyrelsen
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ning till Nordöarna, de sjöförlagda ledningarna. Diskussion 
pågår med bland annat Räddningstjänsten om behov av 
brandvatten m.m. på Nordöarna. Utfallet gäller del av kost-
nad för förstudie.

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

Projekt Vattensäkerhet och 6422 Stängsel. Vi får p.g.a. re-
sursbrist i år flytta detta till 2019.

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

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

KÖP AV VERKSAMHET
Fritid och kultur
Avtal finns med HF Centrum Ekonomisk förening för drift 
av bibliotekets utlåningsstation på Källö-Knippla: kostnad 
0,1 mkr.

Samhällsbyggnad
Skattefinansierad verksamhet har köpt vintervägunderhåll, 
underhåll av gatubelysning, färdtjänst och kollektivtrafik för 
totalt 7,2 mkr.
 Avgiftsfinansierad verksamhets inköp på 4,2 mkr gäller 
merparten köp av avfallstjänster från bolaget Renova.

Bild: Peter Alphede
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–4 549 tkr beror på ökade personalkostnader till följd av 
ökad vårdtyngd inom gruppbostad LSS (3 500 tkr) och vite 
om 1 000 tkr för ej verkställda beslut gällande gruppbostad 
LSS. Verksamhetsområdet IFO/FH har ett underskott om 
7 261 tkr som hålls nere med hjälp av effekter från förvalt-
ningens åtgärdsplan där 2 887 tkr har förbrukats mindre 
än budgeterat. Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar 
ett resultat i balans med budget, +23 tkr, räddningstjänsten 
har ett mindre underskott på –53 tkr och administrativa 
enheten redovisar ett underskott på –145 tkr.
 Verksamhet IFO/FH redovisar ett underskott på 7 261 
tkr för 2018. Underskottet avser i huvudsak personalkost-
nader på 3 500 tkr inom gruppbostäder med anledning av 
ökad vårdtyngd, vite på 1 000 tkr för ej verkställda beslut 
om gruppbostad, samt 1200 tkr avseende socionomkonsul-
ter på socialkontoret. Övrigt underskott gäller bland annat 
överskattade fordringar från 2017 på Migrationsverket, 
samt saneringskostnad för jord på Daglig Verksamhet, 
Östra Hamnen.
 Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett resultat 
i balans med budget, +23 tkr, vilket framförallt beror på att 
verksamheten har fått kompensation för platsbristkostna-
der. Platsbristkostnader innefattar ökade hemtjänsttim-
mar, Komhemteam, överbeläggning på Solhöjden, utökning 
av dagverksamhet, utökade kostnader inom HSL, köpta 
platser samt enhetschef hemtjänsten.
 Räddningstjänsten har haft stora och omfattande rädd-
ningsinsatser som ett flertal villabränder, brand på Kärrs-
viks återvinningscentral samt Björköbranden som gör att 
det blir ett mindre underskott på –53 tkr i budgeten.
 Administrativa enheten har haft två poster som inte 
varit finansierade från årets början (tjänsten som utredare 
samt sms-kostnader för TimeCare Pool). Under året har 
flera poster dock balanserat underskottet och årets slutliga 
resultat är –145 tkr vilket främst beror på att budgeten för 
licenser, konsulttjänster och kurser inte nyttjats fullt ut 
samt att tjänsten administrativ chef inte belastat enhetens 
budget mer än 50% under hösten –18.

INVESTERINGAR
Under 2018 har Socialnämndens enheter förbrukat investe-
ringsmedel för 4,5 mkr.

Färdigställda projekt under 2018:

• Nätverk Räddningstjänsten

• Oljeavskiljare Räddningstjänsten

• Side-by-sidecykel Särskilt boende Sälvägen

• Digitala medicinskåp Solhöjden

• Möbler Bergmans demensboende
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Påbörjade projekt under 2018 som flyttas till 2019:

• Nytt LSS-gruppboende

• Möbler gemensamt Sälvägen, Daglig verksamhet

• Räddningsfordon Räddningstjänsten

• Mobil dokumentation Sjuksköterskegruppen

• Möbler nytt korttidsboende Hedens by

• Möbler Hemtjänstlokal Hönö

Ej påbörjade projekt som flyttas till 2019:

• Lås till Hedens by

Investeringsmedel som flyttas till 2019 uppgår till 1,1 mkr.

KÖP AV VERKSAMHET
Socialnämnden köper socialjour av Göteborgs stad, med-
finansierar Göteborgs Mobila fältteam och Göteborgs enhet 
för behandling av ungdomar med risk- och missbruk (Mini-
Maria), Vidare finansierar kommunen Göteborgsregionens 
centrum för utveckling av välfärdsteknik, All Age Hub samt 
Barnhuset där socialsekreterare, polis, åklagare, barnläkare 
samt barn- och ungdomspsykolog samarbetar när det finns 
misstanke om att barn utsatts för våld och övergrepp. Social-
nämnden medfinansierar även Ungdomsmottagningen 
på Öckerö som drivs av Västra Götalandsregionen, VGR. 
Gemensamt med Göteborgsregionen finansieras också ett 
kunskapscentrum för våld i nära relationer. Vårdplatser 
och boende för barn, unga, vuxna och äldre köptes av olika 
huvudmän. Kooperativ, andra kommuner och företag till-
handahöll Personlig assistans samt andra LSS-insatser. 
Sammantaget köptes verksamhet för 32 900 tkr.

BARNBOKSLUT
Viktiga beslut och satsningar som påverkat 
barn och ungdomar

• Beslut om att se över samverkan mellan skola och social-
 tjänst, projektgrupp är tillsatt

• Beslut om två lyckade hemtagningar

• Utökad tjänst för förhandsbedömningar

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

• Demokratitorg

Socialnämnden
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Miljöredovisning

ÖCKERÖ KOMMUNS MILJÖARBETE
Öckerö kommun arbetar i flera led och genom olika policy-
dokument med att minska kommunens miljöpåverkan. 
Arbetet syftar till att säkra framtida generationers möjlighet 
till en god livskvalitet.

Vision 365
I Öckerö kommuns långsiktiga vision finns ett eget miljö-
avsnitt. Delar ur rubriken den hållbart växande kommunen:

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv 
och historiska miljöer för kommande generationer. 
 Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett håll-
bart samhälle för kommande generationer, vilket gör det 
självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya 
tekniska lösningar. Kommunen är energieffektiv, fossilfri 
och använder enbart förnybar energi.

Även andra avsnitt i visionen för trafikplanering m.fl. rör 
hållbarhetsarbetet.

Miljöpolicy
Som grund för miljöarbetet finns kommunens miljöpolicy 
som poängterar vikten av en hållbar utveckling och ett aktivt 
miljöarbete med sikte på framtida generationers välmående. 
Medvetenheten inom kommunens olika verksamheter ökar 
och det finns många engagerade medarbetare som bidrar. 
Fortfarande återstår en del arbete, inte minst gäller det att få 
med kommuninvånarna i omställningsarbetet. 

Miljöpolicyns viljeyttring lyder enligt följande:

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

Energiarbete
I visionen har all energianvändning sitt ursprung i förnybara 
källor. Redan idag är all inköpt el inom kommunala verk-
samheter förnybar.
 Kommunen har två styrdokument inom energiområdet 
som ska vägleda verksamheternas arbete med energieffekti-
visering, minskning av koldioxidutsläpp och omställningen 
till förnyelsebara energikällor. Kommunen har en energiplan 
(EP) som omfattar kommunens hela geografiska område och 
en energieffektiviseringsstrategi (EES) som ska vägleda verk-
samheters interna energiarbete.

Målsättningar för minskad energianvändning är:

• EP – 10 % mindre energianvändning för kommunens 
 geografiska område till 2020 jämfört med basåret 2007.

• EES – 15 % mindre energianvändning för kommunala
 transporter, fastigheter respektive verksamheter till 2020
 jämfört med basåret 2012.

Bild: Peter Alphede
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Miljömål och Agenda 2050
Ett av verktygen som ska vägleda och stödja implemen-
teringen av kommunens miljöarbete är de 16 nationella 
miljökvalitetsmål som har antagits av Sveriges Riksdag. 
2018 startade arbetet med integration av FN:s hållbarhets-
mål Agenda 2030 i kommunens mål- och styrarbete, där 
miljömålen kommer att representeras av den ekologiska 
dimensionen.
 
Naturvård
Under 2017 har Öckerö kommun tagit fram en åtgärdsplan 
för naturvårdsprogrammet som innehåller olika mål och 
aktiviteter för bevarande av kommunens naturvärden. 
Följande mål har genom denna antagits för kommunens 
naturvårdsarbete:

• Öckerö kommun ska ta en aktiv roll i bevarandet och ut-
 vecklandet av den biologiska mångfalden i kommunen,
 bl.a. genom att avsätta resurser för naturvårdsarbetet så
 att framtida generationer får uppleva en lika stor art-
 rikedom och spännande naturmiljö. 

• Naturvårdens och friluftslivets intressen ska beaktas vid
 all fysisk planering, bygglovsprövning eller annan 
 exploatering.

Sveriges Eko-kommuner
Öckerö kommun har 2014 gått med i Sveriges Ekokom-
muner. Detta innebär att hållbarhetsprincipen ska beaktas 
i samtliga kommunala beslut och att kommunens arbete 
ska ske i enlighet med de styrdokument som finns inom 
miljöområdet. För att kunna följa miljöarbetet i kommunen 
samt för att kunna jämföra kommunerna emellan, har 
Sveriges Ekokommuner tagit fram tolv gemensamma nyckel-
tal som ska följas upp årligen. Nyckeltalen redovisas i tabel-
len på sidan 71.
 Öckerö kommun har även ställt sig bakom Västra Gö-
talands regionala miljömål, den regionala klimatstrategin 
Klimat 2030 samt arbetar med delar av de regionala miljö-
målens åtgärdsprogram. Även regeringens initiativ Fossil-
fritt Sverige har kommunen anslutit sig till.

NÄMNDERS MILJÖ- OCH ENERGIARBETE
Barn- och utbildningsförvaltning
Förskolorna har under 2018 arbetat med Giftfri förskola 
efter genomgången utbildning inom ämnet 2017.

Socialförvaltning
Den största händelsen på miljöområdet i förvaltningen är 
byte av fordonsflottan till elbilar, men även några hybrid-
elbilar, inom hela hemtjänsten och hemsjukvården. Ladd-
stolpar till bilarna har delvis finansieras av Naturvårds-
verkets bidrag Klimatklivet. Eftersom kommunen enbart 
använder sig av miljömärkt el, och även äger två vindkrafts-
verk kommer bilarnas klimatavtryck minska drastiskt. 
Bytet skedde under 2019, så för 2018 syns ingen effekt på 

minskad energianvändning än, utan en uppgång av energi-
användning för kommunens transporter.
 Bergmans gruppboende har anslutit sig projektet Resurs-
smart äldreboende, där fokus ligger på att minska avfallet 
och öka källsorteringen i äldreboenden vilket i sin tur ska-
par en bättre arbetsmiljö och livskvalité för de boende samt 
sparar pengar.
 Räddningstjänsten har bytt ut hälften av lysrörsarma-
turen till LED och investerat i en ny oljeavskiljare i sina 
lokaler.

Kommunstyrelsens förvaltning
Ekonomienheten samarbetar med andra organisationer, 
t.ex. Inköp och Upphandling Göteborg, i upphandlingar där 
miljökrav är en parameter i kravspecifikationen. Extra tuffa 
krav ställdes även vid upphandling av de nya elbilarna.

Miljöenheten och upphandlingen samarbetar vid behov av 
kompetens inom miljöfrågor.

Informationsenheten har köpt in två nya servrar för att för-
stärka möjligheten att arbeta med tunna klienter, vilket är 
ett miljömässigt bra alternativ.

Kultur- och Fritid
Anläggningsenheten har i samarbete med ÖFAB påbörjat 
upphandling av solceller för ishallens tak. Anläggnings-
arbetet beräknas vara klart under 2019.

MILJÖREDOVISNING

Bild: Öckerö kommun
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Samhällsbyggnad
Lokalvårdsenheten fortsätter arbetet med att minska sin 
kemikalieanvändning: Idag köps endast Cradle to cradle- 
märkta produkter in och arbetet med ECO-vatten fortsätter 
på Brattebergsskolan. I projektet LoKo har man under hös-
ten arbetat med att se över kemikalier och övriga produkter 
för att kvalitetssäkra rutiner och material. Man tittar även 
på miljöpåverkan i sina beställningsrutiner.
 Kostenheten har varit tvungen att sänka andelen ekolo-
giska livsmedel till 29% p.g.a. besparingar. Det har diskute-
rats rutiner och systematik så att svinnmätningar rullar på 
över hela året. Kosten arbetar ständigt med att ha uppdate-
rad information för att kunna optimera tillredningen. Man är 
sparsam med vad som läggs ut i servering och fyller istället 
på mer frekvent för att så lite svinn som möjligt skall uppstå.

Gatuenheten har fardigställt projektet Genvägen från Hälsö-
vägen till Brattevägen (inom ramen för säker skolväg till/
från Brattebergsskolan) samt projektet GC-väg Hälsövägen, 
inklusive en tillgänglighetsanpassad hållplats. En viktig fråga 
inom ramen för satsningen är att man i dialog med Öckerö 
fastighets AB samt Barn- och utbildningsförvaltningen arbe-
tat med att utveckla säkra skolvägar. Hållplatsen vid Öckerö 
färjeläge planeras att färdigställas 1:a kvartalet 2019 och en 
projektering pågår gällande hållplats Bustadvägen, allt för 
att göra hållbart resande lite mera attraktivt.

Kretsloppsenheten har under hösten genomfört en utbild-
ning inom Sparsam körning tillsammans med VA-enheten. 
Numera är dessutom alla förutsättningar för att starta bygg-
nationen av en ny kretsloppspark på Hönö Pinan fastställda/
klarlagda.

VA-enheten har under 2018 lämnat in en ansökan för in-
stallation av solceller på kommunens reningsverk Pinan. I 
takt med dagvattenutbyggnad pågår arbete med att minska 
bräddningar från pumpstationer, kemanvändningen samt 
fortlöpande byta pumpar mot energisnålare alternativ. För 
att minska utsläpp till recipienterna, har arbetet med att ta 
fram en förstudie gällande en ny biobädd slutförts. Under 
2019 skall projekteringsunderlag tas fram, entreprenör upp-
handlas och arbetet med den nya biobädden påbörjas. En 
flödes- och kapacitetsberäkning för kommunens vatten- och 
spillvattennät har startats.

Båttrafiken har bytt huvudmaskineriet ombord på Burö 
färjan i början av 2018 och ersatt den med en Volvo D-13 
motor, Euroklass 6. Den gamla hjälpmaskinen (generatorn) 
i Polstjärnan (årsmodell 1984) byttes också ut till en mo-
dern Volvo D-7 motor. De nya motorerna generar generellt 
mindre utsläpp. Förbrukning av drivmedel var dock 2018 
1/3 högre än tidigare år. En förklaring till detta är en längre 
varvsöversyn på Burö färjan, då Polstjernan ersatte den, 
samt en högre uthyrningsfrekvens av färjan till Kalvsund och 
Grötö. All belysning ombord färjan Polstjernan har ersatts 
med energieffektivare LED armaturer.

Plan- bygg och miljöenheten har under 2018 inrättat en 
50%ig tjänst inom naturvård. Den så kallade kommunekolo-
gen har under större delen av året arbetat med framtagande 
av en grönstrukturplan. LONA bidrag har sökts och bifal-
les för restaurering av två våtmarker med rödlistade arter 
inom Öckerö kommun: Agnessedammen och Rördammen. 
LONA bidrag har även sökts för arbetet med inrättande av 

Miljöredovisning

Bild: Öckerö kommun
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ett naturreservat på Grötö. Den 50%iga miljöstrategtjänsten 
har stött arbetet med byte till en fossilfri fordonsflotta samt 
Agenda 2030. Miljöenheten, som bedriver mycket av sitt 
arbete genom tillsyn, har arbetat med tillsyn av fritidsbåt-
hamnar och fiskehamnar. Mycket fokus har här legat på att 
minska spridning av giftiga ämnen från båtbottenfärg. Ett 
samarbete med Göteborg Stads Energi- och klimatrådgiv-
ning, som sedan 2017 driver detta arbete även inom Öckerö 
kommun, har bidragit till en gemensam energitillsyn på ett 
flertal verksamheter inom kommunen. Energitillsynen lig-
ger inom ramen för det nationella projektet Incitament 
för energieffektivisering. Energi- och klimatrådgivningen 
har bedrivit energirådgivning hos ett flertal företag och bl.a. 
stött arbetet med installation av solceller på Brf:n Bovieran. 
Miljöenheten, informationsenheten och räddningstjänst har 
även 2018 tillsammans arbetat hårt med en bättre hantering 
av påskfirarna. Resultatet av arbetet för 2016 till 2018 är 
rena påskefyrar fria från spillolja och bildäck samt mycket få 
utryckningar för blåljuspersonal under påskhelgen.
Planenheten har 2018 avslutat arbetet med framtagande av 
en ny översiktsplan, där fokus ligger på hållbar utveckling. 
Förutsättningar för att åka kollektivt utreds och underlättas i 
största möjliga grad i varje detaljplan som planenheten arbe-
tar fram. Specifikt jobbar man just nu med att skapa möjlig-
heter för Västtrafik att flytta sin bussdepå på Hönö Pinan för 
att ge utrymme för fler pendelparkeringsplatser.

Byggenheten är i dag i stort sett helt digitaliserad vilket 
minskar pappersförbrukningen.

Öckerö Fastighets AB (ÖFAB)
Under 2018 har Öckerö Fastighets AB med stöd från bidra-
get Klimatklivet (Naturvårdsverket) påbörjat installation av 
minst 50 laddstolpar för kommunens verksamhetsbilar. Vid 
årsskiftet fanns 23 stycken laddstationer i drift. ÖFAB har 
ihop med Kultur- och Fritid drivit arbetet med installation 
av solceller på kommunens ishall. Underhållsarbetet i kom-
munens fastigheter har i budget för 2018 öronmärkt pengar 
för upprustning av sämre och energislösande anläggningar. 
Under 2018 har flera energieffektiviseringsinsatser genom-
förts för att minska koncernens påverkan på miljön.
 Under 2018 anslöt sig bolaget efter styrelsebeslut till All-
männyttans klimatinitiativ. Allmännyttans klimatinitiativ 
är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att 
minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, 
samverkan och aktivt erfarenhetsutbyte. Bolaget har också 
som ambition att under 2019 bli godkända av Kommun-
invest för gröna lån. Gröna lån innebär att bolaget för spe-
cifika projekt som lever upp till definierade miljökrav lånar 
pengar från placerare som vill att deras förvaltade medel 
ska göra skillnad för miljön.

Nyckeltal

 2017 2018

Totalt koldioxidutsläpp, ton  27 229,47   24 731,98 
Koldioxidutsläpp industriprocesser, 
   ton  382,8419   475,1321 
Koldioxidutsläpp transporter, 
   ton  11 915,18   9 932,007 
Antal resor med kollektivtrafik. 
   per invånare/år  51   38 
Andel förnyelsebara bränslen i 
   kollektivtrafiken (busstrafik), %  92,5%   94,7% 
Andel jordbruksmark med miljö-
   stöd för ekologisk odling, % 0% 0%
Andel miljöcertifierat skogsbruk, % 0% 0%
Andel skyddade mark- och vatten-
   områden, % 4% 4%

Avfall (total mängd inklusive 
producentansvar i ton)  9 995   9 815  
Hushållsavfall, kg/invånare  331   401 
Grovavfall, kg/invånare  167   137 
Återvinning, kg/invånare  70   225* 

Tungmetaller i avloppsslam  
Bly, mg/kg TS  3,7   4,7 
Kadmium, mg/kg TS  0,5   0,5 
Kvicksilver, mg/kg TS  0,21   0,23 

Energi
Andel förnybar och återvunnen 
   energi i kommunala lokaler, %  100%   100% 
Produktion av vindkraftsel från eget vind-
   kraftverk, Öckerö fastigheter AB, kWh   4 026 660   3 887 742
Transportenergi för tjänsteresor, 
   kWh/årsarbetare  1 363   1 501 
Koldioxidutsläpp för tjänsteresor, 
   ton CO2/årsarbetare  0,3   0,4 
Inköp av ekologiska livsmedel i 
   kommunen, årets 6 första mån, %  42%   29% 
Andel miljöcertifierade kommunala 
   skolor/förskolor, % 7% 7%
Andel fossila bränslen för uppvärm-
   ning i kommunens fastigheter, % 6% 6%
Andel förnybar energi inom 
   transportsektorn i kommunen, %  2%   2% 
Energianvändning av kommunens 
   fastigheter, kWh  6 142 055   6 009 634 
Energianvändning av kommunens 
   verksamheter, kWh  4 970 560   4 996 500 
Andel förnybar och återvunnen 
   energi i kommunala verksam-
   heter, %, miljömärkt el  100%   100% 
Produktion av vindkraftsel av eget vind-
kraftverk Öckerö kommun (Pinan), kWh   1 889 696   1 535 597 
Energianvändning av kommunens 
   transporter, kWh  2 787 394   3 212 361 
Energianvändning drivmedel Öckerö 
kommuns färjor, liter   149 000   196 544

Miljöindikatorer som mäts årligen.

* Flera fraktioner ingår numera.









ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-01-30 3  

    
    
BUN § 1 Dnr 17/19   
    
Årsbokslut  

  

 

Ärendet 
Av uppdragshandlingens sju mål har tre uppfyllts helt och fyra uppfyllts delvis.  

Nämnden redovisar för 2018 ett underskott om -9 100 tkr. Ett underskott om  
-8 500 tkr avseende grundskoleverksamheten är huvudorsaken bakom underskottet.  

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2019-01-28 
Årsbokslut 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Bokslut och verksamhetsberättelse för 2018 godkänns och överlämnas till  
Kommunstyrelsen. 

 

Paragrafen justeras omedelbart 
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Protokollsanteckning 
Miljöpartiet ser med oro på den ekonomiska läget för barn och utbildnings-
nämnden som redovisas i årsbokslutet. Vi ser att kostnaderna för de fristående 
skolorna ökar utan att det avspeglar ökade behov vad gäller elevunderlag eller 
elever med särskilda behov. Vi ser även en risk i att satsningar för att elever med 
särskilda behov ska nå målen pekas ut som orsaker till underskottet, vilket ris-
kerar att leda till att de barnen är de som kommer att få betala priset när för-
valtningen tar fram åtgärder för att nå ekonomi i balans. 
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Barn- och utbildningsnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslut för 
2018 och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 

 
Sammanfattning 
Av uppdragshandlingens sju mål har tre uppfyllts helt och fyra uppfyllts delvis.  
Nämnden redovisar för 2018 ett underskott om -9 100 tkr. Ett underskott om  
-8 500 tkr avseende grundskoleverksamheten är huvudorsaken bakom 
underskottet.  
 
Bilagor 
Rapport Uppföljning efter december 2018 
 
Expediering 
Redovisningsekonom Genja Thesslund 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Katarina Lindgren   
Förvaltningschef/Skolchef    
2019-01-28 
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Attrahera/rekrytera 

Det finns ett intresse för att 
arbeta i Öckerö kommun och vi 
har goda möjligheter att 
rekrytera den kompetens vi 
behöver 

Arbeta med varumärket Öckerö 
kommun 

SKG  
Arbetet 
fortsätter i 
CUG 

Behålla och vidare 
utveckla 

Vi har timanställd personal med 
god pedagogisk insikt 

Utbildning för timanställd 
personal i våra läroplaner, andra 
styrdokument och 
förhållningssätt i skolan. 

SKG  
Arbetet 
fortsätter i 
CUG 

Behålla och vidare 
utveckla 

Stärkt ledarskap hos våra chefer 
och kollegialt lärande. Ökad 
teamkänsla. Chefer som växer i 
sin profession 

Handledning och reflekterande 
team för våra chefer 

Skol
chef 

 Klart 

Behålla och vidare 
utveckla 

Kollegialt lärande och 
kontinuerliga dialoger om 
ledarskap 

Presentera ledarprofiler 
Skol
chef 

 Ej påbörjat 

Behålla och vidare 
utveckla 

Det är tydligt vad det innebär att 
vara chef i Öckerö kommun och 
i vår förvaltning. Synligt 
pedagogiskt ledarskap. 

Chefsuppdrag 
Skol
chef 

 Ej påbörjat 

Behålla och vidare 
utveckla personal 

Personal som utvecklas i sin 
profession, Kvaliten och 
effektiviteten i verksamheten 
ökar 

Karriärtjänster:Se över om vi kan 
utveckla/formalisera egna 
"karriärtjänster" 

  Påbörjat 

Övergripande 

Strategisk plan för 
kompetensförsörjning för våra 
verksamheter. Syftet är att 
säkerställa att organisationen 
har rätt kompetens på både kort 
och långsikt. Där beskrivs våra 
strategier för att rekrytera ny 
personal samt vår strategi för att 
behålla och engagera befintligt 
personal. 

Öckerölyftet SKG  Pågår i CUG 

Arbetssätt/ 
resursutnyttjandeArb
etssätt/ 
resursutnyttjande 

Den specialpedagogiska 
kompetensen sprids och våra 
elever får det stöd de har rätt till. 
Det är attraktivt att vara 
specialpedagog i vår kommun. 

Se över uppdraget och 
nyttjandet av 
specialpedagogerna 

Skol
chef 

 Klart 

Uppföljning 

9 BARNBOKSLUT 

9.1 Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar 
Viktiga beslut i nämnden under 2018 som har påverkat barn och ungdomar 

Alla beslut i BUN påverkar barn och unga i olika grad. Några beslut att redovisa är: 

• Ett ramprogram för ny och ombyggnation av förskolor och skolor. 
• . 

En ny IT-strategi 

  

9.2 Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör 
dem? 
Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör dem? 
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• Formellt via klassråd, elevråd 

• Informellt via samtal och diskussioner 

• Vid individuella utvecklingssamtal och planering av individuella utvecklingsplanen 

• Demokratitorg med kommunens politiker 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-02-06 4 

   
   
SN § 3 Dnr: 06/19  
   
 
Bokslut och verksamhetsberättelse 2018 
 
Av uppdragshandlingens fyra mål, två mandatmål och två nämndmål, har ett nämnd-
mål samt ett av mandatmålen uppfyllts helt. Ett nämndmål och ett mandatmål har del-
vis uppfyllts. Kvaliteten i verksamheterna är god och alla verksamhetsområden har 
skrivit en kvalitetsredovisning. Ärendet behandlas på FSG 2019-01-29. 
 
Socialnämnden redovisar för 2018 ett underskott om -4 549 tkr, I helårsprognosen per 
oktober hade Socialnämnden ett befarat underskott på drygt 11 000 tkr. Med hjälp av 
tillskott till Socialnämndens budget från fördelningsposter med totalt 7 900 tkr har det 
befarade underskottet minskats. Tillskottet i budgeten avsåg Socialnämndens ökade 
kostnader för platsbrist. Underskottet på -4 549 tkr beror på ökade personalkostnader 
till följd av ökad vårdtyngd inom gruppbostad LSS (3 500 tkr) och vite om 1 000 tkr för 
ej verkställda beslut gällande gruppbostad LSS. Verksamhetsområdet IFO/FH har ett 
underskott om 7 261 tkr som hålls nere med hjälp av effekter från förvaltningens åt-
gärdsplan där 2 887 tkr har förbrukats mindre än budgeterat. Verksamhetsområdet 
äldreomsorg redovisar ett resultat i balans med budget, + 23 tkr, räddningstjänsten har 
ett mindre underskott på -53 tkr och administrativa enheten redovisar ett underskott på 
-145 tkr. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-01-27 
Bilaga 2: Uppföljning efter december, 2019-01-27 
 
Ronald Caous (S) efterfrågar en tydligare redogörelse för hur man har kommit fram till 
underskottet antecknas i protokollet. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2018, med ett för-
tydligande av underskottet, och överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 

 

 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef  
Jessica Dahlkvist, T.f. Administrativ chef 
 
 
 



        

  

 

 
 
Öckerö 2019-01-27 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: 
Malin Tisell, Förvaltningschef  
Jessica Dahlkvist, T.f. administrativ chef  

Ärende: Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 
Diarienummer: 0006/19 

 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2018 och 
överlämnar ärendet till Kommunstyrelsen. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Av uppdragshandlingens fyra mål, två mandatmål och två nämndmål, har ett 
nämndmål samt ett av mandatmålen uppfyllts helt. Ett nämndmål och ett 
mandatmål har delvis uppfyllts. Kvaliteten i verksamheterna är god och alla 
verksamhetsområden har skrivit en kvalitetsredovisning. Ärendet behandlas på FSG 
2019-01-29. 
 
Ekonomi  
Socialnämnden redovisar för 2018 ett underskott om -4 549tkr vilket beror på 
ökade personalkostnader till följd av ökad vårdtyngd inom gruppbostad LSS (3,5 
mnkr) och vite om 1 mnkr för ej verkställda beslut gällande gruppbostad LSS. 
Verksamhetsområdet IFO/FH underskott om 7,2 mnkr hålls nere med hjälp av 
effekter från förvaltningens åtgärdsplan. Verksamhetsområdet äldreomsorg 
redovisar ett resultat i balans med budget, räddningstjänsten och administrativa 
enheten redovisar ett mindre underskott. 
 
Bilagor 
Rapport uppföljning per december 2018 
 
 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef  
Jessica Dahlkvist, T.f. Administrativ chef 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Malin Tisell 
Förvaltningschef/socialchef  
2019-01-27 
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1 ORGANISATION 
Ordförande: Kent Lagrell (M) 
Förvaltningschef: Malin Tisell 
Antal årsarbetare: 376 

  

2 UPPGIFT 

2.1 Vision 
Verksamheten skall bidra till att: 
 
- Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna 
- Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och möjlighet att delta i samhällslivet 
- Frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser 
 
För att skapa förutsättningar för invånarna i Öckerö kommun att leva värdiga liv oavsett uppkommen 
livssituation skall Socialnämnden ansvara för myndighetsutövning och verksamhet inom följande 
områden: 
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bemödade och förtroendet ligger fortfarande högt 94% respektive 90%. 

Hemtjänst: 95% av brukarna är nöjda med sin hemtjänst. Resultatet ligger 10% högre än Regionen 
och snittet i riket. Upplevelsen av trygghet och förtroendet för personalen ligger på 93% vilket också är 
mycket högre än riket respektive regionen. 77% av brukarna anser att handläggarnas beslut är 
anpassade efter deras behov vilket är ca 8% högre än snittet i riket. 

HSL: Mobilt närsjukvård startades under verksamhetsåret vilket bidragit till bättre samarbete med 
vårdcentralerna. Respektive organisation kan nu bättre nyttja den samlade kompetensen som finns nu 
tillgänglig med den nya arbetsformen. I slutet av verksamhetsåret startades samverkande sjukvård 
tillsammans med VGR. Det gemensamma målet är att förbättra och utveckla samverkan mellan 
sjukvården, för att skapa ökad trygghet och tillgänglighet för invånarna och utnyttja tillgängliga 
resurser och kompetens på bästa sätt. 

Korttidsverksamhet: Personalen samverkar med övriga verksamheter i kommunen för att skapa en 
god vård-och omsorg. Det sker bland annat genom att hålla teamträffar varje vecka. 1808 öppnades 
ytterligare en korttidsavdelning på Hedens by. Det ger möjlighet för Öckerö kommuns invånare att i 
större utsträckning få möjlighet till korttidsvistelse på korttidsboende. Det ger också möjlighet för 
verksamheten att samarbeta med varandra vilken kan ge vinster inom olika områden. 

Räddningstjänst: Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) publicerar årligen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets 
kommuner. Öckerö kommun hamnar på 2:a plats i rapporten Öppna Jämförelser om Trygghet och 
säkerhet 2017 och utfallet för 2018 har ännu inte publicerats.  

Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är undertecknat mellan Alingsås och Vårgårda 
räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 
Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

Samarbete avseende gemensam larmning från larmcentral i RSG klar. 

Administrativa enheten: För att säkerställa och utveckla ett hållbart verksamhetsstöd har 
uppdragsdeklarationer arbetats fram för administratörerna, ett arbete som kommer att fortsätta även 
under 2019 då det är tänkt att alla funktioner ska ha en uppdragsdeklaration. Detta för att synliggöra 
administrativa enhetens stöd. Flera viktiga rutiner har arbetats fram, några exempel är rutin för akuta 
händelser, hot och våld, arkivvård, pedagogiska måltider. En ny årsplanering för förvaltningens chefer 
har tagits fram. Enheten har drivit projektet Heltidsresan samt två arbetsgrupper, en gällande 
attraktivitet och rekrytering och en gällande bemanning med mycket gott resultat. Enheten har också 
medverkat i kommunens gemensamma projektgrupp för implementering av GDPR. MAS har också 
varit projektledare för införandet av mobil närvård, resultatet av införandet har varit mycket lyckat. 
Personalen, hemsjukvårdsläkare på vårdcentralen samt olika professioner inom kommunens 
hemsjukvård har varit mycket nöjda och bedömningen är att patientsäkerheten har ökat betydligt. 

4 MÅL 

4.1 Måluppfyllelse 

Personer som vårdar anhöriga i hemmet får ett ökat stöd av kommunen 
Satsningar: 

- Ta fram en plan för anhörigstöd inom IFO/FH. 

 
Kommentar 

Bedömning av måluppfyllelse för mandatmålsperioden 2014-2018 
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Satsningar under mandatperioden 
2015 - Ökad tjänst för Anhörigsamordnare från 30% till 50% 
2016 - Kartlägga vilket stöd som finns idag/ Kartlägga anhörigas behov av stöd 
2017 - Kartlägga behovet av anhörigstöd inom IFO/FH. 
2018 - Ta fram en plan för anhörigstöd inom IFO/FH. 
 
Kommunerna har enligt socialtjänstlagen en skyldighet att ge anhöriga som vårdar närstående stöd. 
Inriktningen av stödet i Öckerös äldreomsorg är att det ska förebygga ohälsa och att det ska finnas ett 
varierat utbud av stödinsatser. Hemtjänstbidrag erbjuds till närstående som vårdar sina anhöriga utan 
hemtjänstinsatser från kommunen. Anhörigsamordnarens tjänst utökades 2015 från 30 % till 50 % för 
att bättre bemöta anhörigas behov. 

Öckerö kommuns äldreomsorg har omfattande stöd till anhöriga som vårdar och stödjer närstående. 
2016  genomfördes en kartläggning av stödet som visad att anhörigas behov av stöd ofta handlar om 
att den närstående får en god vård och omsorg men också om ett individanpassat och flexibelt stöd till 
dem själva. Målet under 2016 var att kartlägga omfattningen och behovet av stöd. Stödet består av: 

• möjligheten att delta i samtalsgrupper 
• avlösning 10 timmar utan kostnad 
• biståndsbedömd avlastning på korttidsplatser 
• utbildningar/föreläsningar 
• rekreation och aktiviteter 
• stödsamtal 
• råd och vägledning 
• ekonomisk ersättning (hemtjänstbidrag) 
• information 

Bedömningen är att utbudet av stöd till anhöriga inom äldreomsorg täcker behovet väl. 
Dagverksamheten inom äldreomsorgen har också utökats under 2017. 
 
Kartläggning av behovet av anhörigstöd inom IFO/FH påbörjades under slutet av 2016 och en plan för 
anhörigstöd togs fram under 2018.  Planen för anhörigstödet inom funktionshinder har resulterat i att 
flera anhörigstödssamtal har genomförts. Under 2019 kommer det också att arbetas fram ett uppdrag 
för anhörigsamordnaren. 

 
 

Omsorgen om äldre och funktionsnedsatta bygger på att varje enskild individs behov står i 
fokus, samt präglas av stor valfrihet, hög kvalité och trygghet 
Satsningar: 

- Erbjuda nya digitala omsorgstjänster, för ökad trygghet, kvalitet och effektivitet 
- Utveckla arbetssätt med hjälp av digital teknik i enlighet med mål och tillvägagångssätt i kommunens 
övergripande digitala strategi 
- Fokus på personal- och kompetensförsörjning 

 
Kommentar 

Bedömning av måluppfyllelse för mandatmålsperioden 2014-2018 

Satsningar under mandatperioden 
 
Satsning 2015 
-Utveckla stödformer av god kvalitet inom kommunen 
 
Satsning 2016 
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- Tillsammans med Kostenheten anpassa måltiderna efter den äldres önskemål, vilket exempelvis 
innebär att aktivt fråga efter, vara lyhörd för och anpassa maträtter 
- Utformning av måltidsmiljön efter den äldres egen vilja. 
- Tillsammans med fastighetsägaren genomföra ett projekt för att i dialog med de äldre och deras 
anhöriga förbättra inne- och utemiljön 
- Validering av personal inom funktionshinder så att lägsta nivå är stödassistent, och det finns minst 
två stödpedagoger i varje verksamhet 
- Höja kompetensen hos all personal genom gemensam grundutbildning gällande bemötande för att 
möta nya brukargrupper 
- Projektplanering för nytt gruppboende 
- Översyn och utveckling av Daglig verksamhet 
 
Satsning 2017 
- Implementera digitala trygghetslarm som gör det möjligt att erbjuda nya digitala omsorgstjänster, för 
ökad trygghet, kvalitet och effektivitet. 
 
Satsning 2018 
- Erbjuda nya digitala omsorgstjänster, för ökad trygghet, kvalitet och effektivitet 
- Utveckla arbetssätt med hjälp av digital teknik i enlighet med mål och tillvägagångssätt i kommunens 
övergripande digitala strategi- Fokus på personal- och kompetensförsörjning 

Gruppboendena för personer med funktionshinder har vissa gemensamma aktiviteter, vilket är 
positivt både för personal och brukare. Personlig assistans har genomfört vissa gemensamma 
aktiviteter för sina brukare vilket varit uppskattat. Medvetet arbete med kost och hälsa pågår 
kontinuerligt. Utbildning i BPSD (Register för beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens) 
har genomförts för att bättre kunna arbeta med dementa personer med funktionshinder. 

2015 bildades ett pedagogiskt team utifrån nya brukares behov, bestående av personal från daglig 
verksamhet med spetskompetens inom autism tillsammans med personal på Sälvägen. Detta arbete 
har blivit väldigt lyckat och uppskattat. 2016 rekryterades en ytterligare person särskilt för detta 
uppdrag. Teamet har varit aktiva på ett av gruppboendena med gott resultat. Genom rätt arbetssätt 
och bemötande har man minskat det utmanande beteendet hos de boende och antalet 
Incidentrapporter till KIA har minskat avsevärt. 

Pedagogiska teamet har varit inne på vår dagliga verksamhet. Arbetets huvudsakliga inriktning 
kretsade kring bemötandet och den pedagogiska kraft som finns i rätt bemötande. 2017 hade det 
pedagogiska teamet tre basutbildningar för all personal. Vidare arbetar teamet med kartläggning av 
processer för att i myndighetsutövning och verkställighet skapa tydliga ansvarsområden så att de 
enskilda får en likartad process. Metodutvecklare har jobbat med att samordna och kartlägga 
skräddarsydda boende- och stödformer, för unga vuxna med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar och/eller psykisk ohälsa samt självskadebetéende. Metodutvecklare har 
arbetat med att guida och tydliggöra utifrån ett lågaffektivt arbetssätt, samt att hitta strategier för att 
klara vardagen både avseende psykiskt mående och alternativt anpassning i dagligt liv. Detta sker i 
samarbete med öppenvård och brukare. 

En annan grupp av personer med stort vårdbehov är personer i livets slut. För att utveckla arbetet har 
det palliativa rådet haft regelbundna möten under åren. Rådet består av ett tvärprofessionellt team där 
även primärvården deltar. Det palliativa registret används med framgång som utvecklingsverktyg. 
Rådets arbete har uppmärksammats i hela Göteborgsregionen. Ett flertal personal har medverkat på 
konferenser och inspirerat andra inom vård och omsorg. 

Projektplanering för nytt gruppboende pågår och är i nuläget under upphandling. Under 2018 har 
projektgruppen arbetat fram samtliga underlag så som tillexempel rambeskrivning. Under hösten har 
2 samrådsmötet ägt rum tillsammans med FUB (En intresseorganisation som arbetar för att barn, 
ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv). Arbetet pågår enligt 
kommunens projektmodell. 

Validering av personal inom funktionshinder är påbörjad och några personer inom verksamheten har 
under 2018 påbörjat utbildning. 

Översyn och utveckling av Daglig verksamhet är påbörjat men ej slutförd och arbetet fortsätter under 
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2019. Planerad vårdtyngdsmätning under 2019 kommer att ligga till grund för arbetet. 

Sedan 2016 har kostombuden träffat kostenhetens representanter regelbundet och diskuterat frågor 
kring maten. Måltiderna anpassas mer efter äldres önskemål och synpunkter som kommer fram på 
boendeträffar. Även hemtjänstcheferna har träffat kostenheten regelbundet för att framföra 
vårdtagarnas synpunkter kring maten. Avdelningarna på Solhöjden har arbetat aktivt på att skapa en 
trevlig atmosfär kring måltidssituationen trots detta har nöjdheten minskat kring måltiden. För att öka 
äldres välbefinnande behöver Solhöjden fokusera mer på att skapa harmoni och trevlig atmosfär kring 
måltidssituationen. Lyhördheten kring äldres önskemål gällande maten behöver fortfarande idag bli 
bättre och uppmärksammas mer. Mer regelbundna, veckovisa brukarundersökningar behöver göras 
för att komma åt problematiken kring maten. 
 
Utveckling av mat och måltidsmiljö: 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - maten, andel (%) 
2014 78% 
2015 80% 
2016 78 % 
2017 67 % 
2018 65% 
 
Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - måltidsmiljö, andel (%) 
2014 68% 
2015 82% 
2016 70% 
2017 70% 
2018 61% 

En av satsningarna 2016 var att tillsammans med fastighetsägaren ÖFAB genomföra ett projekt för att 
i dialog med de äldre och deras anhöriga förbättra inne- och utemiljön. En dialog med fastighetsägaren 
pågick kontinuerligt under verksamhetsåret. En övergripande plan på respektive enhet har tagits fram. 
Samtliga boendechefer träffade förvaltaren och diskuterade vilka förändringar av utemiljön som kunde 
göras efter önskemål. Fastighetsägaren deltog på skyddsronder för att få en bättre bild över vilka 
åtgärder som behöver vidtas. 

Inom IFO/FH arbetade man under 2017 med likabehandlingsperspektivet. Metodhandledaren 
utbildade och väglett i olika funktionsnedsättningars uttryck. Samverkan mellan boende och daglig 
verksamhet inleddes också 2017 och har resulterat i samverkansmöten för erfarenhetsutbyte. 
Personlig assistans och ledsagning har nu samma chef vilket medfört ökad kompetens för olika 
målgrupper. Socialkontoret och behandlingsenheten samverkar genom olika möten för verkställighet 
och uppföljning. 

Digitala trygghetslarm infördes inom hemtjänsten i början av 2017 och en kartläggning av digitala 
tjänster inom äldreomsorgen har gjorts och inkluderats i kommunens digitaliseringsstrategi. 

Samtliga boende har en genomförandeplan där hjälpinsatserna beskrivs och godkänns av den enskilde. 
Genomförandeplanen följs upp regelbundet av kontaktpersonen. I slutet av 2017 började 
sjuksköterskorna använda mobil dokumentation i sitt arbete vilket kommer att spara tid och 
underlätta arbetet på sikt. 

Under 2018 hade IFO/FH utbildning i FUNCA (Ett arbetsverktyg för personal inom LSS) för chefer, 
nyckelpersoner (FUNCA-administratörer) samt personalgrupper. Skräddarsydda kortare utbildningar 
för personalgrupper har genomförts i fem av sex aktuella verksamheter som arbetar brukar-nära. 
Implementering av FUNCA i gruppbostäder startade upp och är nu ett verktyg som används på 
enheterna. FUNCA-registreringen har lett till ökad insikt och förändrat arbetssätt kring lågaffektivt 
bemötande. 

SSbtec är upphandlat och kommer att implementeras under vår 2019 i samband med införande av 
Lifecare. 

Digital dokumentation inom IFO/FH är inte påbörjad i samtliga enheter, men förberedelser inför 
implementering har gjorts i form av att dokumentationsombud för samtliga verksamheter har utsetts, 
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samt en dokumentationsansvarig för verksamhetsområdet. Implementering på samtliga enheter är 
beräknad till höst 2019 i samband med att implementering av Lifecare görs. Lifecare är en utveckling 
av nuvarande dokumentationssystem och ska implementeras både inom IFO/FH samt äldreomsorgen. 
I slutet av 2017 började sjuksköterskorna använda mobil dokumentation i sitt arbete vilket kommer att 
spara tid och underlätta arbetet på sikt. När lifecare implementeras möjliggörs mobil dokumentation 
vilket vi hoppas även kommer underlätta planeringen av insatserna. 

Installationen av digitala låssystem för medicinskåpen inom äldreomsorgen och funktionshinder är i 
sitt slutskede. 

Socialförvaltningen har haft en representant med i kommunens digitaliseringsråd. Digitaliseringsrådet 
avslutades dock under 2018 men förvaltningens arbete har fortsatt och resulterat i ett nytt avtal med 
lifecare, satsningen på digital dokumentation kommer därför att påbörjas 2019. 

Verksamhetsutvecklaren har under 2018 lett två arbetsgrupper inom kompetensförsörjning och 
bemanning: attraktivitet och rekrytering samt bemanning. Alla enhetschefer inom socialförvaltningen 
har deltagit. Detta har resulterat i en färdig bemanningsmodell som bygger på att våga rekrytera fast 
personal i större utsträckning för att minska behovet av timanställd personal. Till detta finns en 
tillämpningsanvisning och en bemanningshandbok. Under 2019 beräknas ett pilotprojekt starta. Vår 
förhoppning är att attraktivare scheman och minskad arbetad tid av timanställd personal dels kommer 
ge en minskad övertidsersättning men också en mindre sjukfrånvaro likväl som ökad trivsel och 
attraktivitet. 

  

Kortare insatstid och ökad trygghet inom områden kopplade till kommunens räddningstjänst 
Satsningar: 

- Samverkan mellan räddningstjänsterna inom GR-regionen för att utveckla en för medborgarna 
gränslös räddningstjänst med gemensam ledningscentral 

 
Kommentar 

Avtal avseende samverkan vid räddningstjänst är undertecknat mellan Alingsås och Vårgårda 
räddningstjänstförbund, Bohus Räddningstjänstförbund, Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, 
Öckerö Räddningstjänst samt Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund. 

Samarbete avseende gemensam larmning från larmcentralen i RSG (Räddningstjänsten storgöteborg) 
klar. 

Socialnämnden skall möta fullmäktiges krav på kostnadseffektivare verksamhet i budget 2018 
Satsningar: 

- Översyn och effektivisering av Daglig verksamhet. 
- Minska sjuktalen i förvaltningens verksamheter. 
- Minska övertidskostnader i förvaltningens verksamheter. 
- Förbättrade bemanningsprocesser. 

 
Kommentar 

Samplanering mellan Daglig verksamhet och Gruppbostad Sälvägen är påbörjad och kommer att 
utvecklas ytterligare under 2019. Verksamhetsutvecklaren har stöttat arbetet genom att bistå med 
bemanningsstatistik, personalgrafer med mera. Även övriga gruppbostäder kan bli aktuella att ingå i 
samplaneringen. Översyn och effektivisering av Daglig Verksamhet kommer fortsätta under 2019 och 
en vårdtyngdsmätning kommer genomföras i januari 2019 i syfte att tydliggöra bemanning i relation 
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9 BARNBOKSLUT 

9.1 Viktiga beslut och satsningar som påverkat barn och ungdomar 
* Beslut om att se över samverkan mellan skola och socialtjänst, projektgrupp är tillsatt 
* Beslut om två lyckade hemtagningar 
* Utökad tjänst för förhandsbedömningar 
 

9.2 Vilka möjligheter har barn och unga att få inflytande över beslut som rör 
dem? 
*Demokratitorg 
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Öckerö 2019-01-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2018 

Diarienummer: 14/16   

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
fjärde kvartalet, till och med 2018-12-31 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har sex ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Två 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Fyra 
ärenden gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).   
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärende  
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 

Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2018-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde kvartalets 
rapporteringstillfälle, har sex ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller bostad för vuxna. Fyra ärenden har 
bortfallit och inga nya har tillkommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet. 
 
Fyra ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav tre är inom IFO 
och ett inom ÄO. ÄO-ärendet gäller permanent bostad. Av IFO-ärendena gäller två kontaktperson 
och ett öppenvårdsverksamhet. Tre ärenden har bortfallit och ett har tillkommit sedan 
rapporteringen för tredje kvartalet. 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
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Öckerö 2019-03-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2019 

Diarienummer: KS 0174/17 

 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2019 
 

Förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
Ärendet 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska 
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag, daterad den 14 mars 2019. 
 
Ekonomi 
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnads diarium 
Socialnämndens diarium 
Barn- och utbildningsnämndens diarium 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2019, daterad 14 mars 2019 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
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Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag mars 
2019 
 

parti Motion/medborgarförslag Anmäld i fullmäktige Status 
SD Motion om mer tydlig styrning vid 

försäljning av markfastigheter i 
kommunens ägo 

2017-06-15 

 
Motionen remitterad 
från KS till 
kommunchefen 2017-
12-19 

MP Motion om att ej direktanvisa mark 2017-11-23 

 
Remitterad från KS till 
KC 2017-12-19 

MP Motion om pant på marint skräp 2018-03-01 

 
Remitterad från KS till 
kommunchefen 2018-
03-27. 

 
 Medborgarförslag om 70+ boende i 

Sudda 
2018-03-01 

 
Remitterad från KS till 
kommunchefen 2018-
03-27. 

 
 Medborgarförslag om förbättring av 

trafiksäkerheten korsningen i 
Hönövägen-Ekelundsvägen 

2018-03-01 

 
Remitterad från KS till 
kommunchefen 2018-
03-27. 

 
V Motion om fler sittbänkar för vila 

 
2017-06-15 

 
Remitterad till KC från 
KS 2017-12-19. 

S Motion om bibliotekarier på hembesök 

 
2017-11-23 

 
Remitterad från KS till 
KC 2017-12-19 

 Medborgarförslag om röjning av 
utmarkerna på Hyppeln 

2016-03-03 

 
Remitterad från KS till 
kommunchefen 2016-
04-19. 

 Medborgarförslag Önskemål om 
Basketplan på Kalvsund  

 

2018-03-01 

 
Remitterad från KS till 
kommunchefen 2018-
03-27. 

MP Motion om öppna bibliotek och ökad 
läslust 

 

2018-04-19 

 
Remitterad från KS till 
kommunchefen 2018-
05-22. 

 
 Medborgarförslag om utegym på 

Hyppeln 

 

2018-03-01 

 
Remitterad från KS till 
kommunchefen 2018-
03-27. 

 
 Medborgarförslag om kostnadsfria 

mensskydd för alla mellan 12-23 år 
2018-03-01 

 
Remitterad från KS till 
kommunchefen 2018-
03-27. 

 
S Motion om Vita jobb 

 
2017-11-23 

 
Remitterad från KS till 
KC 2017-12-19 

S Motion om kultur- och idrottsgala 
Öckerö kommun 

 

2016-11-24 

 
Remitterad från KS till 
KC 2017-01-17 

MP Motion rörande publicering av motioner 
och medborgarförslag på Öckerö 
kommuns hemsida 

2016-04-21 

 
Remitterad från KS till 
kommunchefen 2016-
05-17 
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MP Motion om Öckerö kommuns arbete 
med FN:s globala mål för hållbar 
utveckling 
 

2018-04-19 
 

Remitterad från KS till 
kommunchefen 2018-
05-22. 
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Öckerö 2019-03-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 

Ärende: Ansökan om Länsstyrelsens § 37-medel för bostadsprojekt 
nyanlända Hjärterum 

Diarienummer: 0059/19 

 

Bostadsprojekt nyanlända Hjärterum 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om § 37-medel hos 
Länsstyrelsen i syfte att driva bostadsprojekt Hjärterum i samverkan med Göteborgs 
Räddningsmission.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Öckerö kommun är sedan våren 2016 ålagd att ta emot nyanlända med 
uppehållstillstånd enligt Bosättningslagen. Kommunen skall erbjuda bostad under 
den tvååriga etableringsperioden för samtliga anvisade individer. Antal anvisningar 
fastställs hos Länsstyrelsen inför varje nytt år. Mellan 2016-2018 har Öckerö 
kommun mottagit 166 individer. 2019 är antalet för mottagande satt till 31 
individer.  
 
Under 2019 står Öckerö kommun inför en allt svårare situation i att kunna lösa 
bostadsfrågan. Sammantaget beräknas under året 47 individer inom den tvååriga 
etableringsperioden riskera att stå utan bostad. Dessa är kommunen ålagda att 
erbjuda en bostad.  
Utöver dessa individer riskerar, i värsta fall, så många som tio barnfamiljer och ett 
antal ensamhushåll att stå utan bostad när etableringsperioden tar slut och därmed 
även hyresavtalet på nuvarande bostad. Dessa personer behandlas då som en vanlig 
kommuninvånare och förväntas ordna med bostad på egen hand. Dock kvarstår det 
faktum att familjerna riskerar att stå utan bostad och sett till barnen i dessa familjer 
uppstår en situation som kan riskera barnens välbefinnande och utveckling.  
 
Ett förvaltningsövergripande arbete har påbörjats under ledning av 
kommundirektören i syfte att hitta olika lösningar avseende bostäder för nyanlända. 
Akuta och mer långsiktiga. Arbetet sker i nära samverkan med politiken för att 
säkerställa en bred förankring i de förslag till beslut som arbetas fram.  
En möjlig lösning som förväntas kunna bidra som en del av många andra är att 
starta upp projekt Hjärterum tillsammans med Göteborgs Räddningsmission. Ett 
projekt som Göteborgs Räddningsmission redan driver tillsammans med Göteborgs 
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Stad och har en väl fungerande verksamhet uppbyggd kring. Hjärterum bygger 
kortfattat på att Göteborgs Räddningsmission i samverkan med civilsamhället och 
fastighetsägare fungerar som mellanhyresgäst och i sin tur hyr ut bostaden till 
nyanländ individ/familj. Öckerö kommun matchar och fördelar individer/familjer i 
behov av bostad och därefter sköter Göteborgs Räddningsmission hyresavtal, tillsyn 
och avslut.  
 
En förutsättning för projektets uppstart är att Öckerö kommun ansöker och beviljas 
§ 37-medel hos Länsstyrelsen för ändamålet. Ansökan sker under april månad och 
avser att omfatta perioden juli 2019-december 2020 (18 månader). Detta möjliggör 
en uppbyggnad av samverkansprojektet och möjliggör även en utvärdering för att 
kunna fatta beslut om en eventuell fortsatt samverkan efter projekttidens slut.  
Målgrupp för projektet är nyanlända personer/familjer med uppehållstillstånd och 
ensamkommande barn med uppehållstillstånd. Ansökan föreslås ske under 
förutsättning att det är utrett och uteslutet att kommunen är ålagd att förhålla sig 
till Lagen om upphandling för planerat upplägg av projekt.  
 
 
Beredning 
 
Bakgrund anskaffande av bostäder för nyanlända inom Öckerö kommun 
Etableringsenheten har sedan våren 2016 ordnat bostäder för nyanlända genom att: 

• hyra 3 fastigheter/villor utanför ordinarie bestånd hos ÖFAB,  
• hyra privata fastigheter/lägenheter/stugor och som kommun agera 

mellanhyresvärd alt. ge teckna en garantiförbindelse kring hyra och eventuell 
skadegörelse 

• hyra modulfastighet för uthyrning som lägenhet i kollektiv 
• hyra hotellfastighet på Västra Vägen 67 Hönö för uthyrning som lägenhet i 

kollektiv. 
• arbetat aktivt för att möjliggöra en övergång till förstahandskontrakt mellan 

nyanländ och hyresvärd i så många fall som möjligt.  
• Ger varje nyanländ vuxen en kurs i bostadssökande, muntligt med tolk samt 

skriftligt på flera språk. Ger personligt stöd i att praktiskt söka bostad i hela 
landet.  

 
Aktuell situation bostäder nyanlända Öckerö kommun 
Öckerö kommun har idag ca 150 nyanlända invånare. I gruppen inkluderas 
mottagna enligt Bosättningslagen, ett 10-tal anknytningsärenden som idag bor i 
kommunen samt ca 25 ensamkommande ungdomar vuxna (några med 
uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen och några fortfarande 
asylsökande). 
 
Under 2019 kommer 31 nyanlända anvisas till Öckerö kommun enligt 
Bosättningslagen. Hittills har kommunen ordnat bostad för 7 personer. För de 
resterande 24 personerna finns idag ingen lösning vad gäller boende.  
 
Etableringsenheten erbjuder sedan januari 2018 bostäder för nyanlända i en 
fastighet på Västra vägen 67, Hönö (tidigare Hönö hotell). Avtalet upphör i 
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december 2019, vilket gör att ca 23 personer behöver erbjudas annan bostad. För 
dessa personer finns idag ingen lösning.  
 
Öckerö kommun erbjuder nyanlända bostad under den 2-åriga etableringsperioden.  
Efter detta behandlas den nyanlände som en vanlig kommunmedborgare och 
förväntas hitta en bostad på egen hand. Flertalet hittar egna lösningar genom 
privata hyresvärdar eller genom att flytta till annan kommun. Under hösten 2018 
har dock flertalet familjer inte kunnat lösa bostadssituationen och vänt sig till 
kommunens socialkontor med ansökan om hjälp till boende akut. Bedömningen är 
att vi under 2019 riskerar att ha en liknande situation för flertalet familjer. I ett 
värsta scenario står 10 utav våra nyanlända barnfamiljer utan tak över huvudet 
under året som kommer.  
 
Sammantaget riskerar ett stort antal nyanlända och personer som avslutar sin 
etabeleringsperiod att stå utan bostad under året. Behovet av att hitta nya lösningar 
är stort.  
 
Göteborgs Räddningsmission och Hjärterum 
Göteborgs Räddningsmission är en ideell förening som driver socialt arbete med 
kristen grund. Föreningen leds av 27 kyrkor runt om i Göteborg med omnejd.  
 
Göteborgs Räddningsmission driver bostadsprojektet Hjärterum. Sedan 2017 har 
ett samverkansprojekt genom § 37-medel från Länsstyrelsen drivits tillsammans 
med Göteborgs Stad. Detta innebär att man under några år har kunnat arbeta fram 
en verksamhet som idag beskrivs fungera effektivt och väl. Under lite mer än ett år 
(2017-2018) kunde 48 individer beredas en bostad genom Hjärterum Göteborg.  
 
Göteborgs Räddningsmission har i kontakt med Öckerö kommuns etableringsenhet 
visat ett intresse för att bygga upp Hjärterum inom Öckerö kommun. En avstämning 
har gjorts med styrgruppen för projektet i Göteborg och man ställer sig där positiv 
till att Hjärterum även engagerar sig för Öckerö kommun. Något som förväntas 
avlasta Göteborgs Stad som är en kommun många nyanlända väljer att själva 
bosätta sig i. Göteborgs Räddningsmission har ett brett kontaktnät inom Öckerö 
kommun och i de många församlingar som finns här. De bedöms dessutom ha ett 
stort förtroendekapital hos många grupper, vilket ger en förhoppning om att fler 
fastighetsägare ska välja att hyra ut en bostad än tidigare då Hjärterum finns med 
som ansvarig verksamhet.  
 
Hjärterum bygger kortfattat på att Göteborgs Räddningsmission i samverkan med 
civilsamhället och fastighetsägare fungerar som mellanhyresgäst och i sin tur hyr ut 
bostaden till nyanländ individ/familj. Det är Hjärterum som genom sitt kontaktnät 
hittar bostäder att erbjuda målgruppen. Öckerö kommun matchar och fördelar 
individer/familjer i behov av bostad och därefter sköter Göteborgs 
Räddningsmission hyresavtal, tillsyn och avslut.  
 
Föreslagen ansökan om § 37-medel hos Länsstyrelsen innebär att Öckerö kommun 
ansöker om medel för att kunna driva projekt Hjärterum inom kommunen. 
Projektet drivs som ett externt projekt. Öckerö kommun är projektägare och 
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redovisar resultat till Länsstyrelsen. Göteborgs Räddningsmission blir 
samverkanspart i projektet och har representanter i styrgruppen tillsammans med 
Öckerö kommun.  
 
§ 37-medel hos Länsstyrelsen 
Länsstyrelserna får lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för 
insatser för att underlätta bosättning samt skapa beredskap och tillräcklig 
mottagningskapacitet för nyanlända och/eller ensamkommande barn, och för att 
utveckla samverkan mellan kommuner och mellan kommuner och andra organ i 
syfte att underlätta etableringen i samhället. 

Beredskap står i detta sammanhang för politisk vilja och organisatorisk förmåga och 
mottagningskapacitet för tillgång till bostäder, praktik, utbildning och arbete. 
Insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan kommuner och mellan 
kommuner och andra aktörer i syfte att underlätta etableringen i samhället är 
prioriterade. 

Målgrupper för insatserna 2019 

Enligt 37 § i ersättningsförordningen (2010:1122) är målgruppen för insatserna 
nyanlända och/eller ensamkommande barn. Personer som beviljats tillfälligt 
uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå kan också omfattas av insatserna. 

I kategorin nyanlända ingår: 

• Personer som beviljats uppehållstillstånd som flyktingar 

• Personer som beviljats uppehållstillstånd av flyktingliknande skäl 

• Kvotflyktingar 

• Anhöriga till ovanstående grupper 

§ 37-medel kan inte beviljas för insatser riktade till vuxna asylsökande eller 
asylsökande barn i familj. 
Ansökan gällande 2019 skall vara Länsstyrelsen i Västra Götaland tillhanda senast 
25 april 2019. Arbetet med ansökan har påbörjats hos Etableringsenheten och 
slutförs under förutsättning att beslut fattas i KS om att fullfölja föreslagen ansökan.  
 
Ekonomi 
I planerad ansökan om § 37-medel ingår ekonomiska poster enligt följande; 
 
Aktivitet/kostnad Budget projekt Hjärterum Öckerö 

Kommun, 2019-2020 (18 mån) 
Lön Hjärterum, 50% 18 månader 300 000 kr 
OH/adm (max 15%) 45 000 kr 
Lön Etablering Öckerö, 25% 18 månader 153 000 kr 
Externa tjänster. 
Reklam, jurist, byggtekniskekonomiskt 
stöd till uthyrare. 

50 000 kr 
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Resor 10 000 kr 
Marknadsföring/information 50 000 kr 
Summa  608 000 kr 
  
Avsatta medel hos Etableringsenheten 
Öckerö för oförutsedda kostnader i 
bostäder. 

100 000 kr 

 
Lagen om upphandling (LOU) 
En förutsättning för att föreslagen ansökan ska kunna fullföljas enligt lagd plan är 
att det fastställt att LOU ej är att tillämpa i detta sammanhang. En utredning pågår 
kring detta. 
 
Bedömning 
Med rådande situation i arbetet med att erbjuda nyanlända bostäder inom Öckerö 
kommun krävs flera parallella spår för att kunna lösa den övergripande situationen. 
Projekt Hjärterum bedöms kunna bli en viktig pusselbit i att hitta bra och trygga 
bostadslösningar för ett antal av familjerna. Hur stort antal bostadslösningar 
projektet kan erbjuda är svårt att bedöma. Dock kan konstateras att civilsamhället 
inom Öckerö kommun tidigare har visat sig vara en stor resurs i att hjälpa våra 
nyanlända på olika sätt. Med Göteborgs Räddningsmission som drivande i projektet 
finns stort hopp om att fler invånare ska ta steget och hyra ut en bostad.  
Viktigt är att kunna bygga upp Hjärterum Öckerö med projektmedel för att i nästa 
steg kunna göra en utvärdering och en bedömning av om detta kan bli en mer 
långsiktig samverkan genom kommunala medel.  
En fördel för Öckerö är att Hjärterum redan finns och verkar i Göteborg. Detta 
bedöms korta uppstarten i projektet på Öckerö och kunna gå mer direkt på 
anskaffandet av bostäder att förmedla. Etableringsenheten ser stora fördelar i en 
ansökan om § 37- medel för projekt Hjärterum och är förberedda att driva projektet.  
 
Expediering av beslut 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten, Kommunstyrelsen.  
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
Veronica Tindvall 
 
Enhetschef Etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
 
2019-03-18  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Christer Zandén  
Ärende: Uppdrag kompletterat med mål och satsningar  
Diarienummer: 0050/19  

Uppdrag kompletterat med mål och satsningar 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förlag på uppdrag kompletterat med 
mål och satsningar.  
 
Ärende 
I november beslutades nämndernas uppdrag med tillägget: Mål och satsningar 
kompletteras uppdragshandlingarna efter beslut av mandatmål i 
Kommunfullmäktige. 
 
Beredning 
Beredning av ärendet 2019-03-12 
 
Ekonomiska 
Beslutade satsningar får konsekvenser på förvaltningarnas ekonomiska prioritering 
och på kommunens budgetarbete.  
 
Bedömning 
Efter beslut av mål i november har förvaltningar, verksamhetsområden och enheter 
arbetat fram förslag satsningar på målen. Bedömningen är att uppdraget 
kompletterat med mål och satsningar kan beslutas.  
 
Expediering 
Beslutet expedieras till förvaltningschef 
 
Bilagor 
• KS uppdragshandling 2019 inkl. mål och satsningar 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
 
Gull-britt Eide 
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1 UPPDRAG 

1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Invånarna känner gemenskap och trygghet i ett samhälle anpassat för alla. Barn och unga ska ges 
möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Respekt och medmänsklighet ska genomsyra 
verksamheten. 
 
Öckerö är en ”nära” kommun, med inflytande, delaktighet och engagemang i samhället och där 
invånare och besökare ska uppleva ett minskat avstånd till Göteborg och mellan öarna. 
 
Öckerö är en hållbart växande och klimatsmart kommun. Åretruntboende i olika boende- och 
upplåtelseformer ska finnas. Natur, kulturarv och historiska miljöer ska bevaras och utvecklas. Vidare 
ska kommunen ha ett positivt företagsklimat och besökare känner sig välkomna. 
 
Organisation har engagerade medarbetare, effektivt resursutnyttjande, gott ledarskap, nya arbetssätt 
och att Öckerö kommun är ett starkt varumärke på arbetsmarknaden. 
 
För att invånare, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och 
verka i ska kommunstyrelsen: 
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1.3 Profil 

Vision 
För att invånarna skall få förtroende för enheten och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av 
följande: 
 
 

Bemötande 
För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 

Tillgänglighet 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 
För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 
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1.4 Mål och satsningar 

VERKSAMHETSMÄSSIGA MÅL 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 
minst 60% 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 

 

MÅL FÖR MANDATPERIODEN 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Möjliggöra interna utvecklings- och karriärvägar 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla ockero.se för att signalera attraktiv arbetsgivare 
- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 
- Visualisera och kommunicera det goda jobbet som görs - goda exempel och arbetssätt som fungerar 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Aktivt fortsätta arbetet med och säkerställa kompetensförsörjningspolicyn 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Giftfri skola och förskola 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
Satsningar: 

- Öka samordningen kring de nyanlända 
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Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 

Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

- Erbjuda bra måltider för äldre för att ge guldkant och aptit på äldre dagar 
- Möta slutkund på ett bättre sätt genom att stärka arbetssättet ”från gryta till bord” 
- Införa regelbundna kostmöten där samverkan kan ske mellan kostpersonal och omsorgspersonal 
- Stärka menyplanering och menypresentation 
- Erbjuda möjligheten att välja alternativ till helpension 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

- Öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden, genom samverkan med näringslivet 
och kommunal verksamhet 
- Förbättrad integration för barn och familjer 
- Öka nyanländas deltagande och integration i det ordinarie föreningslivet 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

- Tydligare samverkan mellan verksamhetsområde fritid och kultur och barn- och 
utbildningsförvaltningsförvaltningen kring kulturaktiviteter för barn och unga 
- Utveckla och förbättra digital kommunikation kring evenemang och händelser inom kultur- och 
fritidsområdet 
- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Meröppna bibliotek 
- Utveckla stöd till och samverkan med föreningar 
- Utveckla och hitta nya samarbeten med studieförbund 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
Satsningar: 

- Utveckla strategiska planer för hållbar samhällsutveckling 
- Utveckla dynamisk och medskapande medborgardialog 
- Utveckla mark- och exploateringsprocessen 
- Utveckla kommunikationen om byggprocessen till företagare och privatpersoner 
- Skapa möjlighet för flytande bostäder 
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Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Genomföra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, Drift- och underhållsåtgärder samt kommunikativa 
(beteendepåverkande) åtgärder (enligt Trafiksäkerhetsplan) 
- Utveckla arbetssätt för underhållsrutiner av vägnätet 
- Utvecklad dialog kring infrastrukturplanering mellan politiker och förvaltning 
- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

Utbudet för kollektivt resande ska öka 
Satsningar: 

- Tillsammans med Västtrafik marknadsföra ny trafikplan, busslinjer och zonindelning 
- Genom Mobility Management-plan stärka förutsättningar för hållbart resande 
- Påverka andra aktörer för bättre infrastruktur och kollektivtrafik 
- Underlätta för pendling genom utökande av pendelparkeringar 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- Planera för en hälsofrämjande närmiljö 
- Minskad miljöpåverkan av närmiljön 
- Värna om marin och havsnära miljö 
- Utökad kommunikation/information om kretslopp, återvinning, insamling och hushållsfett 
- Utveckla fastighetsnära insamling 
- Giftfri skola och förskola 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Satsningar på tillväxt för små och medelstora företag i kommunen 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 
- Utveckla besöksindustrins mål och syfte för att skapa arbetstillfällen, ex. etablering av ett större 
hotell som motor i industrin 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Regionalt näringslivsarbete i samverkan med GR-kommunerna 
- Tillsammans med kommunens förvaltningar, Öckerö företag och BNR sätta långsiktig gemensam 
riktning för målen med  näringslivsarbetet 
- Marknadsföring av kommunen som en attraktiv näringslivskommun för företag och arbetskraft 
- Etablera lokal företagsmässa 
- Skapa fler möjligheter till arbete för personer med funktionsvariatoner i offentliga och privata företag 

Andelen nöjda företagare ska öka 
Satsningar: 

- Initiera och stimulera satsningar för tillväxt hos företag branschvis på vår lokala marknad 
- Gemensam (kommunen, företagen och föreningar) struktur, riktning och mål för besöks- och 
näringslivet i kommunen 
- Utveckling av funktionen företagslots i innehåll och utförande med mål att förenkla kontakten med 
kommunen för näringslivet 
- Kompetensutveckling för företag och företagare 
- Skapa möjligheter och stöd för små och medelstora att organiskt växa 
- Kommunal närvaro och synlighet hos företagen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Anders Lundgren, Emil Karlsson, Peter Linder 
Ärende: Yttrande granskning av IT- och informationssäkerhet 
Diarienummer:  

 

Yttrande granskning av IT- och 
informationssäkerhet 
 

Förslag till beslut. 
Förslag till yttrande, daterat den 2019-02-28, antas och skickas till 
kommunrevisionen och kommunfullmäktige som kommunstyrelsen svar på 
granskningen. 
 
 
 
Ärendet (sammanfattning): 
 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Öckerö kommuns revisorer genomfört en 
granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet baserat på 
styrande policydokument och rutiner för generella IT-kontroller. Syftet med 
granskningen har varit att fastställa om riktlinjer kring informations- och IT-
säkerhet med bäring på ny teknisk utveckling såsom molntjänster är implementerad 
och ändamålsenliga.  
 
IT-organisationen i Öckerö kommun är begränsad sett till antalet resurser, de 
iakttagelser som har identifierats avser inte enbart IT-avdelningen utan åsyftar 
främst att verksamheten eller IT-avdelningen inte efterlever de krav som återfinns i 
styrande dokument. Revisionen vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på 
nedanstående punkter där kommunen inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig 
informations- och IT-säkerhet. Revisionen efterfrågar kommunens yttrande med 
anledning av rekommendationer och vidtagna åtgärder.  
 
Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
 
 
 



 
 

 

Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering  
Kommunrevisionen 
 
 
Bilagor: 
Tjänsteyttrande angående granskning av IT- och informationssäkerhet 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Underskrift                                                               Underskrift 
 
Anna Dannje Brocker                                            Gull-Britt Eide 
Verksamhetschef                                                    Förvaltningschef/Kommundirektör            
 
Datum   
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Yttrande angående granskning av IT- och 
informationssäkerhet 

 
 
Bakgrund 
 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Öckerö kommuns revisorer genomfört en 
granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet baserat på 
styrande policydokument och rutiner för generella IT-kontroller. Syftet med 
granskningen har varit att fastställa om riktlinjer kring informations- och IT-
säkerhet med bäring på ny teknisk utveckling såsom molntjänster är implementerad 
och ändamålsenliga.  
 
IT-organisationen i Öckerö kommun är begränsad sett till antalet resurser, de 
iakttagelser som har identifierats avser inte enbart IT-avdelningen utan åsyftar 
främst att verksamheten eller IT-avdelningen inte efterlever de krav som återfinns i 
styrande dokument. Revisionen vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på 
nedanstående punkter där kommunen inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig 
informations- och IT-säkerhet. Revisionen efterfrågar kommunens yttrande med 
anledning av rekommendationer och vidtagna åtgärder.  
 
 
 
Förslag till yttrande 
 

1. Kommunrevisionens rekommendation:  
Det saknas en formaliserad process för upphandling av IT- och molntjänster. 
 
Kommunstyrelsens yttrande: IT-enheten kommer att titta på detta tillsammans med 
kommunens upphandlare. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 
har tagit fram en mall som kan användas för detta ändamål. 
 
 
 

2. Kommunrevisionens rekommendation:  



 
 

 

Det saknas kontinuitetsplaner för de olika verksamheterna och återläsningstester 
genomförs inte kontinuerligt. 
 
Kommunstyrelsens yttrande: Respektive verksamhet ansvarar för att se till att det 
finns kontinuitetsplaner/rutiner att följa vid t ex händelse av avbrott (dessutom 
behöver systemägarna klassificera sina system med stöd av IT-enheten). 
Det sker återläsningstester idag men det finns inga dokumenterade rutiner kring 
detta. IT-enheten tar fram rutiner för detta. 
 

3. Kommunrevisionens rekommendation:  
Det saknas rutiner för loggning i Procapita och det saknas dokumenterade rutiner 
för loggning i PMO. 

 
Kommunstyrelsens yttrande: Systemägarna i verksamheten tar fram rutiner med 
stöd av IT-enheten.  

4. Kommunrevisionens rekommendation: 
Informationssäkerhetsinstruktionen för förvaltning samt kontinuitet och drift har 
inte uppdaterats sedan 2013. 
 
Kommunstyrelsens yttrande: En uppdatering är gjord av 
informationssäkerhetsinstruktioner för förvaltning och kontinuitet och drift. 

 

5. Kommunrevisionens rekommendation: Det saknas en formaliserad rutin 
för periodisk genomgång av användarkonton och behörigheter i kommunens 
verksamhetssystem. Det saknas riktlinjer kring hur höga behörigheter ska 
hanteras i verksamhetssystemen. 
 
Kommunstyrelsens yttrande: Det är problematiskt att ta fram en centraliserad rutin 
som skall täcka alla system då systemen ser olika ut och har olika 
säkerhetsklassning. Rutiner kommer tas fram av respektive systemägare med stöd 
av IT-enheten. 

 

6. Kommunrevisionens rekommendation: Lösenordskraven i AD är svaga 
med avseende på bytesintervall. Lösenorden är svaga i Procapita avseende 
avsaknad av komplexitetskrav. 

 
Kommunstyrelsens yttrande: Tidigare bytesintervall på 90 dagar innebar sämre 
säkerhet och hög ineffektivitet. Bland annat på grund av att användarna skrev upp 
sina lösenord och la på synliga platser eller glömde sina lösenord vilket innebar 
extra administration och support för IT-enheten. Detta är skälet till valet att höja 
bytesintervallet till 180 dagar. 
Vad gäller komplexiteten på lösenorden i Procapita och andra IT-system kommer 
kommunen öka kraven på komplexitet. 



 
 

 

7. Kommunrevisionens rekommendation: Säkerhetskraven för Ipads är inte 
enhetliga mellan politiker och anställda.  
 
Kommunstyrelsens yttrande: Riktlinjer kommer att tas fram för att säkerställa att 
säkerhetskraven är lika höga för politiker som för anställda. PDF Expert kommer 
med andra ord fasas ut som PDF-läsare då denna inte matchar säkerhetskraven i 
Citrix eller Acronis files.  
 
 
 
 
 
 
Jan Utbult      Gull-Britt Eide 
Kommunstyrelsens ordförande   Kommundirektör 
 
 
 





















































ÖCKERÖ KOMMUN 
Kommunrevisionen 

Till kommunstyrelsen 2019-01-02 

Revisionsrapport "Granskning av IT- och informationssäkerhet"

KPMG har på uppdrag av revisorerna i Öckerö kommun genomfört en granskning av 
kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet baserat på styrande policydokument 
och rutiner för generella IT-kontroller. Syftet med granskningen har varit att fastställa om 
riktlinjer kring informations- och IT-säkerhet med bäring på ny teknisk utveckling såsom 
molntjänster är implementerade och ändamålsenliga. I bifogad rapport framgår iakttagelser 
och rekommendationer med anledning av granskningen. 

Revisionen vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på nedanstående punkter där 
revisionen ser allvarligt på att kommunen inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig 
informations- och IT-säkerhet i kommunen. IT-organisationen i Öckerö kommun är 
begränsad sett till antalet resurser, de iakttagelser som har identifierats avser inte enbart IT
avdelningen utan åsyftar främst att verksamheten eller IT-avdelningen inte efterlever de krav 
som återfinns i styrande dokument. 

I 

• Det saknas en formaliserad upphandlingsprocess avseende IT- och molntjänster.
• Det saknas kontinuitetsplaner för de olika verksamheterna och återläsningstester

genomförs inte kontinuerligt.
• Det saknas rutiner för loggning i Procapita och det saknas dokumenterade rutiner för

loggning i PMO.
• informationssäkerhetsinstruktion för Förvaltning och Kontinuitet och drift har inte

uppdaterats sedan 2013.
• Det saknas riktlinjer för tilldelning av höga behörigheter i verksamhetssystemen samt

en formell rutin för periodisk genomgång av användare och behörigheter i
kommunens verksamhetssystem.

• Lösenordskraven i granskade IT-system är svaga med avseende på bytesintervall
samt komplexitetskrav.

• Säkerhetskraven för lpads är inte lika starka för politiker som för anställda.

Kommunrevisionen önskar ett skriftligt svar från kommunstyrelsen kring vilka eventuella 
åtgärder som kommunstyrelsen planerar att vidta med anledning av iakttagelser och 
rekommendationer i bifogad rapport. Revisionen emotser svar senast den 15 mars 2019. 

Dag som ovan 

Paul Magnusson 
Ordförande 

Håkan Besk6� 
Vice ordförande 
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Öckerö 2019-03-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Ärende: Förordnande av vigselförrättare 
Diarienummer: KS 0056/19 

Förordnande av vigselförrättare 
 
Förslag till beslut  
Stefan Abrahamsson föreslås från Öckerö kommun att förordnas som borgerliga 
vigselförrättare för perioden till och med den 31 december 2022. 
 
Ärende 
Inför ny mandatperiod har länsstyrelsen anhållit om uppgift på vilka personer som 
kommunen vill ska förordnas under mandatperioden den 1 januari 2019 till och 
med den 31 december 2022.  
 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-01-15, § 1, föreslå länsstyrelsen att förordna Ewa 
Linderholm Widell som vigselförrättare. Vidare avsåg kommunstyrelsen att 
återkomma med förslag på ytterligare personer lämpliga att förordnas som 
vigselförrättare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser som nu kan överblickas. 
 
Expediering av beslut 
Kommundirektören 
Stefan Abrahamsson 
 
 
Underskrift berörd chef  
Anna Dannje-Brocker                                                               Gull-Britt Eide 
Verksamhetschef                                                                        Kommundirektör 
2019-03-07                                                                                     2019-03-07 
………………………. 
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Öckerö 2019-03-07 

 
 
  

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Diarienummer: 0056/19 
Bilaga till kommunstyrelsens beslut om förslag till förordnande av vigselförrättare 
 
 
Namn: Stefan Abrahamsson 
 
Adress: Postvägen 4. 47550 Hälsö 

Personnummer:  
640404-4874 

Telefonnummer: 0733-735202 

Sysselsättning: Arbetar som skeppare på segelfartyget Elida. 
 
Mejladress: stefan@elida.se 

Kort beskrivning av föreslagen vigselförrättare:  
 
Öckerö kommun anser att Stefan Abrahamsson är lämplig för uppdraget. 
 
Stefan Abrahamsson beskriver sig själv enligt följande:  
 
Som Hälsöbo sedan mer än fyra år och mycket kontakter på öarna skulle jag 
troligtvis kunna vara en resurs för människor som önskar en maritimt präglad 
vigsel, ge en touch av bilden att "segla i samma båt". 
 
Gick vigselkurs för ca 25 år sedan då jag var aktiv i kyrkligt sammanhang, har sedan 
arbetat med människor. Möter också många som söker en neutral vigsel då 
relationen kan vara komplicerad till kyrkliga sammanhang som man tidigare 
befunnit sig i. 
Därför tror jag att det är viktigt med neutrala vigselförättare som ändå kan skapa en 
extensiell känsla i något så viktigt som att knytas tillsammans i ett äktenskap.  
 
I mitt dagliga yrke seglar jag med många ungdomar från trakten som kommer 
tillbaka i vuxen ålder och önskar "sjövigsel". 
 
Skulle se det som en heder att få bidra till vår kommun på detta sätt. 
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Öckerö 2019-03-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jarl Gustavsson 

Ärende: Förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över de kommu
nala bolagen – verksamhetsår 2018 

Diarienummer: 0048/19 
 

 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen gör bedömningen att Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi 
AB under 2018 bedrivit sin verksamhet i enlighet med bolagsordningens fastställda 
ändamål i och i övrigt agerat inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
 
Ärende 
Sedan 2013 gäller utökad uppsiktsplikt över kommunala bolag där kommunen äger 
samtliga aktier. Av lagtexten framgår inte hur uppsiktsplikten skall utföras. Kom-
munstyrelsen har själv att fatta beslut om formerna för uppsikten. 

 
Kommunstyrelsen skall årligen pröva om bolagens verksamhet bedrivs i enlighet 
med bolagsordningens ändamål och angivna principer. Finner kommunstyrelsen att 
bolagen brustit i sin verksamhet skall förslag lämnas till fullmäktige om åtgärder.  
 
Bolagspolicy 
I kommunfullmäktiges styrdokument ”Bolagspolicy – för Öckerö helägda aktiebo-
lag” (bifogat) finns det specificerat hur kommunstyrelsen skall utöva sin uppsikts-
plikt under verksamhetsåret: 

• Kommunstyrelsen skall ges fortlöpande information på varje sammanträde 
under rubrik ”rapport från bolagen”. Ansvarig är kommundirektören. 

• Kommunstyrelsen skall få information och de handlingar som anges i 
fullmäktiges ägardirektiv till bolagen, t.ex. protokoll från styrelsemöten. 

• En gång per år skall det hållas s.k. bolagskonferens där kommunstyrelsens 
politiker träffar bolagets politiker för diskussion och genomgång av aktuella 
bolagsfrågor. Kommundirektör och bolagets VD deltar.  

• Kommundirektören avgör i vilken omfattning bolagens VD skall delta i möten 
med kommundirektörens ledningsgrupp. 

 
I samband med att kommunens delårsbokslut och årsbokslut behandlas i fullmäk-
tige skall bolagens VD rapportera bolagets verksamhet och ekonomi. 
 
Kommunstyrelsen skall i samband med kommunfullmäktiges bokslutsmöte rappor-
tera hur uppsiktsplikten har utövats och föreslå eventuella åtgärder. 



 
 

 

 
Uppsiktsplikt 2018 – underlag för kommunstyrelsens beslut  
Någon fast punkt på agendan där kommundirektören eller bolagens VD rapporterar 
till kommunstyrelsen har inte funnits. Kommunstyrelsens ordförande har informe-
rat då han ingått i bolagens styrelse. 
 
Protokoll från bolagens styrelsemöten har inte tillsänts kommunstyrelsen. 
 
Under året har den så kallade ÖFAB-dagen genomförts. Ingen motsvarande konfe-
rens har hållits med Öckerö Rederi AB (ÖRAB). 
 
VD för ÖFAB har deltagit i kommundirektörens ledningsgrupp vid minst två till-
fällen. Kommundirektör och ÖFAB:s VD har haft regelbundna avstämningsmöten. 
Vid ett par tillfällen har träffar också skett med ÖRAB:s VD. 
 
Bolagens VD/representant har rapporterat om bolagens verksamhet/ekonomi på 
fullmäktiges möte där delårsbokslut och årsbokslut behandlats. 
 
Kommentar/Bedömning 
Kommunstyrelsen bör gå igenom och fastställa ordningen för de punkter som utgör 
grunden för verksamhetsårets uppsiktsplikt över de kommunala bolagen enligt 
fullmäktiges fastställda Bolagspolicy. 
 
Bedömningen för verksamhetsåret 2018 är att Öckerö Fastighets AB och Öckerö 
Rederi AB bedrivit sin verksamhet i enlighet med ägarens/fullmäktiges fastställda 
bolagsordning.  
 
 
Beredning 
Ekonomichef, kommundirektör 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga 
 
Expediering 
Till kommunfullmäktige 
 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
 

 
 

 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

2011-06-13 

Bolagspolicy för Öckerö kommuns helägda bolag 

 
___________________________________________________________________________

     
Beslutsdatum:  2011-06-13 

Beslutande:  Kommunfullmäktige (kf § 67 2011) 

Giltlighetstid:  Tillsvidare 

Dokumentansvarig:  Ekonomichef 

Upprättad av:  Jarl Gustavsson, ekonomichef 

______________________________________________________________________ 

 

BOLAGSPOLOCY 

För Öckerö kommuns helägda 

aktiebolag 
 

I bolagspolicyn beskrivs de grundläggande regler som gäller för bolagen, förutom de som 

gäller enligt lag eller bolagsordning. Bolagspolicyn utgör grunden för ägardirektiven. 

 

ALLMÄNT 

Kommunen bedriver olika verksamheter i bolagsform. Bolagen begränsas av samma 

kommunalrättsliga principer som övrig kommunal verksamhet. Förutom genom lag regleras 

varje bolag och dess förhållande till kommunen genom: 

 bolagsordning 

 kommunens bolagspolicy 

 ägardirektiv 

 borgenspolicy 

 av kommunfullmäktige utfärdade särskilda direktiv, samt förekommande avtal mellan 
Öckerö kommun och bolaget. 

 

Bolagens verksamhet skall bedrivas på affärsmässiga grunder, under iakttagande av det 

kommunala ändamålet med verksamheten. Bolaget/koncernen skall drivas på ett sätt som 

vårdar insatt kapital och ger skälig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten 

innebär. 

Kommunfullmäktiges fastställda vision och politiskt övergripande mål skall vara vägledande 

för bolagens verksamhet. 
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Bolagspolicy för Öckerö kommuns helägda bolag 

KOMMUNFULLMÄKTIGES ROLL 

Ledning och styrning 

Bolagen är ett organ för kommunal verksamhet och således underordnade 

kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utövar sin styrande och ledande funktion genom 

bolagsordning, bolagspolicy och ägardirektiv. 

Kommunfullmäktige skall besluta i följande frågor som rör bolagens verksamhet innan de 

behandlas i respektive bolags beslutsorgan: 

 fastställande och ändring av bolagsordning 
 fastställande av aktiekapital 
 val av revisor och lekmannarevisorer 
 fastställande av ägardirektiv 
 bildande av dotterbolag, köp respektive försäljning av bolag eller del av bolag 
 kommunal borgen i de beslutssituationer som anges i kommunens borgenspolicy 
 

information 

Kommunfullmäktige skall informeras om bolagens verksamhet på bokslutsmöte.  

KOMMUNSTYRELSENS ROLL 

Bolagens verksamhet står under uppsikt av kommunstyrelsen enligt kommunallagen. 

Kommunstyrelsen skall ges den information och tillsändas de handlingar som 

kommunstyrelsen begär enligt fastställt ägardirektiv. Dessutom skall det en gång per år 

hållas s.k. bolagskonferens där kommunstyrelsens politiker träffar bolagens politiker för 

diskussion och genomgång av aktuella bolagsfrågor. Kommunchef och bolagens vd deltar i 

dessa träffar. 

Vidare skall kommunstyrelsen ges fortlöpande information på varje sammanträde under 

stående rubrik ”rapport från bolagen”. Ansvarig för denna information är kommunchefen 

och/eller bolagens vd.  

Protokoll från bolagens styrelsemöten skall tillsändas kommunchefen och kommunstyrelsen 

direkt efter att protokollet är justerat.  

Kommunchefen avgör i vilken omfattning bolagens vd skall delta i möten med kommunens 

chefsgrupp.  

Kommunstyrelsen skall årligen i samband med kommunfullmäktiges bokslutsmöte 

rapportera hur uppsiktsplikten har utövats.  

Den årliga lönerevisionen för bolagen skall samordnas med kommunen via personalenheten. 

ÅRSSTÄMMA/BOLAGSSTÄMMA* 
Aktieägarens lagstadgade inflytande i bolaget utövas vid årsstämma, som är bolagets högsta 

beslutande organ. 

Kommunen som aktieägare måste företrädas av ett ombud på årsstämma. Det är 

kommunfullmäktige som utser ombudet och utfärdar ombudsinstruktion. Om årsstämma 

skall behandla frågor av principiell betydelse eller större vikt skall alltid frågan om 

ombudsinstruktion behandlas i kommunfullmäktige. 

 
* sedan 2006 benämns ett bolags årliga ordinarie bolagsstämma för årsstämma, medan bolagsstämma 
fortsatt används för extrautlysta stämmor där man tar beslut i specifika frågor 
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Bolagspolicy för Öckerö kommuns helägda bolag 

HELHETSSYN OCH SAMORDNING 

Eventuella dotterbolag skall i sin verksamhet anlägga en helhetssyn och sträva efter att 

tillämpa ett koncerntänkande. Samordning av funktioner skall ske där fördel kan uppstå för 

”kommunkoncernen” som helhet.  

MILJÖHÄNSYN 

Kommunens bolag skall vara med och skapa ett långsiktigt hållbart samhälle med 

kretsloppstänkande. Miljöfrågor skall ha en särställning i dotterbolagens utvecklingsarbete. 

Bolagens personal skall ha kunskap och hög medvetenhet om god miljö. Ekologisk balans 

skall förenas med ekonomisk, teknisk och social utveckling. 

ÄGARDIREKTIV 

Kommunfullmäktige fastställer årligen eller när behov finns ägardirektiv för bolagens 

verksamhet. Av ägardirektiven skall i tillämpliga delar framgå: 

 det kommunala syftet med bolagets verksamhet 

 inriktning och omfattning av verksamheten 

 målsättning avseende finansiell styrka – soliditet 

 avkastningskrav för verksamheten 

 resultatanvändning 

 finansiell riskhantering 

 miljöhänsyn 
 
Formellt korrekt utfärdat och beslutat ägardirektiv är juridiskt bindande för företagens 

förvaltande organ. 

Ägardirektiven skall/bör innehålla ett förtydligande av verksamhetsmålen i kvantitativa och 
kvalitativa mått som underlättar avstämning, mätbarhet och måluppfyllelse. 
 

Direktiven skall vara enkla, tydliga och inte alltför detaljerade. Direktiven skall upprättas i 
samråd med bolagen för att dessa skall kunna ta ansvar för de uppgifter som i samförstånd 
lagts på dem. 
 

BILAGA 1 

Aktuella lagparagrafer 

Kommunallagen (1991:900) 

3 kap. § 16 
3 kap. § 17 

3 kap. § 18 

6 kap. § 1 

Aktiebolagslagen (2005:551) 

7 kap. § 1 

8 kap. § 4 

8 kap. § 29 

8 kap. § 41 2 st 
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Öckerö 2019-02-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö 

Ärende: Medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten i 
korsning Hönövägen - Ekelundsvägen. 

Diarienummer: 0018/18   

 
Svar på medborgarförslag om förbättring av 
trafiksäkerheten i korsning Hönövägen - Ekelundsvägen. 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Medborgarförslaget skall med hänvisning till nedanstående anses besvarad. 
 
Sammanfattning 

, har i ett den 2018-02-28 dagtecknat medborgarförslag 
tillskrivit kommunfullmäktige med begäran om förbättring av trafiksäkerheten i 
korsning Hönövägen - Ekelundsvägen. 
 
Förslagsställaren önskar att trafiksäkerheten i korsning Hönövägen – 
Ekelundsvägen förbättras då fordon som kommer söder ifrån på Hönövägen och 
som ämnar svänga vänster in på Ekelundsvägen inte är tillfredsställande. Som skäl 
anger medborgarförslaget att korsningen saknar belysning, det finns för många 
olika trafikslag att hålla reda på och vid hög trafikintensiteten skapar det 
köbildningar som i sin tur kan upplevas stressande för den som ämnar svänga 
vänster och irritation för bakomvarande fordon.  
 
 
Bakgrund 
Hönövägen är en ca 10 meter bred väg med två körfält. Vägens bredd medger inte 
separat fil för svängande fordon som kommer söder ifrån och som ämnar svänga in 
på Ekelundsvägen. Enda möjligheten att ordna ett separat körfält för svängande 
fordon är genom att bygga en helt ny körbana ut över vattnet öster om Hönövägen. 
Vägen måste ha BK 1 standard för att klara den tunga trafiken. 
 
Cykelbanan utmed Hönövägen ingår i kommunens huvudnät för cykeltrafiken. 
Huvudnätet utgör stommen för cykelnätet på samma sätt som huvudnätet för 
biltrafiken utgör stommen för biltrafiken. Cykelpassagen ingår i ett stråk där 
anspråket på kontinuitet är starkt. Att flytta cykelbanan och cykelpassagen längre in 
på Ekelundsgatan skulle medföra att all cykeltrafik som ämnar korsa Ekelundsvägen 



 
 

 

har väjningsplikt när de ska korsa Ekelundsvägen och därmed kommer 
kontinuiteten för cykeltrafiken att avstanna. 
 
Det pågår en översyn av belysningen i kommunen. Om man efter det bedömer att 
ytterligare belysning behövs kommer det att sättas upp. 
 
 
Annie Bedö 
Gatuchef 
 
 
 







ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2018-03-01                                      10                       

   
   
KF § 7 Dnr KS 0031/18  
   
Anmälan av medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten i 
korsningen Hönövägen-Ekelundsvägen 

 
 
Ärende 
 
Karl-Gunnar Långs har i ett medborgarförslag daterat 2018-02-08 föreslagit: 
 

- att kommunen förbättrar trafiksäkerheten i korsningen Hönövägen-
Ekelundsvägen enligt bifogad bilaga. 

 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2018-02-08 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2018-11-28 5 

   
   
SN § 53 Dnr: SN 0038/18  
   
 

Motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet 
 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 före-
slagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i kom-
munal verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa hos äldre 
och därmed förbättrad livskvalitet. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Thomas Wijk (S) föreslår att motionen bifalles. 
Helena Larsson (L), för Öckeröalliansen, föreslår att motionen avslås, med mo-
tiveringen att det idag är en annan huvudman som har ansvar för äldres tand-
hälsa. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden ska bifalla eller avslå motionen med ovan an-
förda motivering. Ordförande finner att motionen avslås med ovan anförda mo-
tivering. 
 
Thomas Wijk (S), Jan-Ivar Ivarsson (S) och Kerstin Hirmas (V) reserverar sig 
mot nämndens beslut.  
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå motionen om att anställa en kommunal tand-
hygienist, då det idag är en annan huvudman som har ansvaret för äldres tand-
hälsa. 
 
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till Öckerö kommuns Fullmäktige. 
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Öckerö 2018-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Arto Niskala, Malin Tisell 

Ärende: Motion från socialdemokraterna angående tandhygienist i 
kommunal verksamhet (TAIK) 

Diarienummer: 0038/18   

 

Motion angående tandhygienist i kommunal 
verksamhet 
 
Förslag till beslut 
 
Att avslå motionen om att anställa en kommunal tandhygienist med motiveringen: 
 
i det rådande ekonomiska läget är det inte berättigat att anställa en kommunal 
tandhygienist då en annan huvudman har ansvaret för äldres tandhälsa. Den 
uppsökande munhälsobedömningen fungerar väl i kommunen och tillförsäkrar god 
munhälsa för äldre som har stora omvårdnadsbehov.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 
föreslagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i 
kommunal verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa hos 
äldre och därmed förbättrad livskvalitet. 
 
Beredning 
Kommunen har i grunden ett ansvar för att säkra god omsorg för sina 
kommuninvånare. Omsorg omfattar även munvård då individernas egenvård sviktar 
på grund av psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. En sviktande 
allmänhälsa riskerar att snabbt rasera en tidigare god munhälsa med en försämrad 
livskvalitet som följd. Den Uppsökande Munhälsobedömningen syftar till att fånga 
personer med sviktande munhälsa och erbjuda nödvändig kostnadsfri tandvård för 
sjukvårdsavgift.  Uppsökande munhälsobedömningar har nu funnits mer än tio år 
och fungerat väl i Öckerö kommun. 
 
Syftet med uppsökande munhälsobedömningar är att personer med sviktande 
hälsoproblematik ska kunna bibehålla en god munhälsa.  
 
Ges till personer som: 



 
 

 

• Bor i särskilt boende 
• Bor i ordinärt boende och har ett stort behov av vård- och omsorg och som 

har hemtjänst 
• Har beslut om insatser enligt LSS 

Rätten till intyg om nödvändig tandvård avgörs av behovet av omvårdnad.  
I Öckerö kommun hade 2,22 % av befolkningen intyg om nödvändig tandvård att 
jämföra med 2,07 % i Västra HSN och 2,17 % i VGR.  
 
I den uppsökande verksamheten ingår att alla som har intyg om nödvändig tandvård 
ska erbjudas en munhälsobedömning årligen som utförs av tandhygienist. I detta 
besök ingår också att ge individuella råd till patienten och vid behov även till den 
vårdpersonal som utför den dagliga munhygienen. Varje enskilt uppsök som inte 
leder till munhälsobedömning medför att tandhygienisten skriver en avvikelse. 
Anledningen till att en avvikelse uppstår kan bero på att patienten inte är hemma 
eller inte vill vid två upprepade tillfällen, att patienten är felregistrerad och inte bor 
på den enhet/det boende som finns i registret eller att en inaktuell kontaktperson är 
registrerad. Avvikelserna sammanställs och skickas till kommunens MAS för 
översyn och åtgärd. 
 
I Öckerö kommun har flera olika personalkategorier behörighet att utfärda intyg för 
nödvändigt tandvård, såsom biståndsbedömare, socialsekreterare, sjuksköterskor 
och enhetschefer. Registret administreras av kommunens MAS. Tandhygienisten 
håller även generella utbildningar till personalen inom kommunens vård- och 
omsorg.  
  
Ekonomi 
Lönekostnaden för en tandhygienist är ca 600 tkr. Oklart vilka övriga kostnader som 
skulle tillkomma såsom utrustning och lokaler.  
 
Bedömning 
I det rådande ekonomiska läget är det inte berättigat att anställa en kommunal 
tandhygienist då en annan huvudman har ansvaret för äldres tandhälsa. Den 
uppsökande munhälsobedömningen fungerar väl i kommunen och tillförsäkrar god 
munhälsa för äldre som har stora omvårdnadsbehov.  
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till Öckerö kommuns Fullmäktige. 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
Arto Niskala 
Verksamhetschef 
 
Datum  
2018-11-13 
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Öckerö 2019-02-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk, Annie Bedö 
Ärende: Motion om att införa ett pantsystem för marint skräp  
Diarienummer: 0036/18 

 

Motion om att införa ett pantsystem för marint 
skräp. 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. 
 
Sammanfattning 
Miljöpartiet de gröna föreslår att kommunen skall införa ett flerårigt projekt med 
kommunalt pantsystem för marint skräp. Förslaget innebär att medborgare, fiskare, 
skolklasser och föreningar kan köpa genomskinliga påsar vid ÅVC för att kunna fylla 
dessa med marint skräp och sedan lämna in dessa på ÅVC. Personalen på ÅVC skall 
sedan granska det inlämnade avfallet och bedöma om det skall betalas ut pant eller 
inte. 
 
Beredning 
Öckerö kommun genomför varje vår, i samarbete med Håll Sverige Rent och 
tillsammans med över 2 000 barn, pedagoger, privatpersoner och 
frivilligorganisationer, storstädning av land och kustområden. Utöver detta 
anordnas den 4 maj 2019 Nordiska kusträddardagen där frivilliga kan anmäla sig 
via Håll Sverige Rent hemsida. Dessutom genomförs årligen strandstädning under 
perioden maj-augusti av arbetsmarknadsenhetens personal. Vidare är det flera 
ideella föreningar, bl. a. Öckerö dykarklubb, som gör omfattande insatser avseende 
avfallet som hamnat i havet. Slutligen gör flera av våra hamnföreningar stora 
städinsatser varje år.  
 
Gatuenheten hämtar redan idag avfall som fiskare fått upp i sina nät. I dagsläget 
hämtas avfall från Bohus-Björkö och Björnhuvudet. Denna hantering bekostas helt 
av gatuenheten då det marina skräpet ligger under enhetens ansvarsområde.  
 
 
 
Bedömning 



 
 

 

Miljöpartiet de gröna föreslår att personalen på ÅVC dels skall sälja säckar och dels 
bedöma om det inlämnade avfallet skall ersättas eller inte. En ökad administrativ 
belastning på kretsloppsenhetens personal är inte realiserbar. Dessutom ligger detta 
uppdrag utanför den avfallsfinansierade verksamheten. 
 
Vår bedömning är att kommunen, i samarbete med andra aktörer, har en 
fungerande organisation kring städning och borttransport av marint skräp/avfall. 
 
Öckerö 2019-02-18 
 
 
 
Annie Bedö                                                                                     Thomas Wijk 
Gatuchef                                                                                          Kretsloppschef      



 

 

 
 
Öckerö 18 februari 2018. 
 
 

Motion om att införa ett pantsystem för 
marint skräp 

 

Den bohuslänska kusten är en av de skräpigaste i Europa. Enorma mängder marint 
skräp flyter iland varje år. Miljöpartiet Öckerö anser att vi inte kan vänta på att någon 
annan löser problemet med plast i haven. Vi behöver själva ta ansvar för lösningen. 

 
Stora mängder plast och engångsförpackningar flyter omkring i världshaven och en del av 

skräpet hamnar i Bohuslän. Årliga mätningar visar att omkring 8000 kubikmeter marint skräp 

flyter i land på Bohuskusten varje år. I genomsnitt finns det 1200 föremål per 100 meter 

strandsträcka, enligt Havsmiljöinstitutet. Orsaken är att här möter den Baltiska strömmen från 

Östersjön den Jutska strömmen, vilket innebär att skräp från hela Nordostatlanten förs hit. 

80% av den totala mängden marint skräp är plast. 

Öckerö kommun har 31,9 mil kustlinje. Att plocka skräp ur havet är ett förhållandevis enkelt 

sätt att minska risken för att våra oceaner dör och vi med dem. Samtidigt är det ett mödosamt 

och långsiktigt arbete. 

Miljöpartiet Öckerö vill främja detta arbete genom att betala de frivilliga krafter som plockar 

och samlar in, framförallt plast, men även andra material som inte hör hemma i havet. För att 

stimulera människor i kommunen att ägna sin fritid åt detta viktiga miljöarbete förslår vi att 

det införs ett ekonomiskt lockande pantsystem. 

Miljöpartiets förslag är att medborgare, fiskare, skolklasser och föreningar kan köpa speciellt 

märkta genomskinliga sopsäckar vid ÅVC och fylla dessa med skräp som inte hör hemma i 

havet. Säckarna kan sedan lämnas in på ÅVC där personalen kan granska innehållet och 

bedöma om pantersättning ska betalas, dvs om innehållet i säcken ser ut att ha plockats i 

naturen. För att motiveras att utföra detta viktiga arbete föreslår vi att en fylld säck ska 

motsvara en rejäl pant. 



 

 

Genom att organisera det som ett flerårigt projekt som sedan kan utvärderas ser vi möjligheter 

att koppla på intresserade aktörer både inom kommunen i form av företag och organisationer, 

men även aktörer utanför kommunen som myndigheter, högskolor. Öckerö kommun skulle 

med denna verksamhet bli den första kommun i Sverige som tar detta grepp för att förbättra 

havsmiljön. Öckerö är Sveriges största fiskekommun. Varje dag får fiskare upp plast och 

skräp ur havet i burar, garn och trål. Med detta förslag får fiskarna betalt för att samla in det 

skräp som fastnar i redskapen, vilket minskar frestelsen att kasta tillbaka det i havet. Idag 

behöver de fiskare som samlar in plasten och kör det till en ÅVC betala för att lämna det, 

vilket inte är en motiverande faktor.  

De turister som besöker Öckerö, främst sommartid, förväntar sig kala rena klippor. Vårt 

förslag stärker alltså även turistnäringen om vi lyckas minska det synliga skräpet längs våra 

klippor och stränder. 

Att ta en promenad längs havet och träna ben och ryggböj och samtidigt tjäna pengar, är en 

blå rehab som gynnar folkhälsan. Att bära vikt på ryggen har forskningen visat är en viktig 

faktor för viktnedgång vilket förbättrar befolkningens hälsa och stärker på så sätt kommunens 

ekonomi. Miljöpartiet Öckerö är av detta skäl övertygat om att denna motion i princip är 

kostnadsneutral. Det kan även visa sig innebära en besparing att belöna frivilliga krafter, dvs 

att det blir mer insamlat skräp per krona jämfört med att anställda städar våra stränder.  

 
Miljöpartiet Öckerö föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att: 
 
• starta ett flerårigt projekt med kommunalt pantsystem för att samla in skräp ur havet. 
 
 
För Miljöpartiet 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrhamsson 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
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KF § 12 Dnr KS 0036/18  
   
Anmälan av motion om att införa ett pantsystem för marint skräp 

 
 
Ärende 
 
Boel Lanne (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Birgitta Abrahamsson (MP) har i 
en motion daterad 2018-02-18 föreslagit: 
 

- att kommunen startar ett flerårigt projekt med kommunalt pantsystem för att 
samla skräp ur havet. 

 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad  2018-02-18. 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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Öckerö 2019-02-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Motion om att ej direktanvisa mark 
Diarienummer: 0195/17   

 

Motion om att ej direktanvisa mark 
 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse skall motionen anses besvarad. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Boel Lanne har i en motion daterad 2017-10-29 föreslagit att all försäljning av 
kommunal mark skall göras genom öppet förfarande, att aktuellt ö-råd skall ges 
möjlighet att yttra sig vid försäljning av kommunal mark som ej är detaljplanerad 
samt att mäklare tillförordnas om så krävs. 
 
Bedömning 
En översyn av gällande riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal har 
inletts, och förväntas bli klara under våren 2019. 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Urban Olsson 
 
Samhällsbyggnadschef 
 
2019-02-22 
 
 



 
Öckerö 29 oktober 2017 
 
 
Motion om praxis då kommunalt ägd mark säljs 
 
All mark som ägs av Öckerö kommun är en resurs som ägs av alla kommuninvånare. 
När kommunen avyttrar mark för privata ändamål är det av yttersta vikt att detta sker 
med ett öppet förfarande, så att marknadsmässigt pris kan erhållas och att alla, både 
invånare och andra har möjlighet att bjuda. Det vill säga, direktanvisning skall inte 
förekomma när det gäller mark som skall användas till eller är lämplig för privata 
ändamål. 
 
När kommunen säljer mark som inte redan är detaljplanerad skall alltid öråden ges 
möjlighet att yttra sig. I många fall har öråden kunskap om de faktiska förhållandena 
på plats, kunskap som kanske inte alltid tjänstemän på förvaltningen har. 
 
MP yrkar på att 

- all försäljning av kommunal mark skall göras genom ett öppet förfarande 
- vid försäljning av kommunal mark som ej är detaljplanerad skall aktuellt öråd 

ges möjlighet att yttra sig. 
- om så krävs ska mäklare tillförordnas. 

 
 
För Miljöpartiet Öckerö 
Boel Lanne 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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KF § 66 Dnr KS 0195/17  
   
Motion om att ej direktanvisa mark 

 
 
Ärende 
 
Boel Lanne har i en motion daterad 2017-10-29 föreslagit: 
 
- all försäljning av kommunal mark skall göras genom ett öppet förfarande 

-vid försäljning av kommunal mark som ej är detaljplanerad skall aktuellt öråd 
ges möjlighet att yttra sig. 

-om så krävs ska mäklare tillförordnas. 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2017-10-29 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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Öckerö 2019-02-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 

Ärende: Motion om mer tydlig styrning vid försäljning av 
mark/fastigheter i kommunens ägo 

Diarienummer: 0067/17   

 

Motion om mer tydlig styrning vid försäljning 
av markfastigheter i kommunens ägo. 
 

Förslag till beslut 
Med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse skall motionen anses besvarad. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Mats Plahn och Stanley Claesson har i en skrivelse, daterad 2017-04-06, yrkat på att 
all försäljning av fastigheter/mark före 2018-09-30 skall stoppas samt att all 
försäljning av fastigheter/mark efter 2018-09-320 skall godkännas först av 
kommunfullmäktige. 
 
Bedömning 
En översyn av gällande riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal har 
inletts, och förväntas bli klara under våren 2019. 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Urban Olsson 
 
Samhällsbyggnadschef 
 
2019-02-22 
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KF § 37 Dnr KS 0067/17  
   
Motion om mer tydlig styrning vid försäljning av markfastigheter i 
kommunens ägo 

 
Ärende 
 
Mats Plahn (SD) och Stanley Claesson (SD) har i en motion daterad 2017-04-
06 föreslagit: 
 

-att all försäljning av fastigheter/mark före 2018-09-30 skall stoppas 

- att all försäljning av fastigheter/mark före 2018-09-30 skall godkännas först 
av kommunfullmäktige 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2017-04-06. 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Cecilia Lindblom 

Ärende: Motion från Miljöpartiet om Öckerös arbete med FN:s globala 
mål för hållbar utveckling 

Diarienummer:  

 

Svar på motion från Miljöpartiet om Öckerös arbete 
med FN:s globala mål för hållbar utveckling 
 
Förslag till beslut  
Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommundirektören har fått i 
uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen ska arbeta med FN:s globala 
utvecklingsagenda, Agenda 2030. 
 
Ärende 
Boel Lanne (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en 
motion daterad 2018-04-12 föreslagit: 
 
- att kommunen implementerar de globala hållbarhetsmålen i Öckerömodellen för 
ledning och styrning. 
- att Öckerö kommun redovisar arbetet i årsredovisningar.  
Ekonomiska 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Enligt Kommunstyrelsens beslut daterat 2018-09-11 §212 (Dnr 0152/18) har 
Kommundirektören fått i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen ska arbeta 
med Agenda 2030. 
 
Arbete pågår för närvarande med utarbetning kring förslag på tre olika arbetssätt 
samt en kartläggning över hur kommunens befintliga mål och styrdokument kan 
kopplas till Agenda 2030. 
 
Expediering 
 
Beslut expedieras till kommundirektören. 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
Gull-Britt Eide 



 

 
 

Öckerö 12 april 2018.  
  
  

Motion angående Öckerö kommuns arbete med FN:s globala mål för hållbar 

utveckling 

  

Sverige har tillsammans med flera andra nationer ställt sig bakom FN:s 17 globala 

hållbarhetsmål. Målen syftar till att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030, att 

avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen, 

att främja fred och rättvisa i alla länder, för alla människor och att lösa 

klimatkrisen.  

 

Nu finns analys om nationell anpassning framme. Det är varje kommuns ansvar 

att arbeta vidare med målen lokalt. De globala målen är i linje med kommunens 

lokala miljömål men har en bredare ansats och inkluderar även den sociala 

dimensionen av hållbarhet.  För att nå framgång behöver arbetet med de globala 

hållbarhetsmålen integreras i hela kommunens ordinarie verksamhet. För att 

säkerställa att kommunen arbetar med samtliga mål behövs samordning, 

systematik och uppföljning. Uppföljning av hållbarhetsmålen bör ingå som en 

naturlig del i det befintliga uppföljningssystemet Öckerömodellen.  

http://www.globalamalen.se/ 

  
  

 Kommunfullmäktige föreslås besluta   
 att Öckerö kommun implementerar de globala hållbarhetsmålen i 

Öckerömodellen för ledning och styrning  

 att Öckerö kommun redovisar arbetet i årsredovisningar 

 

 

 För Miljöpartiet Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 
 
  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 212 Dnr  152/18   
   
 

Förslag på arbete enligt Agenda 2030 
 
Ärende 
Hösten 2015 antog FN:s medlemsstater Agenda 2030 och dess 17 globala mål 
för hållbar utveckling. Mål som på olika sätt berör myndigheter , landsting, 
kommuner, arbetsmarknadens parter, näringsliv, civilsamhället och forskar-
samhället. De globala målen balanserar de tre dimensionerna av hållbar ut-
veckling, den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. 
 
Regeringen har antagit FN:s Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar 
utveckling. Det poängteras att delaktighet och engagemang på lokal nivå är 
centralt då det inom många områden är där som agendans målsättningar om-
sätts i praktisk handling. 
 
De globala målen berör ett stort antal områden där kommunerna redan arbetar 
aktivt med,  t.ex. inom områdena utbildning, folkhälsofrågor, hållbar sam-
hällsutveckling och energieffektivitet. Öckerö kommun har i dag ingen central 
samordning kring dessa frågor utifrån Agenda 2030. För att uppnå synergief-
fekter och kunna bidra till att Sverige ska vara ett land i hållbar utveckling be-
höver förslag tas fram på hur kommunen gemensamt ska arbeta med Agenda 
2030. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2018-08-27 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
Kommunstyrelsens beslut 
 
Det uppdras åt kommundirektören att ta fram förslag på hur kommunen skall 
arbeta med FN:s globala utvecklingsagenda, Agenda 2030. 
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Öckerö 2019-03-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jarl Gustavsson 
Ärende: Motion om Vita jobb 
Diarienummer: 185/17 

  
Förslag till beslut  
Motionen anses besvarad. 
 
Ärende 
Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) inkom 2017-11-23 med en motion 
syftande till att kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsbeslut skall 
grundas på den så kallade Vita jobb-modellen, initierad och framtagen av fackför-
bund. Modellen syftar till att säkerställa att kommunens och bolagens leverantörer 
inte får konkurrensfördelar gentemot andra leverantörer genom att ha undermåliga 
anställningsvillkor eller indirekta fördelar av bristande betalning av skatter och so-
ciala avgifter. Motionsställarna avser i första hand upphandling av tjänster. 
 
Bakgrund/kommentar 
Vita jobb-modellen har främst fått publicitet i samband med att Konkurrensverket 
utrett om Malmö kommun följt upphandlingslagstiftningen när kommunen använt 
Vita jobb-modellen för uppföljning av avtal. Rutiner för avtalsuppföljning är avgö-
rande när det gäller att säkerställa att man handlar av seriösa företag.  
 
Ansvar för avtalsuppföljning kan inte delegeras, utan ligger hos den så kallade upp-
handlande myndigheten (kommunen). Dock finns det inte några bestämmelser i det 
upphandlingsrättsliga regelverket som styr hur avtalsuppföljning skall ske. Det finns 
inte något hinder mot att kommunen delegerar uppföljning till ett ombud. Hur det 
praktiskt skall skötas skall regleras i avtalet mellan kommun och avtalsmotpart. 
Ombudet är begränsad i sin insyn/kontroll till de uppgifter som är offentliga (inbe-
talda skatter och arbetsgivaravgifter). 
 
Enligt fullmäktiges Inköpspolicy skall kommunen sträva efter samverkan med olika 
inköpsorganisationer. Främst samarbetar kommunen med Göteborgs Stad Upp-
handling, där kommunen avropar från en mängd avtal inom såväl varor som tjäns-
ter. Inom tjänstesektorn har Göteborgs upphandlingsorganisation lång erfarenhet, 
både i själva upphandlingsfasen och inte minst i leverantörskontroll under avtalsti-
den.  
 



 
 

 

Tillsammans med de krav och kontroller som idag finns i kommunens egen upp-
handlingsprocess, med krav på bland annat ekonomisk stabilitet (kreditvärdighet 
m.m.) och att anbudsgivaren är godkänd för F-skatt, säkerställs att endast seriösa 
anbudsgivare kan komma ifråga som leverantörer till kommunen och dess bolag. 
Innan Skatteverket godkänner en ansökan om F-skattsedel kontrolleras att företaget 
inte har några skatteskulder, varken i Sverige eller i hemlandet om det rör sig om ett 
utländskt företag. 
 
Vidare gäller att kommunen enligt regelverket kan ställa, ”särskilda miljömässiga, 
arbetsrättsliga och andra villkor för hur ett kontrakt skall fullgöras. Dessa villkor 
skall ha anknytning till det som anskaffas” (LoU* 17 kap. 1§). 
 
Nya bestämmelser 
2017 trädde nya regler i kraft inom upphandlingslagstiftningen. Upphandlingsmyn-
digheten skriver: ”I korthet innebär bestämmelserna att upphandlande myndigheter 
är skyldiga att ställa arbetsrättsliga villkor om lön, semester och arbetstid i nivå med 
kollektivavtal om det är behövligt. Denna skyldighet, att antagen leverantör ger sina 
anställda åtminstone vissa minimivillkor, gäller vid upphandling av varor, tjänster, 
byggentreprenader som uppgår till minst de så kallade tröskelvärdena som gäller 
enligt lag”. (2019: varor/tjänster 2,1 mkr, byggentreprenader 52,6 mkr) 
 
Bestämmelserna innebär inte att det blir tillåtet att ställa krav på att leverantören 
skall vara bunden av ett kollektivavtal. 
 
Bedömning 

Med bakgrund i ovanstående görs bedömningen att det som berörd motion tar upp 
och föreslår i allt väsentligt ingår som villkor och förutsättning i kommunens upp-
handlingsprocess och är en viktig del i samarbetet med Göteborgs Stad Upphan-
dling. 
Motionen anses med denna skrivning vara besvarad. 
 
Beredning 
Motionen har hanterats på ekonomienheten av ekonomichef och upphandlare. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser bedöms.  
 
Expediering 
Motionssvaret skickas till kommunfullmäktige. 
 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
……………………… 
 
*Lag om Offentlig Upphandling 



 
 

 

 
 
 
 



 
 
Motion till kommunfullmäktige 2017-11-23  
Motion Vita jobb  
 
Öckerö kommun och våra kommunala bolag köper varje år ett stort antal tjänster från privata 
företag. Upphandlingarna berör mängder av verksamheter och sträcker sig från byggprojekt och 
teknikstöd till städning och olika former av omsorg för gamla och sjuka.  
Tjänsteupphandlingen utvecklas i allmänhet med ambitionen att öka effektiviteten i den 
kommunala verksamheten. Man vill få en bättre service till en lägre kostnad.  
Den ambitionen har alltför ofta lett till upphandlingar där det lägsta priset helt har fått avgöra 
vilka företag som ska få de offentliga uppdragen. Den tendensen har drivits på av att de EU-regler 
som styr offentlig upphandling är svårtolkade och, när det kommer till större upphandlingar, 
förbjuder uttalade krav på att de anlitade företagen ska omfattas av svenska kollektivavtal.  
Effekten av den ensidiga inriktningen på det lägsta priset har bidragit till att offentlig upphandling 
har gynnat djupt oseriösa företag som varken betalar skatt eller erbjuder avtalsenliga 
anställningsvillkor. Det har i sin tur bidragit till att skattepengar används för att försvåra redan 
snedvridna konkurrensvillkor i problematiska branscher.  
Vi menar att den kommunala upphandlingen – vid sidan av att den ska säkra hög kvalitet – också 
ska gynna seriösa företag och understödja en arbetsmarknad där de anställa erbjuds löner och 
anställningsvillkor som överensstämmer med gällande kollektivavtal.  
För att uppnå det målet krävs det en tydligt social inriktning på kommunens och de kommunala 
bolagens upphandlingsbeslut. Samtidigt måste upphandlingarna hålla sig inom ramarna för LOU 
(Lagen om Offentlig Upphandling). Den så kallade Vita jobb-modellen lever upp till de kraven.  
Modellen bygger på fyra grundpelare:  
 

• Upphandlingsunderlagen ska utformas så att företagen som får offentliga uppdrag måste 
betala sina anställda i enlighet med kärnan i de kollektivavtal som redovisas i 
upphandlingsunderlagen. Det bör observeras att detta inte innebär regelrätta krav på 
kollektivavtal utan företagen skall följa kärnan i de aktuella branschavtalen.  

 
• Huvudentreprenören ansvarar för underentreprenörer som också ska följa reglerna om 

löner och anställningsvillkor i enlighet med de ovan beskrivna principerna.  
 

• Företagen skriver under på att brott mot regelverken utgör uppsägningsgrund och grund 
för skadeståndsanspråk från kommunen eller det kommunala bolagets sida.  

 
• Företagen öppnar sig för kontroller där företrädare för kommunen eller de kommunala 

bolagen kan kontrollera hur företagen lever upp till kraven i kontraktet mellan kommun 
och företag.  

 
 

Mot bakgrund av det föreslår vi kommunfullmäktige att besluta: 
 



- att kommunfullmäktige beslutar att införa den ovan beskrivna upphandlingsmodellen i 
samband med tjänsteupphandlingar som riskera att belastas av marknadsstörningar som 
bygger på illojal konkurrens i form av exempelvis lönedumpning eller skattebrott. 

 

För Öckerö Socialdemokrater dag som ovan 
 
 
Anders Olofsson   Ronnie Bryngelsson 
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KF § 71 Dnr KS 0185/17  
   
Motion om Vita jobb 

 
 
Ärende 
 
Anders Olofsson (S) och Maria Brauer (S) har i en motion daterad 2017-11-23 
föreslagit: 
 
-att kommunfullmäktige beslutar att införa den ovan beskrivna upphand-
lingsmodellen i samband med tjänsteupphandlingar som riskera att belastas av 
marknadsstörningar som bygger på illojal konkurrens i form av exempelvis 
lönedumpning eller skattebrott. 
 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2017-11-23 
 
 
Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
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Öckerö 2019-03-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Gull-Britt Eide 

Ärende: Upphörande av borgensåtagande samt option avseende 
Öckerö 2:777 samt Öckerö 2:51 (ÖMC) 

Diarienummer: 64/19 

Upphörande av borgensåtagande samt option 
avseende Öckerö 2:777 samt Öckerö 2:51 (ÖMC) 
 
Förslag till beslut  
Att ge kommundirektören uppdrag att teckna tilläggsavtal där borgensåtagande samt option 
upphör.  
 
Ärende 
Den 22 januari 2003 upprättades ett hyresavtal avseende byggnad och brygga på fastigheten 
Öckerö 2:777 (samt Öckerö 2:51) samt ett tilläggsavtal avseende tillbyggnad på fastigheten.  

I samband med att Hyresavtalet träffades tecknade Öckerö Kommun ett borgensåtagande 
för ÖMC:s rätta fullgörande mot Swedbank AB (publ). Som kompensation för tecknandet av 
borgensåtagandet erhöll Öckerö Kommun en oåterkallelig och icke överlåtbar optionsrätt att 
under hyrestiden förvärva Fastigheten. Borgensåtagandet och Optionen skulle enligt 
Parternas gemensamma avsikt vara tillfälliga.  

Parterna har nu enats att Borgensåtagandet och Optionen ska upphöra att gälla och att 
tilläggsavtal upprättas för att reglera detta under förutsättning att kommunstyrelsen 
godkänner att så sker.  
 
Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser. Borgensåtagande upphör. 
 
Expediering av beslut 
Kommundirektören 
 
 
2019-03-15 
Gull-Britt Eide 
 
 
………………………. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 








