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Sammanfattning av folkhälsoläget i Öckerö kommun 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av folkhälsoläget i Öckerö kommun. 
Sammanfattningen presenteras utifrån kartläggningens tre avsnitt; hälsa, livsvillkor 
och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.  
 
 
HÄLSA 
 
Psykisk hälsa 
Något fler kvinnor än män i Öckerö kommun uppgav att de hade ett minskat psykiskt 
välbefinnande 2016. Även i hela Sverige är det fler kvinnor än män som uppger att de 
mår psykiskt dåligt. 72 procent av kvinnorna och 74 procent av männen i Öckerö 
uppger att de har en god självskattad hälsa. Andelen som skattar sin hälsa som god 
eller mycket god har dock minskat något de senaste åren i Öckerö. 
 
Fler unga tjejer än unga killar uppger att de mår psykiskt dåligt och andelen elever i 
årskurs 7-9 som svarar att de mår ”utmärkt” på frågan Hur mår du rent allmänt? har 
sjunkit de senaste åren. Fem procent av befolkningen över 65 år i Öckerö har svåra 
besvär med ängslan, oro eller ångest och drygt hälften av de äldre i Öckerö upplever 
att de besväras av ensamhet. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har 
lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 
 
Färre självmord sker i Öckerö jämfört med regionen och riket. Andelen som har haft 
självmordstankar det senaste året har ökat, särskilt bland männen. 
 
Ohälsotal 
För både Öckerö, regionen och riket ökar antalet ohälsotal med stigande ålder och 
andelen ohälsotal är fler bland kvinnor än bland män. Snittet för antalet ohälsodagar 
är totalt något högre bland personer 20-44 år i Öckerö jämfört med riket. I 
åldersgruppen 45-64 år är däremot antalet ohälsotal färre i Öckerö jämfört med både 
regionen och riket i stort. 
 
Läkemedel 
År 2019 uppgav fyra procent av tjejerna och 0,6 procent av killarna i årskurs 7-9 i 
Öckerö att de vid flera tillfällen använt någon typ av receptbelagda läkemedel utan 
läkarordination. Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller 
lugnande medel jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen 
är, både i Öckerö och i hela Sverige, högre bland kvinnor än bland män.  
 
Fallolyckor bland äldre 
Fallolyckor bland äldre har över tid minskat i Öckerö och antal rapporterade fall är 
färre än i regionen och i riket. Kvinnor i Öckerö kommun råkar ut för skador i 
samband med fall i högre utsträckning än män. 
 
Övervikt och fetma 
Andelen personer med fetma har ökat i Öckerö från nio procent 2007 till 13 procent 
2016. Fler män än kvinnor har fetma i kommunen. 
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Sjukdomar 
I Öckerö rapporterades år 2017 färre fall av hjärtinfarkt jämfört med regionen och 
riket och fler män än kvinnor drabbades av hjärtinfarkt. Färre personer avled till följd 
av cancer i Öckerö jämfört med hela Sverige 2016. Även här är det fler män än 
kvinnor som drabbas. Öckeröborna uppskattar sin tandhälsa bättre än vad 
genomsnittet för Sveriges befolkning gör. 
 
 
LIVSVILLKOR OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 
 
Utbildning, arbetsliv och försörjning 
Andelen barn på förskola har över tid ökat i Öckerö. Det är färre personer som har 
eftergymnasial utbildning i Öckerö än i resten av länet och riket, och fler kvinnor än 
män har eftergymnasial utbildning. Över tid har andelen invånare med 
eftergymnasial utbildning i Öckerö ökat. Knappt hälften av de utrikesfödda i Öckerö 
hade eftergymnasial utbildning 2015. Fler flickor än pojkar har gymnasiebehörighet 
(97,3 procent jämfört med 87,2 procent) i Öckerö. Fler elever har en avklarad 
gymnasieutbildning inom fyra år i Öckerö jämfört med hela riket.  
 
Generellt är arbetslösheten lägre i Öckerö kommun jämfört med länet och riket.  
Unga personer i åldern 20-24 år har högst andel arbetslöshet. Fler män än kvinnor i 
den åldern är arbetslösa i Öckerö. Andelen unga personer (17-24 år) som varken 
studerar eller arbetar är färre i Öckerö jämfört med riket.  
 
Skillnaden i medelinkomst bland män och kvinnor är större i Öckerö än i regionen 
och i riket. Fler personer är förvärvsarbetande i Öckerö jämfört med regionen och 
riket. Barnfattigdomen i Öckerö kommun är lägre än genomsnittet för både regionen 
och riket i stort. 
 
Delaktighet  
Valdeltagandet i Öckerö kommun har de senaste sex valen (sedan 1998) legat över 
genomsnittet för alla kommuner i Sverige. Fler unga killar än tjejer i Öckerö är 
delaktiga i någon förening.  
 
Trygghet och trivsel 
År 2018 uppgav 21 procent av kvinnorna och sju procent av männen att de ofta eller 
ibland avstår från att gå ut ensamma. Fler kvinnor än män känner sig otrygga 
utomhus. 36,7 procent av eleverna i åk 7-9 uppgav 2019 att de trivs ”mycket bra” och 
46,2 procent att de trivs ”ganska bra” i skolan. Antalet anmälda våldsbrott och brott 
mot grov kvinnofridskränkning har de senaste åren ökat i kommunen.   
 
 
LEVNADSVANOR 
 
ANDTS1 
Fler män än kvinnor i åldern 18-64 år snusar. Fler män snusar i Öckerö jämfört med 
genomsnittet för hela riket. Andelen av befolkningen i åldern 18-64 år som röker 
dagligen är något lägre i Öckerö än i riket. Andelen riskkonsumenter i åldern 18-64 år 
gällande alkohol är ungefär lika stor i Öckerö som för riket i stort, och precis som på 

                                                           
1 Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. 
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riksnivå är det fler män än kvinnor som har riskabla alkoholvanor. Öckerö ligger 
något över snittet för Västra Götaland.  
 
Både andelen som röker dagligen och de som bedöms ha riskabla alkoholvanor har 
minskat i Öckerö mellan år 2007 och år 2018. Färre personer i Öckerö än i Västra 
Götaland har testat narkotika någon gång. Jämfört med riket och regionen är andelen 
män som köpt lotter eller satsat pengar på spel högre i Öckerö medan andelen 
kvinnor ligger under genomsnittet för regionen och riket. 
 
Rökning och snusning bland unga 
Andelen elever i årskurs 7-9 som snusar eller röker ibland eller dagligen har minskat 
över tid. 
 
Alkoholkonsumtion bland unga 
Bland flickor har andelen berusningsdrickare och intensivkonsumenter av alkohol 
ökat jämfört med tidigare år. Bland elever i årskurs 7 och 8 samt hos pojkar har 
berusningsdrickandet och intensivkonsumtionen av alkohol minskat. Föräldrars 
tillåtande gällande alkohol till minderåriga har minskat över tid i Öckerö kommun. 
 
Narkotika bland unga 
Trenden för att ha provat narkotika har minskat över tid i Öckerö. År 2019 uppgav 
0,5 procent av eleverna i åk 7-9 att de hade provat narkotika.  
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1 Inledning  

 
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport Öppna Jämförelser folkhälsa är 
befolkningens hälsa god och har förbättrats utifrån ett befolkningsperspektiv. Dock 
kvarstår ojämlikheten i hälsa och i vissa fall har ojämlikheten ökat mellan olika 
befolkningsgrupper, och även mellan kommuner och mellan regioner. Det finns stora 
hälsoskillnader i befolkningen beroende på kön, ålder, var en bor och vilken 
socioekonomisk position en har. Gapet mellan olika grupper ökar, vilket innebär att 
hälsan blir bättre för de som redan har en god hälsa, och sämre för de vars hälsa 
redan är sämre. Utifrån detta är minskande hälsoklyftor ett folkhälsomål som 
behöver prioriteras både nationellt, regionalt och kommunalt. 
 
Att minska skillnaderna i hälsa är ett sektorsövergripande mål, vilket behöver 
prioriteras på alla nivåer inom den politiska agendan. Att arbeta för en jämlik och god 
hälsa är av intresse för alla olika sektorer i samhället. Mår befolkningen bra kommer 
det avspeglas och ge en positiv effekt på sektorernas egna uppdrag och mål. Detta 
gynnar både den enskilda individen och samhället som helhet, och det är därmed av 
stor vikt att få in hälsa i alla politiska områden.  
 
Denna kartläggning belyser folkhälsoläget i Öckerö kommun och är en uppdatering 
av den senaste kartläggningen som gjordes 2014. De senaste årens nyinkomna 
statistik om folkhälsoläget innebär således att en ny kartläggning är relevant för att 
ha aktuella folkhälsomål att jobba mot.  

2 Syfte 

Kartläggningens syfte är att ge en samlad nulägesbild av folkhälsoläget i Öckerö 
kommun, samt utgöra ett underlag för vilka folkhälsoområden som bör prioriteras 
under rådande mandatperiod. Kartläggningen utgör ett underlag för planering, 
uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet, samt ligger till grund för 
beslutsfattande.  

3 Metod 

 
 Inhämtad statistik och enkätundersökningar 

Kartläggningen är, i den mån det varit möjligt, gjord utifrån den senaste befintliga 
statistiken och enkätundersökningar. Den främsta statistiken är hämtad från ett 
flertal databaser som tillhandahavs av bland annat Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen. För 
vidare information om enkätundersökningarna, se bilaga 1. 
 
För att se om trenderna som finns i Öckerö överensstämmer med, eller skiljer sig 
från, regionen samt landet i stort är jämförande statistik hämtad även från Västra 
Götalandsregionen och hela Sverige. I de fall då det varit svårare att få jämförbar 
statistik med regionen och riket går det ofta att se statistik för Öckerö över tid, och på 
så vis kunna få en bild av om läget har blivit bättre eller sämre.  
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 Tillförlitlighet 

Eftersom urval, frågeformuleringar och svarsfrekvens påverkar utfallet i 
undersökningar bör statistiken alltid tolkas med försiktighet. I en del 
enkätundersökningar är antalet respondenter förhållandevis låga, antalet personer 
som svarat kan vara få, och procenttalen kan därmed verka höga. Utifrån detta är det 
viktigt att lägga fokus på helheten istället för på enskilda procenttal. 
 

 Utformning av rapporten 

Resultatet av kartläggningen redovisas utifrån tre olika avsnitt som 
Folkhälsomyndigheten använder i sina årliga folkhälsorapporter om hälsan i 
befolkningen. De tre avsnitten är:  
 
Livsvillkor och levnadsförhållanden 
Livsvillkor innefattar socioekonomiska faktorer som till exempel utbildning och 
sysselsättning. Levnadsförhållanden påverkas av livsvillkoren och omfattar bland 
annat delaktighet, inflytande och trygghet i hem, skola och offentliga miljöer.  
 
Levnadsvanor 
Redovisar beteenden och aktiviteter som påverkas av livsvillkor och 
levnadsförhållanden så som konsumtion av alkohol, narkotika, dopning och tobak 
samt kostvanor och fysisk aktivitet. 
 
Hälsa 
Redovisas genom till exempel utfall/effekter av livsvillkoren, levnadsförhållanden och 
levnadsvanor i form av upplevd hälsa, sjukdom och dödlighet.  
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4 Bakgrund  

 

 Hälsa 

Enligt World Health Organisation, WHO, innebär begreppet hälsa ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från 
sjukdom och handikapp. Hälsa är ett mått på individnivå och beskrivs som en resurs 
för individen, och inte endast som ett mål i sig. (World Health Organization, 2019). 
 

 Folkhälsa 

Till skillnad från individens hälsa är folkhälsa ett begrepp för hela befolkningens 
samlade hälsa med hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa 
innebär således att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad 
som möjligt bland olika grupper i samhället. En ojämlikhet i hälsa definieras som 
systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Skillnader i hälsa 
kan bedömas utifrån till exempel kön, ålder och socioekonomisk position.  
 
Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer, som brukar benämnas hälsans 
bestämningsfaktorer, det vill säga de miljöer, produkter, livsvillkor och levnadsvanor 
som påverkar hälsan och som på olika sätt och på olika nivåer samspelar med 
varandra. Figur 1 visar hur individuella faktorer, sociala sammanhang, levnadsvanor, 
livsstil, socioekonomi, samhällsarenor och samhällsutveckling påverkar hälsan. Dessa 
faktorer är till stor del påverkbara och kan antingen leda till hälsa eller ohälsa. 

  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Folkhälsoarbete innebär att på olika sätt försöka förbättra folkhälsan. Att främja 
hälsa innebär att öka frisk- och skyddsfaktorer för hälsa, till exempel genom att 
stärka människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande eller underlätta för 
goda levnadsvanor. Att förebygga ohälsa handlar om att minska riskfaktorer för 
ohälsa. Det kan till exempel vara vaccination, screening eller information och stöd för 
att uppmuntra till hälsosamma val. Folkhälsoarbete kan även betyda att behandla och 
åtgärda problem som har uppstått för att motverka ytterligare problem, exempelvis 
metoder för rökavvänjning eller viktminskning. Folkhälsoarbete kräver att flera 
aktörer samverkar genom hälsofrämjande och förebyggande insatser för att skapa en 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. (Dahlgren & Whitehead, 1991). 
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positiv hälsoutveckling för befolkningen.  
 

5 Styrande riktlinjer och vägledande dokument för 

folkhälsoarbete 

Nedan redogörs de viktigaste nationella, regionala och kommunala styrdokumenten 
för folkhälsoarbetet. 
 
 

 Nationella styrdokument 

5.1.1 Folkhälsopolitiska mål 

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (30 år). De tidigare elva nationella 
målen för folkhälsan har under 2018 omvandlats till åtta mål med tydligare fokus på 
jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Syftet med de förändrade målområdena 
är att bidra till att samhällets hälsoklyftor minskar. De åtta nationella folkhälsomålen 
är: 

1. Det tidiga livets villkor 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

 Regionala styrdokument 

5.2.1 Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy 

Regionfullmäktiges prioriterade mål kopplat till folkhälsa är att skillnader i livsvillkor 
och hälsa ska minska. Västra Götaland 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt 
och utveckling mellan år 2014 och 2020 och är huvudverktyget för att, i samverkan i 
Västra Götaland, genomföra den gemensamma visionen om Det goda livet. Hållbar 
utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska är ram 
för arbetet. Hälsa är ett av visionens fem fokusområden, där bland annat ungas 
delaktighet och jämställdhet lyfts fram. Visionen har fyra övergripande mål: 
 

1. En ledande kunskapsregion 
2. En region för alla 
3. En region där vi tar globalt ansvar 
4. En region som syns och engagerar  
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5.2.2 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden  

I Västra Götalands budget för 2019 beskrivs samverkan som en viktig 
framgångsfaktor för ett lyckat folkhälsoarbete. Rätten till bästa möjliga hälsa är en av 
de mänskliga rättigheterna som är viktig för regionens kärnverksamhet. Regionen 
fördelar årligen en viss budget till Hälso- och sjukvårdsnämnderna där Öckerö 
kommun tillhör Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Denna nämnd tilldelas 6 454,6 
miljoner kronor av regionen för 2019 års budget. (Västra Götalandsregionen, 2019a).  
 
I Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument för år 2019 
tydliggörs följande fokusområden för folkhälsan:  

- Rikta satsningar för fullföljda studier  
- Inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för 

en jämlik hälsa och social hållbarhet  
- Folkhälsofrågorna ska lyftas in och genomsyra de 

beställningar/överenskommelser som nämnden träffar med utförarna.  
- I kommunernas lokala arbete med folkhälsa och social hållbarhet är regionens 

verksamheter oerhört betydelsefulla. Det är viktigt att vårdgivarna deltar i 
kommunens folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet utifrån sitt 
hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Parterna ska gemensamt definiera 
behov och utvecklingsmöjligheter.  

 
 

 Kommunala styrdokument 
 

5.3.1 Folkhälsoarbetet i Öckerö kommun 

Folkhälsoarbetet i Öckerö kommun bedrivs av en heltidsanställd på tjänsten som 
folkhälsoutvecklare. Folkhälsoutvecklaren är placerad under verksamheten fritid och 
kultur i kommunstyrelsens förvaltning. I tjänsten ingår verksamhets- och 
budgetansvar. Verksamheten utgörs av strategiskt och långsiktigt folkhälsoarbete där 
folkhälsoutvecklaren skall ses som stöd för kommunens andra verksamheter. 
Folkhälsoutvecklaren ska samordna, planera, initiera, kvalitetssäkra och utveckla det 
övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Uppdraget innebär bl.a. att samordna 
kommunens folkhälsoarbete inom ramen för politiskt prioriterade och finansierade 
områden så att kommunen skapar förutsättningar för en god hälsa för alla 
kommuninvånare.  
 
Folkhälsoutvecklaren ska också följa utvecklingen inom folkhälsoområdet samt fånga 
upp behov från regional och central nivå. Detta genom att exempelvis vara aktiv i 
nätverksgrupper och lokala arbetsgrupper för att bidra med folkhälsoperspektiv och 
utveckla det lokala folkhälsoarbetet genom samverkan inom och över förvaltningar. 
 

5.3.1.1 Rådet för hälsa och trygghet  

Rådet för hälsa och trygghet (RHT) är Öckerö kommuns tvärsektoriella 
samverkansforum och fungerar som ett folkhälsoråd, brottsförebyggande råd och 
krishanteringsråd. Ledamöterna består av politiker och tjänstemän från kommun och 
region i ledande position med mandat att ställa sig bakom de förslag och satsningar 
som rådet diskuterar. Rådet i sig är inte ett beslutande organ. 
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Syftet med arbetet i rådet är att nå samsyn kring hur god folkhälsa, 
brottsförebyggande och krisberedskap ska uppnås i Öckerö kommun utifrån ett 
medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv. Rådet för hälsa och trygghet ska 
arbeta med strategiska frågor utefter kommunens antagna vision, mål och satsningar 
inom respektive område.  
 
Målet är att främja en god utveckling inom områdena folkhälsa, brottförebyggande 
och krisberedskap i relation till lokala, regionala och nationella förändringar. 
Folkhälsoutvecklaren är kontaktlänk mellan RHT och andra verksamheter och 
aktörer i kommunen och Västra Götalandsregionen. Årligen sammanträder RHT 
under fyra mötestillfällen samt vid två konferenser. Tanken med konferenserna är att 
sprida kunskap och skapa handling samt öppna upp för erfarenhets- och 
rapportåterföring från olika arbetsgrupper. Folkhälsoutvecklaren har tillsammans 
med säkerhetssamordnaren ansvar för att planera, kalla till och utföra möten och 
konferenser för RHT. 
 

5.3.2 Översiktsplan Öckerö kommun- Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022 

Vid varje ny mandatperiod fattar kommunfullmäktige beslut om vilka mål som 
kommunen ska sträva mot under de kommande fyra åren. Det är den styrande 
majoriteten som definierar målen och till varje mål finns indikatorer med målvärde 
för respektive år under mandatperioden. Dessa, tillsammans med genomförda 
satsningar, utgör underlag för uppföljning av målen. Satsningarna tas fram i dialog 
mellan politiker och tjänstemän.  
 
Politikerna har tagit beslut om dessa mål och tjänstemännen ansvarar sedan för hur 
målen ska uppnås.  
 
1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas  
2. Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
3. Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
4. Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
5. Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 
6. Majoriteten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
7. Kvalitén på maten ska öka 
8. Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
9. Nyanlända ges möjlighet till en god integration  
10. Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
11. Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
12. Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
13. Utbudet för kollektivt resande ska öka 
14. Kommunens miljöpåverkan ska minska  
15. Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
16. Andelen nöjda företagare ska öka 
 
För folkhälsoarbetet är målområde 2, 3, 4, 7, 8, 10 och 11 av särskild vikt.  
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5.3.3 Tillgänglighet och jämställdhet- TOJ 

Öckerö kommun blev år 2011 delaktigt i Jämställdhetskartan TOJ (Tillgänglighet och 
jämställdhet), vilket är ett projekt som bedrivs av Winnet, Västra Götaland. 
Organisationen är ett resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling, som arbetar 
för att uppnå det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män skall ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta övergripande mål 
har sex olika delmål tagits fram:  
 
1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.  
2. Ekonomisk jämställdhet 
Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet ut.  
3. Jämställd utbildning 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.  
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få 
omsorg på samma villkor.  
5. Jämställd hälsa 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En god folkhälsa handlar inte endast 
om att hälsan bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt och jämställt 
fördelad som möjligt.  
6. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra 
Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet. Människor oavsett kön 
skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 
 
Medverkan i TOJ innebär att Öckerö kommun finns representerat i 
Jämställdhetskartan. Det är ett verktyg med könsbaserad statistik från privat, 
kommunal och ideell sektor samt branscher. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt ge 
en mer komplett bild av jämställdheten på kommunnivå.  

5.3.4 Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum 

Öckerö kommuns vision, Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med 
människan i centrum, är att kommunen ska vara en levande kommun året runt. 
Kommunen ska vara till för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan 
i centrum präglar samhällsutvecklingen. Visionen ligger till grund för kommunens 
strategiska utveckling och planering, och fokuserar på fem områden: 

 Den trygga kommunen 
 Den lärande kommunen 
 Den nära kommunen 
 Den hållbart växande kommunen 
 Den engagerade kommunen 
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Figur 3.  Befolkn ingsutveckling  2001-2008, Öckerö kommun. (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  

 
 Invånare per ö  

 

 
Invånare 

per ö 
Förändring 
2016-2017 

Hönö 5 532 56 
Öckerö 3 602 -19 
Hälsö 620 9 
Björkö 1545 -9 
Knippla 295 -9 
Hyppeln 168 2 
Rörö 244 1 
Kalvsund 206 2 
Fotö 637 -16 
Grötö 94 3 

Antal invånare I  Öckerö kommun fördelat  per ö,  2018 -12-31 (Öckerö kommun, 2018) .   
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7 Hälsa 

 
 Psykisk hälsa 

Att ha en god psykisk hälsa bidrar till att man kan utvecklas, uppleva det som är 
meningsfullt och njuta av livet. En god psykisk hälsa gör även att man kan arbeta 
produktivt, att man känner att man klarar av påfrestningar i vardagen och att man 
kan bidra till samhället. (Folkhälsomyndigheten, 2019c). Psykisk ohälsa är förknippat 
med ogynnsamma livsvillkor och sämre villkor i arbetslivet, exempelvis på grund av 
arbetslöshet eller lägre inkomst. Risken att dö före 70 års ålder är högre bland de som 
har blivit vårdade på psykiatrisk slutenvård jämfört med de som inte har vårdats. 
Bland de med kortare utbildningsnivå och som fått psykiatrisk slutenvård är risken 
som störst. (Folkhälsomyndigheten, 2019c). 

7.1.1 Nedsatt psykiskt välbefinnande 

Psykisk ohälsa kan ses som ett samlingsbegrepp för att skildra olika psykiska 
tillstånd, alltifrån lindrigare ångest och nedstämdhet till allvarliga psykiatriska 
sjukdomar som exempelvis bipolär sjukdom och schizofreni. Socioekonomiska 
ojämlikheter är centrala faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa. Grupper med 
lägre utbildning och lägre inkomst har högre risk att drabbas av psykisk ohälsa 
jämfört med personer med högre utbildning och högre inkomst. (Bremberg & 
Dalman, 2015), (Allen, Balfour, Bell, & Marmot, 2014). Det finns många sätt att mäta 
hälsan i befolkningen. För att få en uppskattning om hur befolkningen mår används 
ofta enkätundersökningar med frågor som berör individens välbefinnande och 
självskattade hälsa. Dessa undersökningar har som mål att belysa både psykiskt, 
fysiskt och socialt välbefinnande, och därmed kan dessa användas som mått på 
psykisk ohälsa. The General Health Questionnaire är en vanlig skattningsskala som 
används i befolkningsbaserade intervju- och enkätundersökningar för att mäta 
nedsatt psykiskt välbefinnande. (Lundin, o.a., 2017). År 2018 uppgav 17 procent av 
Sveriges befolkning att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande, 20 procent av 
kvinnorna och 14 procent av männen. Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande i 
riket har varierat, men sedan 2015 går det att se en försämring. Det är vanligare med 
nedsatt psykiskt välbefinnande hos yngre personer. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). 
Öckerö kommun följer trenden för hela Sverige, men skillnaden mellan könen är inte 
lika stor, där 16 procent av kvinnorna och 14 procent av männen uppgav nedsatt 
psykiskt välbefinnande 2016. 
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Figur 19. Personer 20-79 år som får regelbunden behandling med sömn -/lugnande medel,  Öckerö  kommun.6 

(Socialstyre lsen, 2019a) .  

I Öckerö kommun är det fler personer per 1000 invånare som får regelbunden 
behandling med sömnmedel eller lugnande medel än i riket som helhet. Öckerö 
kommun var den kommun i Västra Götalands län som hade flest personer per 1000 
invånare som fick regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel år 
2018. (Folkhälsomyndigheten, 2019f).  
 

 
Figur 20. Antal personer/1000 invånare ,  20-79 år,  som får regelbunden behandling med sömn-/lugnande 

medel.  (Socialstyre lsen, 2019a) .  

7.3.3 Läkemedel bland äldre 

Med stigande ålder tilltar läkemedelsanvändningen, bland annat på grund av ökandet 
av sjukdomar men även på grund av sömnstörningar, oro och smärta. Åldrandet 
medför således en risk för att drabbas av läkemedelsrelaterade problem. På grund av 
sjukdom och åldersrelaterade fysiologiska förändringar i kroppen ökar känsligheten 

                                                           
6 Regelbundna användare definieras som: Antal personer 20-79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 0,5 dygnsdoser 

bensodiazepiner per dag. Högkonsumenter definieras som: Antal personer 20-79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 1,5 

dygnsdoser bensodiazepiner per dag. 
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8 Livsvillkor och levnadsförhållanden  

Trygga och goda uppväxtvillkor som stimulerar barns utveckling, inlärning och hälsa 
spelar en central roll i att uppnå en jämlik hälsa, både som barn och som vuxen. Att få 
möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i livet ger en mer stabil 
grund att stå på och i förlängningen även en bättre hälsa. Barn som växer upp i 
ekonomisk utsatthet tenderar att få sämre hälsa när de blir vuxna. (Prop. 
2017/18:249, u.d.). Barn som växer upp i familjer med en lägre socioekonomisk 
position riskerar i högre utsträckning att få sämre betyg, att bli inskrivna på sjukhus 
och att få ekonomiskt bistånd i högre grad än barn som kommer från familjer med en 
högre socioekonomisk position. (SOU 2017:47, 2017). 
 

 De första levnadsåren 

8.1.1 Barns deltagande i förskoleverksamhet 

Förskolan är en plats för främjandet av både hälsan och lärandet. 
(Folkhälsomyndigheten/Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2017). 
Förskolan har en betydande roll för att kunna skapa likvärdiga förutsättningar för 
hälsa på sikt. Föräldrarnas livssituation ska inte påverka barnens rätt till att gå i 
förskolan. Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att alla barn ska kunna vara heltid 
på förskola. (SOU 2017:47, 2017) 
 
Andelen barn mellan ett och fem år som är inskrivna i förskolan i Öckerö kommun 
har ökat med tiden. År 2018 var 84 procent av barnen inskrivna i förskolan.  
 

 
Figur 37. Barn 1-5 år inskrivna i  förskola,  andel (%),  Öckerö kommun.  (Skolverket,  2019; Stat ist iska 

Centralbyrån, 2018a) .  

8.1.2 Barnfattigdom 

Att under en längre tid leva under förhållanden där inkomsterna inte räcker till det 
mest basala medför ofta stora konsekvenser för barn och unga, och motverkar 
möjligheterna för dem att utvecklas och att delta i samhället. De barn som lever i 
familjer med låg inkomststandard, med försörjningsstöd eller med bådadera 
beräknas leva i barnfattigdom, enligt Rädda Barnens definition av barnfattigdom. 
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Definitionen klassificeras som ett absolut fattigdomsmått, vilket innebär att 
inkomster under en viss nivå definieras som fattigdom. (Rädda Barnen, 2018). 
 
Sedan 2011 har barnfattigdomen i Sverige minskat från 10,8 procent till 9,3 procent 
2016, enligt Rädda Barnen (2018). I Sverige bor det drygt två miljoner barn mellan 0-
17 år. År 2016 levde omkring 186 000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet, i enlighet 
med Rädda Barnens definition av fattigdom. Barn med utländsk bakgrund och barn 
som lever med en ensamstående föräldrar beräknas ha ökad risk för att leva i 
ekonomiskt utsatta förhållanden. Dessa faktorer förstärker varandra om de 
sammanfaller. Barnfattigdomsnivån går i rätt riktning, samtidigt som skillnaderna 
dock fortsätter att öka. Det har skett en procentuell minskning av barnfattigdomen 
bland barn som lever i familjer med utländsk bakgrund samt barn till ensamstående 
föräldrar, men avståndet till de som har en bättre levnadsstandard har ökat. År 2016 
levde 42 procent av barn med utländsk bakgrund och med en ensamstående förälder i 
ekonomisk utsatthet. Jämförelsevis levde 1,4 procent av barn till sammanboende 
föräldrar med svensk bakgrund i barnfattigdom. (Rädda Barnen, 2018). 
Barnfattigdomen i Öckerö kommun har, precis som trenden för både regionen och 
hela riket, sjunkit mellan åren 2011 och 2016. Barnfattigdomen i Öckerö kommun är 
lägre än genomsnittet för både regionen och riket i stort. 
 

 
Figur 38. Andel barn 0-17 år i  hushåll  med låg inkomststandard, och/el ler försörjningsstöd 2016, Öckerö 

kommun. (Rädda Barnen, 2018) .   
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och samhällsutvecklingen. (SOU 2016:55, 2016). För att uppnå en jämlik hälsa är det 
av stor vikt att människor upplever att de har kontroll över sitt eget liv, att de har tillit 
till andra och att de känner att de är delaktiga och har ett inflytande i samhället. 
Likaså kan bristande inflytande och tillit leda till en känsla av maktlöshet och 
utanförskap. Personer med högre socioekonomisk position upplever i högre grad att 
de har bättre kontroll och mer inflytande över både sina egna livsvillkor men även 
över samhället i stort. De upplever också i större utsträckning att de har mer 
gemenskap och känner större delaktighet. (Prop. 2017/18:249, u.d.). 
 
Nedan följer ett par faktorer och undersökningar som ligger till grund för en samlad 
bild för hur Öckerö kommuns invånare ser på sin möjlighet att påverka sin 
livssituation och vara delaktiga i samhället.  

8.3.1 Valdeltagande 

Delaktighet och inflytande i samhället är centrala områden för en individs hälsa och 
kan till exempel mätas genom antalet deltagande i demokratiska processer. Som ett 
mått på demokratisk delaktighet används ofta antalet valdeltagande vid allmänna val. 
(SOU 2016:55, 2016). Andelen som röstar är betydligt lägre bland personer med lägre 
utbildningsnivå, arbetslösa, ensamstående och personer utanför arbetsmarknaden. 
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Valdeltagandet i Öckerö kommun har de senaste sex valen 
(sedan 1998) legat över genomsnittet för alla kommuner i Sverige. Detta gäller både 
för kommunalvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. Andelen invånare som väljer 
att rösta har ökat över tid. År 2018 var 49,8 procent män och 50,2 procent kvinnor 
som röstade i kommunen. Andelen förstagångsväljare var 5,7 procent. 
(Valmyndigheten, 2018).  
 
    1998 2002 2006 2010 2014 2018 
Kommun Öckerö 84,4 84,3 86,7 88,1 89 90,9 

  Sverige 78,6 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1 
Landsting Öckerö 82,9 83,2 85,2 86,8 87,9 90 

  Sverige 78,1 77,5 78,8 81,1 82,4 83,7 
Riksdag Öckerö 84,9 84,9 88,1 89,4 89,7 91,7 

  Sverige 81,4 80,1 82 84,6 85,8 87,2 
Tabell  1.  Andel (%) valdeltagande, Öckerö kommun och Sverige.  (Stat ist iska Centralbyrån, 2010; 

Valmyndigheten, 2019) .  
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Figur 56. Nöjd-Region- Index (NRI) .  Pr ior iter ingsmatris för Öckerö kommun 2018 .  

 
2. Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) 
Enligt prioriteringsmatrisen är miljöarbete, stöd för utsatta personer och gator och 
vägar de verksamheter som bör prioriteras för att få ett högre nöjd-medborgar-
index. Verksamheter som hamnar i en andra prioriteringsgrupp och kan förbättras 
om möjligt är renhållning och sophämtning, förskolan, äldreomsorgen och vatten 
och avlopp. Lägre prioritet enligt matrisen kan läggas på kultur, gymnasieskolan, 
idrotts‐ och motionsanläggningar, gång‐ och 
cykelvägar samt grundskolan. Räddningstjänstens betygsindex kan bevaras. 
(Statistiska Centralbyrån, 2018b). 

 
 
 
 



48 
 

 

Figur 57. Nöjd-Medborgar - Index (NMI) .  Pr ior iter ingsmatris för Öckerö kommun 2018.  

 
 
3. Nöjd‐Inflytande‐Index (NII) 
De faktorer som har fått relativt lågt betygsindex är förtroende och påverkan. Då 
dessa enligt prioriteringsmatrisen har förhållandevis hög effekt bör de prioriteras för 
ett högre nöjd-inflytande-index. Från medborgarundersökningen 2014 låg faktorn 
förtroende längst ner till vänster i matrisen och hade då därmed lägre prioritet. 
(Statistiska Centralbyrån, 2018b). 
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Figur 58. Nöjd-Inflytande-Index (NII). Prioriteringsmatris för Öckerö kommun 2018.  

8.3.3 Ungas inflytande 

Trygga och goda uppväxtvillkor som stimulerar barns utveckling, inlärning och hälsa 
spelar en central roll i att uppnå en jämlik hälsa, både som barn och som vuxen. Att få 
möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i livet ger en mer stabil 
grund att stå på och i förlängningen även en bättre hälsa. (Prop. 2017/18:249, u.d.). 
Ett underlag att utgå ifrån när det gäller barn och unga är Barnkonventionen, som 
anser barnet som en egen individ med egna rättigheter. Barnperspektivet innebär att 
barnen ska ses som mer sårbara än vuxna, samtidigt ska de ses som resursstarka och 
kompetenta personer som har rätt till inflytande och delaktighet i sina egna liv. 
Ungas inflytande i samhället är en demokratisk rättighet och deras kunskaper och 
värderingar är en värdefull resurs. (Barnombudsmannen, u.å). 
 

8.3.3.1 Unga om politik, samhälle och framtid 

Bland elever i årskurs 8 uppger 56 procent att de vill vara med och påverka i frågor 
som rör den egna kommunen. Precis som i hela underlaget för Göteborgsregionen 
(GR) vill tjejer i högre utsträckning än killar vara med och påverka. Jämfört i 
kommunen är Hönö-elevernas intresse för att påverka i sin kommun mindre än 
elever bosatta på de andra öarna. (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2017). 
 
Jämfört med GR-snittet är elevernas intresse gällande att påverka i Öckerö kommun 
större. Aktivt samhällsengagemang är vanligare bland eleverna på Öckerö än på 
Hönö, och mer förekommande hos tjejer än hos killar. Cirka 20 procent av 
ungdomarna anser sig ha ganska stora eller stora möjligheter att själva föra fram sina 
åsikter till beslutsfattare. Hönö-borna avviker även här där en mindre andel säger sig 
ha ganska eller stora möjligheter att föra fram sina åsikter. 40 procent av eleverna 
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8.6.3.1 Narkotikabrott 

År 2018 anmäldes 7 narkotikarelaterade brott per 10 000 invånare och 0,8 brott för 
drograttfylleri per 10 000 invånare i Öckerö kommun, vilket är något färre än året 
innan.  
 

 
Figur 82. Antal (per 10 000 invånare) narkot ikarelaterade anmälda brott ,  Öckerö kommun. 

(Folkhälsomyndigheten, 2019g) . 

8.6.3.2 Våldsbrott 

Våld i nära relationer är ett betydande samhällsproblem som drabbar både män och 
kvinnor. Kvinnor drabbas i större utsträckning av upprepat och ofta allvarligare våld, 
och i majoritet av fallen är förövaren en man. Många barn bevittnar våld i sin familj 
och enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, lever omkring 150 000 barn i Sverige med 
en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. (Socialstyrelsen, 2019l).  
 
Antal anmälda våldsbrott har ökat något de senaste åren i Öckerö kommun. År 2018 
anmäldes 402 våldsbrott.  
 

 
Figur 83. Antal (per 100 000 invånare) anmälda våldsbrott,  Öckerö kommun 33.  (Stat ist iska Centralbyrån, 

2018a; Brottsförebyggande rådet,  2019) .  

                                                           
33 Avser summering av:  Dödligt  våld,  Försök t i l l  mord el ler dråp, Misshandel inkl.  grov,  Vå ldtäkt inkl.  grov 

kvinnofr idskränkning, Grov fr idskränkning, Olaga förföljelse,  Våld mot t jänsteman och Rån inkl.  grovt .  
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9 Levnadsvanor  

En viktig aspekt för att uppnå en så jämlik hälsa som möjligt är befolkningens 
levnadsvanor. Riskfaktorer så som alkohol, rökning, dåliga matvanor, sömnproblem 
och stillasittande är kända för att påverka hälsan negativt. Dessa faktorer ökar risken 
för att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. 
Förutsättningarna för en god hälsa påverkas i stor utsträckning av en individs 
livsvillkor och individens levnadsvanor och egna val. Utbildningsnivå, ekonomiska 
förutsättningar och social miljö är faktorer som samspelar med en individs 
levnadsvanor. Skillnader i socioekonomisk position är tydliga för dessa levnadsvanor. 
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Eftersom levnadsvanor grundläggs tidigt i livet är det 
viktigt att lägga fokus på barns uppväxtvillkor.  
 

 Fysisk aktivitet 

9.1.1 Fysisk aktivitet och matvanor 

Fysisk aktivitet främjar välbefinnande och hälsa och är sjukdomsförebyggande. 
Fysisk aktivitet i kombination med goda matvanor kan förebygga flera 
livsstilsrelaterade sjukdomar som till exempel diabetes typ 2, stroke, en del 
cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar. Även psykisk ohälsa kan minska genom 
att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. Med en stillasittande vardag ökar risken för 
övervikt och fetma, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2. Sjukdomar till följd 
av ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet kan minskas med hjälp av 
regelbunden fysisk aktivitet, mindre stillasittande och mer hälsosam kost. I grupper 
med lägre utbildning och lägre inkomst är fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor 
och livsstilssjukdomar vanligare än bland dem som har högre utbildning och 
inkomst. (Folkhälsomyndigheten, 2017).  
 
Många faktorer har betydelse för vilken mat människor väljer där bland annat kultur, 
tillgänglighet, vanor, pris och livsmedelsutbud spelar roll. Hälsosamma matvanor är 
bra för både hälsan och välbefinnandet. Sveriges befolkning har generellt bra 
matvanor men dessa skiljer sig åt beroende på var du bor, ålder, kön och 
socioekonomiska förhållanden. Ohälsosamma matvanor är vanligare hos personer 
med låg utbildning och låg inkomst. (Folkhälsomyndigheten, 2016b).  
Något fler kvinnor i Öckerö än i länet och riket rapporterar att de utövar någon form 
av fysisk aktivitet minst 30 minuter varje dag. Andelen män i Öckerö som är fysiskt 
aktiva minst 30 minuter per dag är istället något färre än i länet och riket.  
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Figur 96. Andel (%) av eleverna i årskurs 7 -9 som använt e -cigg eller  rökt  vattenpipa. (Öckerö kommun, 

2019).   

9.2.5 Alkoholkonsumtion bland unga 

Berusningsdrickandet hos ungdomarna i årskurs 7-9 har ökat något i jämförelse med 
tidigare års drogvaneundersökningar. Även de ungdomar som anses vara 
intensivkonsumenter35 har ökat. Det är framför allt flickor och elever i årskurs 9 i 
kommunen som står för ökningen, medan det har skett en minskning av både 
berusningsdrickande och antalet intensivkonsumenter bland elever i årskurs 7 och 8, 
samt hos pojkar. (Öckerö kommun, 2019). 
 
År 2018 låg andelen elever som dricker alkohol samt mängden alkohol de dricker på 
en låg nivå jämfört med tidigare år i Sverige. Detta gäller för både årskurs 9 och 
gymnasiets år 2, där CAN gör sina enkätundersökningar. Av eleverna i årskurs 9 
svarade 39 procent att de druckit alkohol under de senaste tolv månaderna. För 
Sveriges gymnasieelever år 2 var siffran 72 procent. (Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning, 2018).  
 
Som ett sätt att mäta hur många som dricker stora mängder alkohol används måttet 
”intensivkonsumtion”. Intensivkonsument räknas den som svarar att hen minst en 
gång i månaden under de senaste 12 månaderna, vid ett och samma tillfälle, har 
druckit alkohol motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl 
sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl. I figur 97 finns en trendlinje som 
visar att andelen intensivkonsumenter har minskat med åren. Andelen som uppger 
att de aldrig har druckit alkohol har minskat över tid. (Öckerö kommun, 2019). 
Denna trend går även att se bland alla niondeklassare i hela riket, där det enligt CAN 
har skett en kraftig minskning av intensivkonsumenter de senaste tio åren. 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2018).  
 

                                                           
35 Frågeställning: ”Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du, vid ett och samma tillfälle, druckit alkohol 

motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl?” De som svarar 

en gång i månaden eller oftare räknas som intensivkonsumenter. 
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Figur 100. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som svarat  nej på frågan "Ti l låter dina föräldrar/vårdnadshavare att  

du dricker alkohol?" Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .  

9.2.6 Narkotikabruk bland unga 

Enligt drogvaneundersökningen i Öckerö kommun (2019) är det de ungdomar som 
någon gång har druckit alkohol och röker/har rökt cigaretter som har använt 
narkotika. Dock är de så pass få till antalet att detta inte redovisas i 
sammanställningen av resultatet. De ungdomar som aldrig har rökt eller druckit 
alkohol uppger att de heller inte har använt narkotika.  
 
Trenden för att ha provat narkotika har minskat över tid i Öckerö kommun. År 2019 
svarade 0,5 procent av ungdomarna i årskurs 7-9 att de testat narkotika. Bland 
killarna uppgav 1,1 procent att de använt narkotika medan det bland tjejerna inte var 
någon som hade provat narkotika. Av tjejerna uppgav 9,5 procent att de har blivit 
erbjudna att prova narkotika och bland killarna svarade 6,2 procent att de hade blivit 
erbjudna att prova narkotika. 
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10 Förslag på fokusområden 

 
Utifrån sammanställningen av den befintliga statistiken av folkhälsoläget i Öckerö 
kommun har följande områden valts ut som de mest aktuella att prioritera i det 
framtida folkhälsoarbetet i kommunen: 
 
Barn och ungas uppväxtvillkor 
Det är av stor vikt för hälsan att få möjlighet att utveckla de grundläggande 
förmågorna tidigt i livet, för att få en mer stabil grund att stå på, och eftersom 
levnadsvanor grundläggs tidigt i livet är barn och ungas uppväxtvillkor ett viktigt 
område som bör ligga i fokus i folkhälsoarbetet.  
  
Övervikt och fetma 
Då ungefär varannan person i Öckerö är överviktig eller fet, bör insatser fokusera på 
att minska övervikt och fetma i befolkningen. 
 
Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa ökar såväl i Öckerö som i övriga Sverige. Kvinnor/tjejer uppger i 
större utsträckning att de mår dåligt. Psykisk ohälsa bör således vara ett prioriterat 
område inom folkhälsoarbetet.  
 
Ensamhet bland äldre 
Drygt varannan person (53 procent) över 65 år i kommunen besväras av ensamhet, 
och insatser för att stärka de äldres sociala sammanhang vore därmed önskvärt. 
 
Läkemedelsanvändning 
Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller lugnande medel 
jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen är högre bland 
kvinnor än bland män. Läkemedelsanvändningen bland befolkningen är därmed ett 
område som bör ligga i fokus. 
 
  



81 
 

11 Referenser 

Allen, J., Balfour, R., Bell, R., & Marmot, M. (2014). Social determinants of mental health. 
International Review of Psychiatry. 

Arbetsförmedlingen. (2017). Perspektiv på arbetslösheten i olika grupper. Hämtat från 
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.35e8e8ea159c5a24b2c54862/1485
872614435/Perspektiv_pa_arbetslosheten_i_olika_grupper_korr.pdf den 21 april 
2019 

Arbetsförmedlingen. (2018). Hämtat från arbetsformedlingen.se 

Barnombudsmannen. (u.å). Barns och ungas rätt till inflytande i kommuner och landsting. 
Hämtat från https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument-for-
nedladdning/publikationer/faktablad/faktablad3_inflytande11.pdf den 20 mars 2019 

Bremberg, S., & Dalman, C. (2015). Dalman C, Bremberg S. Begrepp, mätmetoder och 
förekomst av psykisk hälsa, psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd hos barn och 
unga. En kunskapsöversikt. Forskningsrådet för hälsa arbetsliv och välfärd. 
Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (FORTE). 

Brottsförebyggande rådet. (2019). Hämtat från www.bra.se 

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. (2018). Skolelevers drogvanor 2018. 
CAN. Hämtat från 
https://www.can.se/contentassets/e2d48881b4f54dc9aae5e6c41d90afc9/skolelevers
-drogvanor-2018_webb.pdf den 27 mars 2019 

Crowley, K. (2011). Sleep and sleep disorders in older adults. 

Dahlgren, G., & Whitehead, M. (1991). Policies and strategies to promote social equity in 
health Background document to WHO – Strategy paper for Europe. Institute for 
Futures Studies. 

Desalvo, K., Bloser, N., Reynolds, K., He, J., & Muntner, P. (2006). Mortality Prediction with 
a Single General Self-Rated Health Question. A meta-analysis. 

Engstrom, S., & Holmlund, A. (2011). Self-estimated oral and general health are related and 
associated with clinically investigated dental health. Swed Dent J., ss. 35(4):169-75. 

Faskunger, J. (2007). Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En 
kunskapssammanställning för regeringsuppdraget Byggd miljö och fysisk aktivitet. 
Statens Folkhälsoinstitut. 

Faskunger, J. (2008). Aktiv transport – på väg mot bättre förutsättningar för gång-och 
cykeltrafik. Östersund: Statens folkhälsoinstitut. 

Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket. (2017). Förslag till åtgärder för ett stärkt, 
långsiktigt arbete för att främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. 
Stockholm & Uppsala: Folkhälsomyndigheten & Livsmedelsverket. 

Folkhälsomyndigheten. (2015). Utbildningsnivå och hälsa– hur hänger de ihop? 
Socioekonomiska skillnader i hälsa ur ett utbildningsperspektiv. Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ca6067606d8847f7945e92264
2853caf/utbildning-halsa-faktablad.pdf den 1 april 2019 

Folkhälsomyndigheten. (2016a). Folkhälsoenkäten- Hälsa på lika villkor. Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-
suicidprevention/statistik-psykisk-halsa/statistik-over-aldres-psykiska-halsa/ 



82 
 

Folkhälsomyndigheten. (2016b). Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/fysisk-aktivitet-och-
matvanor/ den 27 mars 2019 

Folkhälsomyndigheten. (2017). Förslag till åtgärder för ett stärkt, långsiktigt arbete för att 
främja hälsa relaterad till matvanor och fysisk aktivitet. Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/publicerat-
material/publikationsarkiv/f/forslag-till-atgarder-for-ett-starkt-langsiktigt-arbete-
for-att-framja-halsa-relaterad-till-matvanor-och-fysisk-aktivitet/ den 27 mars 2019 

Folkhälsomyndigheten. (2018a). Nationella folkhälsoenkäten – Hälsa på lika villkor.  

Folkhälsomyndigheten. (2018b). Bruk av cigaretter, snus och e-cigaretter i den vuxna 
befolkningen. Hämtat från https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-
levnadsvanor/alkohol-narkotika-dopning-tobak-och-spel-andts/tobak/utvecklingen-
av-bruket/bruk-av-cigaretter-snus-och-e-cigaretter-i-den-vuxna-befolkningen/ den 
27 mars 2019 

Folkhälsomyndigheten. (den 1 april 2019). Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-
suicidprevention/ojamlikheter-i-psykisk-halsa/ 

Folkhälsomyndigheten. (2019a). Hämtat från https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-
folkhalsomyndigheten/folkhalsopolitiska-mal/ 

Folkhälsomyndigheten. (2019b). Hämtat från Folkhälsomyndigheten: 
www.folkhalsomyndigheten.se 

Folkhälsomyndigheten. (2019c). Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/psykisk-halsa-och-
suicidprevention/framjande-arbete--psykisk-halsa/ 

Folkhälsomyndigheten. (2019d). Öppna jämförelser folkhälsa.  

Folkhälsomyndigheten. (2019e). Vad är en folksjukdom? Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/om-
folksjukdomar/ 

Folkhälsomyndigheten. (2019f). Öppna jämförelser folkhälsa. Hämtat från 
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16671&tab_id=84172 

Folkhälsomyndigheten. (2019g). Folkhälsodata. Hämtat från http://fohm-
app.folkhalsomyndigheten.se/Folkhalsodata/pxweb/sv/A_Folkhalsodata/A_Folkhals
odata__11TANDS__3Narkotika__eBrott/Brott_Narkotika.px/?rxid=b832d466-
5bab-4713-8c73-d1d0ff19b42d 

Folkhälsomyndigheten. (2019h). Riskkonsumtion av alkohol. Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/folkhalsorapportering-statistik/folkhalsans-
utveckling/levnadsvanor/alkohol-riskkonsumtion/ den 8 april 2019 

Folkhälsomyndigheten. (u.å). Spelproblem – hur vanligt är det? Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/357b2c2438824cebbfbd1050e3
fa4e27/spelproblem-hur-vanligt-ar-det.pdf den 24 april 2019 

Folkhälsomyndigheten/Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. (2017). Förskolans 
påverkan på barns hälsa- en genomgång av den vetenskapliga litteraturen. 
Stockholm: Folkhälsomyndigheten. 

Försäkringskassan. (2019). Hämtat från https://www.forsakringskassan.se/ 



83 
 

GBD 2016 Risk Factors Collaborators. (2017). Global, regional, and national comparative 
risk assessment of 84 behavioural, environmental and occupational, and metabolic 
risks or clusters of risks, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2016. Metrics, Global Health. 

GBD 2017 Risk Factor Collaborators. (den 10 November 2018). GBD 2017 Global, regional, 
and national comparative risk assessment of 84 behavioural, environmental and 
occupational, and metabolic risks or clusters of risks for 195 countries and territories, 
1990–2017... The Lancet, ss. 392(10159):1923-1994. 

Gustafsson, J.-E., Allodi M, W., M, Alin Åkerman, B., Eriksson, C., Eriksson, L., . . . Persson, 
R. S. (2010). School, learning and mental health: a systematic review. Stockholm: The 
Royal Swedish Academy of Sciences, The Health Committee. 

Hälsoproblem.se. (den 2 maj 2019). Våra nya folkhälsoproblem. Hämtat från 
http://www.halsoproblem.se/vara-nya-folkhalsoproblem 

Kulturskolerådet. (2019). Hämtat från www.kulturskoleradet.se 

Kungliga biblioteket. (2019). Hämtat från www.kb.se 

Kurko, T., Saastamoinen, L., Tähkäpää, S., Tuulio-Henriksson, A., Taiminen, T., Tiihonen, J., 
. . . J., H. (2015). Long-term use of benzodiazepines: Definitions, prevalence and 
usage patterns - a systematic review of register-based studies. Eur Psychiatry. 2015 
Nov;30(8):1037-47. doi: 10.1016/j.eurpsy.2015.09.003. 

Lundberg, O., & Manderbacka, K. (1996). Assessing reliability of a measure of self-rated 
health. 

Lundin, A., Åhs, J., Åsbring, N., Kosidou, K., Dal, H., Tinhög, P., . . . Dalman, C. (2017). 
Discriminant validity of the 12-item version of the general health questionnaire in a 
Swedish case-control study. 

Molarius, A., Engstrom, S., Flink, H., Simonsson, B., & Tegelberg, A. (2014). Socioeconomic 
differences in self-rated oral health and dental care utilisation after the dental care 
reform in 2008 in Sweden. BMC Oral Health. 2014 Nov 18;14:134. doi: 
10.1186/1472-6831-14-134. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. (2011). Barns och ungas säkerhet. Karlstad. 
Hämtat från https://www.msb.se/sv/Produkter--
tjanster/Publikationer/Publikationer-fran-MSB/Barns-och-ungas-sakerhet/ 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. (2017). Ungas livssituation i Öckerö 
kommun. Resultat av Lupp-undersökningen 2017. Hämtat från 
https://www.ockero.se/upplevagora/ungikommunen/luppungdomsenkat.4.3019e2b
013b337fdadf25ac.html 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. (2017). Ungdomsenkäten Lupp.  

Prop. 2017/18:249. (u.d.). God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Hämtat från 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/04/prop.-
201718249/ 

Rehm, J., Gmel, G. S., Gmel, G., Hasan, O., Imtiaz, S., & Popova, S. (2017). The relationship 
between different dimensions of alcohol use and the burden of disease-an update. 
Addiction, ss. 112(6):968-1001. 

Remes, O., Brayne, C., van der Linde, R., & Lafortune, L. (2016). A systematic review of 
reviews on the prevalence of anxiety disorders in adult populations. 

Riksidrottsförbundet. (2019). Hämtat från www.rf.se 



84 
 

Rädda Barnen. (2018). Barnfattigdom i Sverige. Hämtat från www.raddabarnen.se 

Sellstrom, E., Bremberg, S., & O'campo, P. (2011). Yearly incidence of mental disorders in 
economically inactive young adults. Eur J Public Health. , ss. 21(6):812-914. 

Skolverket. (2018). Hämtat från www.skolverket.se 

Skolverket. (2019). Hämtat från 
https://www.kolada.se/?_p=jamforelse&unit_id=16671&tab_id=84172 den 8 april 
2019 

Socialstyrelsen. (2011). Skador bland barn i Sverige: olycksfall, övergrepp och avsiktlig 
självdestruktiv handling: rapport 2015. Stockholm. 

Socialstyrelsen. (2017a). Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre.  

Socialstyrelsen. (2017b). Statistik om hjärtinfarkter 2016. Hämtat från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20721/2017-10-
23.pdf 

Socialstyrelsen. (2017c). Statistik om tandhälsa 2017. Hämtat från 
https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2018/2018-5-16 den 8 april 2019 

Socialstyrelsen. (2017d). Försörjningshinder och ändamål med ekonomiskt bistånd 2016. 
Hämtat från https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-10-19 den 1 
april 2019 

Socialstyrelsen. (2018a). Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre. Uppföljning av vård 
och omsorg vid psykisk ohälsa hos äldre.  

Socialstyrelsen. (2018b). Medicinska födelseregistret.  

Socialstyrelsen. (2019a). Hämtat från 
https://www.socialstyrelsen.se/register/halsodataregister/lakemedelsregistret 

Socialstyrelsen. (2019b). Registret över insatser till äldre och personer med 
funktionsnedsättning. Hämtat från 
https://www.socialstyrelsen.se/register/socialtjanstregister/socialtjanstinsatsertillald
reochpersonermedfunktionsnedsattning den 8 maj 2019 

Socialstyrelsen. (2019c). Hämtat från Dödsorsaksregistret. 

Socialstyrelsen. (2019d). Dödsorsaksregistret. Hämtat från Databearbetningen gjord av 
Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). den 29 april 2019 

Socialstyrelsen. (2019e). Statistikdatabas. Hämtat från 
https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/skador-skadehandelser-
kommuner-lan 

Socialstyrelsen. (2019f). Öppna jämförelser 2018 – Vård och omsorg om äldre. Jämförelser 
mellan kommuner och län. Hämtat från 
https://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/21197/2019-2-
2.pdf den 12 mars 2019 

Socialstyrelsen. (2019g). Patientregistret.  

Socialstyrelsen. (2019h). Statistikdatabas för dödsorsaker. Hämtat från 
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/dodsorsaker den 15 april 
2019 

Socialstyrelsen. (2019i). Statistikdatabas för cancer. Hämtat från 
https://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikdatabas/cancer den 8 april 2019 



85 
 

Socialstyrelsen. (2019j). Nationella riktlinjer för lungcancervård 2011 – stöd för styrning 
och ledning. Hämtat från https://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-3-2 
den 8 april 2019 

Socialstyrelsen. (2019k). Registret över ekonomiskt bistånd. 

Socialstyrelsen. (2019l). Våld i nära relationer. 

SOU 2011:6. (2011). Missbruket, Kunskapen, Vården Missbruksutredningens 
forskningsbilaga Delbetänkande. Stockholm. 

SOU 2016:55. (2016). Det handlar om jämlik hälsa – utgångspunkter för Kommissionens 
vidare arbete. Delbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa. Stockholm: 
Wolters Kluwer. 

SOU 2017:47. (2017). Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa: Förslag för ett 
långsiktigt arbete för en god och jämlik hälsa. Stockholm: Wolters Kluwer. 

SOU 2018:11. (2018). Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller 
studerar: slutbetänkande. Stockholm. 

Statens folkhälsoinstitut. (u.å). Handledning för samtal om alkohol inom barnhälsovården. 
Stockholm. Hämtat från 
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/6be6fec2fc7741af93494e10e72
86dd0/handledning-tank-efter-i-vilket-sallskap-du-berusar-dig.pdf den 6 maj 2019 

Statistiska Centralbyrån. (2010). Valstatistik.  

Statistiska Centralbyrån. (2015). Hämtat från https://www.migrationsinfo.se/regional-
statistik/vastra-gotalands-lan/ockero-kommun-2/ den 6 maj 2019 

Statistiska Centralbyrån. (2018a). Hämtat från www.scb.se 

Statistiska Centralbyrån. (2018b). SCB:s medborgarundersökning 2018, Öckerö kommun. 
Statistiska Centralbyrån. 

Statistiska Centralbyrån. (2019a). Utbildningsregistret. Hämtat från www.scb.se 

Statistiska Centralbyrån. (2019b). Inkomst- och taxeringsregistret. Hämtat från www.scb.se 

Suicide Zero. (2019). Hämtat från https://www.suicidezero.se/fakta-rad/fakta-om-sjalvmord 
den 25 mars 2019 

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. (2018). Fall och fallskador. Hämtat från 
https://skl.se/halsasjukvard/patientsakerhet/riskomradenatgardspaket/riskomraden
/fallochfallskador.618.html. den 23 april 2019 

Valmyndigheten. (2018). Valpresentation 2018. Hämtat från 
https://data.val.se/val/val2018/alkon/K/kommun/14/07/alderkon.html den 18 april 
2019 

Valmyndigheten. (2019). Valresultat. Hämtat från www.val.se 

von Knorring, L., Hedin, K., & von Knorring, A. (2015). Ångest och oro. Läkemedelsverket. 
Läkemedelsboken. Hämtat från https://lakemedelsboken.se/ 

World Health Organization. (2008). Closing the gap in a generation: Health equity through 
action on the social determinants of health. Commission on Social Determinants of 
Health- final report. Hämtat från 
https://www.who.int/social_determinants/thecommission/finalreport/en/ 



86 
 

World Health Organization. (2014). Global status report on noncommunicable diseases 
2014. WHO. Hämtat från https://www.who.int/nmh/publications/ncd-status-report-
2014/en/ den 27 mars 2019 

World Health Organization. (2018a). Fact sheet; Childhood Obesity Surveillance Initiative 
HIGHLIGHTS 2015-17. Hämtat från 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/372426/WH14_COSI_facts
heets_v2.pdf?ua=1 den 8 april 2019 

World Health Organization. (2018b). Global status report on alcohol and health 2018. 
Hämtat från 
https://www.who.int/substance_abuse/publications/global_alcohol_report/en/ den 
27 mars 2019 

World Health Organization. (2019). Hämtat från www.who.se 

Vårdsamverkan i Västra Götaland. (2019). Hämtat från 
www.vardsamverkan.se/Goteborgsomradet den 3 maj 2019 

Västra Götalandsregionen. (2016). Befolkningsprognos Västra Götaland. Västra Götaland: 
Västra Götalandsregionen. Hämtat från 
http://www2.vgregion.se/upload/Regionutveckling/Publikationer/2016/Befolknings
prognos%202016-2030.pdf?epslanguage=sv den 24 mars 2019 

Västra Götalandsregionen. (2019a). Hämtat från https://www.vgregion.se/politik/politisk-
organisation/namnder-och-styrelser-for-halso--och-sjukvard/halso--och-
sjukvardsnamnder/vastra-halso--och-sjukvardsnamnden/ 

Västra Götalandsregionen. (2019b). Koncernavdelning, Data och Analys. Hämtat från 
regionens läkemedelsdata bas Digitalis för 2013 t.o.m 2017 

Öckerö kommun. (2018). Befolkning. Hämtat från 
https://www.ockero.se/kommunpolitik/kommunfaktastatistikekonomi/befolkning.4.
67d4fcf613888e0c5091a4d.html den 18 februari 2019 

Öckerö kommun. (2019). Drogvaneundersökning. Hämtat från 
https://ockero.se/ockerometoden den 1 april 2019 

 

 
  



87 
 

12 Bilagor 

 

 Bilaga 1 

Nedan följer en kort beskrivning av de enkäter och intervjuformulär som har använts 
för att samla in rapportens kvalitativa data. 
 
Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten  
Hälsa på lika villkor är en nationell enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten 
och berör frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Den genomförs vartannat år 
och har som syfte att belysa befolkningens mående samt följa hälsoförändringar över 
tid. Folkhälsomyndigheten samarbetar med landsting/regioner och Statistiska 
Centralbyrån (SCB). En del år deltar Västra Götalandsregionen med ett utökat urval 
för att samla in underlag som grund för att planera folkhälsoinsatser i länet. Sedan 
2014 skickas undersökningen ut till Sveriges invånare mellan 16-84 år. Senaste 
enkätundersökningen gjordes 2018. (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 
 
Öppna jämförelser Folkhälsa 2019, Folkhälsomyndigheten  
Öppna jämförelser folkhälsa är en indikatorbaserad rapport och tas fram av 
Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Den speglar hälsoutfall och bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, så som 
levnadsvanor, sysselsättning och utbildning. Rapportens fokus är att jämföra mellan 
kommuner, regioner och hela Sverige, samt mellan olika grupper i samhället. De 
senaste rapporterna kom ut 2009, 2014 och 2019. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). 
 
Lupp, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en 
enkätundersökning för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut på lokal nivå. I 
Göteborgsregionen genomförs Lupp i nio kommuner, varav Öckerö är en av dessa. 
Enkäten ger svar på hur unga i regionen och kommunerna ser på demokrati och 
inflytande, sin skolsituation, arbetsmöjligheter, trygghet, hälsa, fritid och framtid. 
Lupp är en nationell enkät och tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). Resultaten från Lupp utgör ett underlag för hur 
kommunen kan jobba med att förbättra livsvillkoren för ungdomarna. Den senaste 
Lupp-undersökningen genomfördes i november 2017 och besvarades av 164 elever i 
årskurs 8 i Öckerö kommun. GR-9 motsvarar genomsnittet för de 9 GR-kommuner 
som genomförde Lupp 2017 i årskurs 8. (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2017). 
 
Medborgarundersökning 2018, SCB 
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje år Sveriges kommuner att delta i deras 
medborgarundersökning. Undersökningen omfattar hur nöjda kommunens invånare 
är gällande att bo och leva i kommunen. År 2018 deltog 111 kommuner, varav Öckerö 
kommun var en dem. Urvalet av deltagare skedde slumpvis där 800 personer i 
åldrarna 18-84 år tillfrågades. Av dessa personer valde 48 procent att medverka i 
enkäten, som genomfördes under hösten 2018. Öckerö kommun deltog i 
medborgarundersökningen även 2014. Då var svarsfrekvensen 54 procent. 
Svarsandelen för samtliga Sveriges kommuner var 41 procent 2018. (Statistiska 
Centralbyrån, 2018b).  
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Analysmodellen som används är uppbyggd av ett mått på invånarnas totala nöjdhet 
samt ett antal frågeområden, och har i syfte att visa vad befolkningen vill ska 
prioriteras i kommunen för att öka nöjdheten bland invånarna. Resultaten 
presenteras i index mellan 0 – 100, där ju högre index som visas desto nöjdare är 
invånarna. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 
Undersökningen består av tre olika delar med ett helhetsbetyg för varje del:  

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

2. Helhetsbetyget Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI), innefattar frågor om kommunens 
verksamheter. 

3. Helhetsbetyget Nöjd‐Inflytande‐Index (NII), innefattar frågor om invånarnas 
inflytande på olika beslut i kommunen. 

Förklaring av prioriteringsmatriserna  
Genom prioriteringsmatrisen ges en bild av vilka faktorer och verksamheter som bör 
prioriteras för att helhetsbetyget ska höjas. Faktorer nere till höger i matrisen har fått 
relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, med andra ord har de stor 
påverkan på helhetsbetyget och bör prioriteras. De faktorer som kan förbättras om 
möjligt kommer i en andra prioriteringsgrupp, längst upp till höger i matrisen. De 
faktorer som hamnar i den nedre vänstra delen av matrisen kan ges lägre prioritet. 
En förbättring av dessa faktorers betygsindex förväntas ha en lägre effekt på nöjd-
region-index. Längst upp till vänster finns de faktorer vars betygsindex kan bevaras. 
Skulle betygsindexet dock minska kan det innebära att effektmåttet ökar och faktorn 
hamnar då i den prioriterade delen. 
 
Drogvaneundersökning, Öckerö kommun  
Sedan 2003 har Öckerö kommun årligen genomfört en drogvaneundersökning bland 
kommunens elever i årskurs 7-9. Undersökningen genomförs på vårterminen i 
kommunens tre högstadieskolor. Undersökningen berör frågor gällande bland annat 
användning av alkohol, tobak och narkotika, samt mående och trivsel. År 2019 
besvarade 394 av 492 elever undersökningen. (Öckerö kommun, 2019). 
    

    
 



        

 

  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 

 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2019-05-27 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg 

Ärende: Budget 2020 

Diarienummer: 0216/18   

 

Kommunstyrelsens budgetförslag 2020 
 

 Årliga ärenden – god ekonomisk hushållning samt ekonomiska styrprinciper. Ärendet 
årsplan för ledning och styrning återkommer i höstprocessen. 
 

 Tillägg till ekonomiska styrprinciper punkt 1.1.2. Kommunstyrelsen ges beslutanderätt 
gällande omfördelning av kommunens strategiska reserv. 

 
 Förslag till investeringsbudget. 

 
 Öckeröalliansens förslag till driftram 2020, taxor, ekonomisk femårsplan 2020-2024 

jämte förslag till skattesats och upplåning för 2020. 
 

 
 
Expediering av beslut 
Kommunfullmäktige 
 
Bilagor 
 
 
Oskar Nilsson 
 
Ekonomichef 
 
2019-05-27 
 
 
 



     2019-03-29  

Budget 2020      

God ekonomisk hushållning – finansiella- och verksamhetsmässiga mål  

Bakgrund 

”för verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god eko-
nomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av bety-
delse för en god ekonomisk hushållning.” (Kommunallagen 8 kap.5 §) 
 
Det finns ingen tydlig definition vad lagstiftaren menar med begreppet ”god ekono-
misk hushållning”. Varje kommun får själv utifrån sina speciella förutsättningar och 
bakgrund besluta om dess innebörd. Lagen är däremot tydlig i fullmäktiges skyldig-
het att ange mål, finansiella såväl som verksamhetsmässiga. Målen förutsätts leda till 
det som kommunen valt att beteckna som god ekonomisk hushållning. 
 
Kommunfullmäktiges målstyrning utgår från Öckerö-modellen och syftar till att fast-
ställa nämndernas verksamhet, till volym och kvalitet, med budgeten som medel och 
restriktion.  
 
De verksamhetsmässiga målen, i kommunallagens mening, fastställs varje år i full-
mäktige och följs upp och rapporteras i förvaltningsberättelsen i delårs- och årsbok-
slut.  
 
 God ekonomisk hushållning  
Öckerö kommun har ”god ekonomisk hushållning” när de finansiella målen är upp-
fyllda och när de verksamhetsmässiga målen visar god måluppfyllelse. 
 
 Finansiella mål 
1. Årets resultat bör uppgå till 1,5 % av budgeterat skattenetto sett över en period av 

fem år*. 
2. Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras 

med egna medel. 
 
* skatteintäkter + utjämning/statsbidrag + kommunal fastighetsavgift (inkl. prognos förändring 2019)  

 
 

 Verksamhetsmässiga mål – (= kf: mål under mandatperioden) 
 

 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% 
 Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 
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KF §       

       

Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2020
  

Öckerö kommuns budget för år 2020 samt plan för år 2021-2024 är fastställd av kommun-
fullmäktige. 
Ekonomiska styrprinciper är ett dokument som årligen fastställs av fullmäktige i samband 
med beslut om budget. Syftet med dokumentet är att ange de gemensamma principer som 
gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av kommunens verksamhet. 
Kommunen följer inom berörda områden rekommendationer från Rådet för Kommunal Re-
dovisning (RKR). 
 
1. Budget 

1.1 Drift 
Kommunfullmäktige tilldelar varje nämnd en driftbudget, som nämnden ska ansvara för. Ef-
ter fullmäktiges beslut i juni ska nämnderna: 
 Utforma förslag till uppdrag, baserad på beslutad budget (KF juni), som kommunfull-

mäktige skall besluta om i november. 
Under hösten ska nämnderna göra detaljbudget per ansvar, konto och verksamhet enligt 
kommunens kodplan. Detaljbudget skall vara inlagd i ekonomisystemet senast den 12-31. 
Omdisponeringar inom driftbudget beslutas av nämnd alternativt enligt delegationsordning. 
 
1.1.1.  Kapitalkostnader 
Huvudregeln är att kapitalkostnader belastar nämndens befintliga budgetram.  
Undantag: 
1. För kommunstyrelsen/Gatuenhetens investeringar gällande infrastruktur samt färjelägen, 
budgeterar kommunfullmäktige fördelningspost för kapitalkostnader. År ett tilldelas kapital-
kostnader för 3 månader oavsett aktiveringsmånad, år två tilldelas kapitalkostnader för helår. 
2. För nämnd som belastas med kapitalkostnad i samband med av kommunfullmäktige be-
slutat lokalprojekt , t.ex. inköp av inventarier till skolor, budgeterar kommunfullmäktige för-
delningspost. 
 
1.1.2. Strategisk reserv 
Kommunfullmäktige budgeterar medel till kommunens strategiska reserv för oförutsedda 
kostnader. Omfördelning av budget från strategisk reserv beslutas av kommunstyrelsen. 
 
1.2 Investering 
Fullmäktige fastställer i juni nämndernas ramar för skattefinansierade investeringar. Samti-
digt beslutar fullmäktige om investeringsbudget för avgiftsfinansierade verksamheter (Öck-
erö Båttrafik, Kretsloppsenheten och VA-enheten) var för sig, samt för skattefinansierade 
Gatuenheten gällande infrastruktur.  
För Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VA-enheten fastställs en investeringsram som 
följer budgetens treårsplanfemårsplan. Enheternas investeringstakt tillåts årligen variera 
inom total beslutad femtreårsram. Ramen för Gatuenhetens infrastrukturprojekt och för VA-
enheten ses årligen över. 
Nämndernas uppdrag är att fördela tilldelad investeringsram per projekt samt presentera en 
tidplan för de olika projekten. Även de projekt som beräknas pågå över flera år skall ha en 
tidplan.   
 
1.2.1 Huvudregeln för definition av investering 
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Värdet för varje objekt skall överstiga 1 prisbasbelopp och ha en nyttjandeperiod på minst 3 
år.   
Undantag: 
 I samband med inredning av nya lokaler eller start av ny verksamhet kan huvudregeln 

frångås. Endast inventarier av bestående värde klassificeras som investering. 
 I samband med underhåll av anläggningar anses standardhöjande åtgärder som investe-

ring om de medför en avsevärd standardförbättring alternativt innebär förlängd nyttjan-
deperiod (vid komponentavskrivning). Om arbeten sker kontinuerligt skall kostnaderna 
direkt föras till driftredovisningen. 

 För IT-investeringar gäller att datorer, läsplattor och mobiltelefoner är att betrakta som 
driftkostnad. 

Komponentavskrivning tillämpas från och med 2014 på nya objekt. Förväntas skillnaden i 
förbrukning och belopp av en materiell anläggningstillgångs betydande komponenter vara 
väsentlig, skall tillgången delas upp och respektive komponent skrivas av separat. 
 
1.2.2  Ej påbörjade investeringsprojekt 
Investeringsprojekt som ej kommer påbörjas under året skall anmälas till ekonomienheten av 
förvaltningschef i samband med ekonomisk uppföljning efter oktober månad. 
Av begäran skall framgå: 
 Varför projektet inte påbörjats, när projektet beräknas sätta igång och vara färdigställt. 
 Om samma ekonomiska förutsättningar fortfarande gäller.  
 
1.2.3 Investeringsprojekt som pågår över årsskifte 
För investeringsprojekt som pågår över årsskiftet har ekonomienheten delegation att göra 
överföring av budget till nästkommande år. Förvaltningschef anmäler detta i samband med 
årsbokslut. Förändrade förutsättningar (ex ökad eller minskad investeringsutgift, förändrad 
tidpunkt för ianspråktagande m m) skall även detta meddelas ekonomienheten. 
 
1.2.4 Inventering av anläggningsregistret 
Anläggningsregistret inventeras vartannat år och förvaltningschef ansvarar för sin förvalt-
ning. 
 
1.3 Exploateringsverksamhet 
Med exploateringar avses anskaffning, bearbetning och iordningställande av mark för bo-
stads- och industriändamål som skall säljas. Gäller även utbyggnad av VA och Gata i anslut-
ning till området. Detta redovisas som omsättningstillgång i balansräkningen. 
I samband med budgetprocessen skall planerade exploateringsprojekt lämnas till budgetbe-
redningen och godkännas av kommunfullmäktige.  

Innan exploateringsprojekt startas skall tidplan och kalkyl godkännas av kommunstyrelsen. 

 
2. Driftredovisning 

Redovisning skall ske enligt kommunala redovisningslagen och de rekommendationer som 
lämnats av Rådet för kommunal redovisning. Periodisering av intäkter och kostnader skall 
ske så långt detta är möjligt. Delårsbokslut sammanställs per 08-31 och bokslut per 12-31. 
 
3. Investeringsredovisning 
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Alla investeringsutgifter och inkomster redovisas på projekt och investeringen aktiveras 
(läggs in i anläggningsregistret och kostnader för avskrivning och internränta belastar verk-
samheten) månaden efter ianspråktagande. Internränta följer rekommendationer från Sveri-
ges Kommuner och Landsting (SKL).  
Huvudregeln är att nämnden skall hålla sig inom sin totala investeringsbudget av fullmäktige 
beslutade projekt. Nämnden belastas med de kapitalkostnader som genereras (se 1.1.1. ovan). 
Omprioriteringar inom investeringsram beslutas av nämnd eller enligt delegationsordning. 
Investeringar utan tilldelad ram kan göras endast om särskilda skäl föreligger (t.ex. ekono-
miskt fördelaktiga eller akuta). Projektet skall godkännas av   fullmäktige. 
 

3.1 Exploateringsredovisning 

Alla exploateringsutgifter och inkomster redovisas på projekt 8xxx. Projekt öppnas av ekono-
mienheten efter beslut i kommunstyrelsen.  
Kommunen följer rekommendation från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR) 15.1. Rän-
tekostnader, som uppkommit under den tid som exploateringen pågår, räknas in i anskaff-
ningsvärdet. Detta gäller endast om kommunen upptagit lån. Upplysning om vad som tilläm-
pas lämnas i bokslut. 
 
4. Uppföljningar och utvärderingar under året 

Varje nämnd skall kontinuerligt följa och utvärdera sin verksamhet och resursförbrukning. 
 
4.1 Sammanställd ekonomisk uppföljning 
Ekonomisk uppföljning för hela kommunen skall sammanställas till kommunstyrelsen efter 
mars, maj, augusti och oktober. Rapport per augusti redovisas i kommunfullmäktige. Rap-
porteringen skall innehålla följande information: 
 Utfall/drift med kommentarer till väsentliga avvikelser mot budget. Verksamhetsnivå 

(lägst 3 positioner). 
 Prognostiserad helårsförbrukning med kommentarer till väsentliga avvikelser. 
 Investerings- och exploateringsredovisning skall lämnas, utfall och prognos, med kom-

mentar till avvikelser. Tidplan lämnas efter mars och augusti. 
 Aktuell attestförteckning skall lämnas i samband med ekonomisk uppföljning efter maj 

och oktober. 
 
4. 2 Uppföljning av mål och mått 
Uppföljning av mål i uppdragshandling skall meddelas till nämnd efter maj, augusti och de-
cember. Efter augusti och december skall dessutom avstämningar av mått redovisas. 
 
4. 3 Utfallsrapport av kommunens driftredovisning 
Utfallsrapport skickas till politiker (kommunstyrelse  och nämndsledamöter), samt förvalt
ningschefer och ekonomer varje månad, den 10:e i månaden efter. 
 
 
5. Nämndens ansvar 

Huvudprincipen är att de ramar som nämnderna tilldelas av kommunfullmäktige på budget-
mötet i juni skall gälla under hela budgetåret. Det är inte tillåtet att skriva till kommunfull-
mäktige och begära tilläggsanslag.  
Nämndernas verksamhet skall bedrivas enligt gällande uppdrag samt inom tilldelade resur-
ser. Om budget enligt prognos kommer att överskridas skall nämnden skyndsamt besluta om 
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åtgärder och uppföljning sker i kommande rapporter. En åtgärdsplan skall föreläggas kom-
munfullmäktige i ett separat ärende för godkännande i det fall uppdragshandlingen påverkas. 
Fullmäktige avgör i varje enskilt fall hur budgetavvikelse (över- och underskott) vid bokslut 
skall hanteras, efter förslag från kommundirektören.  
Beslutade fördelningsposter i årets budget skall prövas under första kvartalet och nytt beslut 
kan tas av kommunfullmäktige i mars månad efter förslag från kommundirektören. 
Väsentliga avvikelser inom investeringsverksamheten skall redovisas till fullmäktige i sam-
band med ekonomisk rapportering per augusti. 
 
6. Avgiftsfinansierade verksamheter 

Verksamheterna (VA-enheten, Kretsloppsenheten, Öckerö Båttrafik) skall, enligt fullmäkti-
ges beslut, finansieras till 100 % via brukarna (avgifter). Kostnader för administrativa system 
och personaladministration ska belasta verksamheterna. Resultat (intäkter minus kostnader) 
redovisas separat. Över- och underskott skall bäras av respektive verksamhet och inte på-
verka nämndens övriga verksamheter. 



 

 

Kommunfullmäktige: Årsplan för ledning och styrning 2020     

    

Tidpunkt Aktivitet och dokument 

 Vårprocess 

december KS fastställer ”Budgetanvisning för år 2021”. 

januari- 
februari 

Omvärld/Invärld  - dialog mellan tjänstemän och politiker där nämndernas 
verksamhetsplaner är utgångspunkten. 

 februari- 
 mars 

Ekonomienheten tar, i samråd med förvaltning, fra  lag på målgrupp-
sförändringar (BUN/SN) inom gällande uppdr    onomiska ef-
fekter detta resulterar i. Materialet skall re   chefen. 

januari – 
mars 

Beslutade fördelningsposter i 2019 å     r första 
kvartalet och nytt beslut kan ta      nad efter 
förslag från kommundirekt  

februari Bokslutsberedning:   chef och 
kommunstyrel        
Måluppfyl         erspektiv. 

mars N       litets- och investerings-
    

april      ullmäktige. 

april   ndlingar för år 2020 och plan 2021-2022 läm-
  nheten (se mars ovan). 

 efen lämnar tillsammans med förvaltningschefer inform-
 ll kommunstyrelsen (budgetberedningen) i årets budgetfrå-

. 

maj Kommunstyrelsen (budgetberedningen) - konferens. Konferensen  är 1,5 
dag. 

juni Kommunfullmäktige beslutar om budget för år 2020 och plan 2021-2022 
samt finansiella och verksamhetsmässiga mål.  

 Höstprocess 

juni - 
oktober 

Nämnden anpassar Uppdragshandling I till kommunfullmäktiges budgetbe-
slut samt uppdaterar verksamhetsplan.  

oktober Kommunstyrelsen (budgetberedningen) – konferens/höstuppföljning – 
nämndernas uppdrag 2020, avstämning av bl.a. skattenetto m.m. 

oktober Delårsbokslut per augusti behandlas av kommunfullmäktige. 

november Kommunfullmäktige beslutar om uppdragshandlingar för år 2020. 

augusti - 
december 

Verksamhetsplan – information till nämnd. Uppdrag 2 inklusive budget bes-
lutas av nämnd.  

 



 

 

Investeringar/förslag      2019-04-16 

Budget 2020 – plan 2021-2022   

I enlighet med kommunfullmäktiges Ekonomiska styrprinciper gäller speciella 
rutiner för VA-enhetens och Gatuenhetens (infrastruktur) investeringsramar.  
 

(tkr)   Budget Plan Plan 

    2020 2021 2022 

  avgiftsfinansierad vht       

varav: -VA-enheten  10 000 
 3 900 3 500 

  -Kretsloppsenheten 1 300   

 -Öckerö Båttrafik - - - 

1 summa   11 300 3 900 3 500 

       
  skattefinansierad vht    

varav: -KS/SB/gatuenheten* 10 000 5 350 5 350 

  -KS/SB/övrigt** 1 000 450 450 

  -KS/FK/SS+enheter*** 4 150 - - 

  -BUN 5 000 1000 1000 

  -SN 7 650 600 600 

2 summa   27 800 7 400 7 400 

       
3 summa Kommundirektör-reserv 3 000 1000 1000 

       
Totalt   42 100 12 300 11 900 

varav: Skattefinansierad vht 30 800 8 400 8 400 
 
*gatuenheten/infrastrukturprojekt  
**gatuenheten, kost- och lokalvårdsenheten, centralt/zz50000 
***fritid och kultur, styr & stöd, besöks- och näringslivsenheten, etablering- och 
arbetsmarknadsenheten. 
 
Noteringar: 
Budgetförslag enligt risk- och konsekvensanalys, mycket allvarlig risk.  
Undantag: 
Avgiftsfinansierat 
VA  10 mkr  
Skattefinansierat 
Gata infrastuktur 10 mkr 





Centrala poster 15 675 3 061 0 0 19 786 19 786 0 19 786
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) 15 839 3 111 0 0 18 950 18 950 0 18 950
Försäkringar 836 0 0 0 836 836 0 836
Medlemsagvifter inkl bidrag 1 350 0 0 0 1 350 1 350 0 1 350
Borgensavgifter -2 400 0 0 0 -2 400 -2 400 0 -2 400
Förändring semesterlöneskuld 0 0 0 0 2 000 2 000 0 2 000
ÖFAB - Utdelning och minskad hyra Solhöjden 2020 0 0 0 0 -5 000 -5 000 0 -5 000
Prel förändring PO 0 0 0 0 4 000 4 000 0 4 000
Sjöräddningen 50 -50 0 0 50 50 0 50

Fördelningsposter ramhöjande 9 528 6 000 4 885 -20 413 0 0 0 0

Fördelningsposter ej ramhöjande 300 -300 0 0 0 0 0 0

Återförs ej ramhöjande 2019

Utredning huvudmannaskap vägnät 300 -300 0 0 0 0 0 0

Kommunens strategiska reserv 219 0 0 10 481 10 700 10 700 0 10 700

Nettokostnader 767 903 2 511 23 937 -9 932 784 751 784 751 0 784 751

Beräknade avskrivn. o internränta -28 895 -2 721 -31 616 -31 616 0 -31 616

Beräknade intern intäkt avskr o ränta 1 903 145 2 048 2 048 0 2 048

Resultaträkning extern
Verksamh nettokostn före avskr. -740,9 -755,2 -755,2 -755,2
Period. statsbidrag intäkter anläggn avskr 1,2 0,1 1,3 1,3 1,3
Beräknade avskrivningar -24,2 -2,1 -26,3 -26,3 -26,3
Nettokostnad -764,0 -780,2 -780,2 -780,2
Skattenetto 770,7 20,1 790,7 790,7 790,7
Välfärdstjänster, prel statsbidrag 2,6 -0,6 2,0 2,0 2,0
Finansnetto -1,4 0,0 -1,4 -1,4 -1,4
Beräknat resultat 7,8 11,0 11,0 11,0



5-årsplan budget 2020 plan 2021-2024

Extern Resultaträkning 1,0% 1,0% 1,3% 1,5%

1 2 3 4 5

Bok 

2018

Bud 

2019

Bud 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024
Verksamheternas nettokostnader före 

avskrivningar -682,0 -684,8 -702,3 -708,1 -720,1 -737,6 -759,0

Pensionskostnader inkl. löneskatt -43,0 -47,9 -52,8 -59,3 -60,7 -64,4 -68,0

Avskrivningar -21,0 -24,2 -26,3 -28,3 -30,3 -32,3 -34,3

Målgruppsförändringar -3,0 -7,0 1,2 -4,8 -8,1 -10,1 -12,0

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -749,0 -764,0 -780,2 -800,6 -819,2 -844,5 -873,3

Välfärdstjänster - statsbidrag 3,0 2,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattenetto * 739,0 770,7 790,7 810,5 833,3 858,6 889,3

Finansnetto 2,0 -1,4 -1,4 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

ÅRETS RESULTAT -5,0 7,8 11,0 7,0 11,1 11,1 12,9

Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 26,8 24,2 31,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2018-2019 0,0 3,4 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 19,3 25,6 11,3 19,0 19,0 19,0 19,0

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2018-2019 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KS delegation strategiska fastighetsförvärv 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Skattesats 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21

Upplåning 0,0 25,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0

* SKL cirkulär 19:21 - Skattenetto egen befolkn.beräkn.

Välfärdstjänster statsbidrag 2018-2020 inräknat

Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2018-12-31
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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.  
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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 
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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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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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Öckerö 2019-05-08 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson  
Ärende: Begäran från Öckerö Fastighets AB om ekonomiskt tillskott vid låg 
anslutningsgrad i samband med utbyggnad av stadsnät/fiber Hälsö 

 

Diarienummer: KS 100/19  

 
Begäran från Öckerö Fastighets AB om ekonomiskt 
tillskott vid låg anslutningsgrad i samband med 
utbyggnad av stadsnät/fiber Hälsö 
 
Förslag till beslut  
Kommunfullmäktige beslutar att ge Öckerö Fastighets AB ekonomiska garantier i 
det fall arbetet med utbyggnad av stadsnät/fiber på Hälsö resulterar i underskott för 
bolaget. 
 
Öckerö Fastigheter AB skall årligen, kvartal 1, rapportera till kommunstyrelsen hur 
utbyggnaden fortgår och de ekonomiska förutsättningarna för samtliga öar. 
 
Bidrag/finansiering från kommunens sida skall endast ske i det fall projektet totalt 
sett redovisar underskott. 
 
 
Ärende 
År 2011 fick Öckerö Fastighets AB i uppdrag av ägaren Öckerö kommun att bygga 
och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Därför skapade bolaget affärsområdet 
Öckerö Nät som ansvarar för byggnationen av ett helt öppet stadsnät av fiberoptik.  
 
Fullmäktige har beslutat att samtliga öar ska vara anslutna till det framtidssäkrade 
fibernätet senast år 2020. Idag kan alla boende på Hönö, Öckerö och Fotö ansluta 
sig till ett framtidssäkrat fibernät. Vid årets slut ska även Björkö, Källö-Knippla, 
Rörö, Hyppeln och Kalvsund vara utbyggda. 
 
Under 2018 genomfördes marknadsföringsinsatser av fiber på Hälsö med kravet om 
70 % anslutningsgrad för att kunna få ekonomi i projektet över tid. För Björkö, Fotö, 
Källö-Knippla, Hyppeln och Kalvsund har fullmäktige tidigare beslutat att täcka det 
underskott som uppstått då inte tillräcklig anslutningsgrad kunnat uppnås. 



 
 

 

 
Anslutningsgraderna på Hälsö ligger kring 55 % efter det att de sträckor där 
beställningar saknats räknats bort från underlaget. Bolaget anför att vid nuvarande 
införsäljningsnivå kan inte projektet finansieras via den ersättning som kommer 
dels från anslutningsavgifter och dels från månatlig ersättning från 
kommunikationsoperatören. Bolaget begär därför att fullmäktige täcker det årliga 
underskott som uppstår vid låg anslutningsgrad. Underskottet som beräknas till 105 
tkr med dagens anslutningsgrad. Årlig beräkning bör ske efterhand som 
anslutningsgraden ökar till målet om 70 procent. 
 
Ekonomi och bedömning 
Förvaltningens förslag är att ÖFAB/Öckerö Nät årligen följer upp och rapporterar, i 
ärende, till kommunstyrelsen utvecklingen av fiberutbyggnaden och 
anslutningsgrad på aktuella samt prognos över ekonomiskt utfall. Detta skall göras 
under kvartal 1. Eventuell faktura (årlig) vid negativ slutredovisning av projektet 
skall tillställas kommunstyrelsen och betalas ur budget för ”övrig politisk 
verksamhet” (vht 13990). Denna budgetpost skall observeras i kommande 
budgetprocesser.  
 
Intresset bland fastighetsägare och därmed anslutningsgraden är osäkert. 
Kommunen tar i och med detta förslag på sig en ekonomisk risk och kostnaden är 
svår att uppskatta när utbyggnaden fortgår ö för ö. Ett positivt inlägg är att 
utbyggnaden i sig skulle kunna genererar ett ökat intresse, tillsammans med olika 
former av marknadsföring, vilket skulle kunna ge full ekonomisk täckning för 
ÖFAB.  
 
Expediering 
Öckerö Fastighets AB 
Kommunchef 
 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
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Öckerö 2019-05-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Oskar Nilsson 
Ärende:  Ansvarsfrihet för Tolkförmedling Väst 
Diarienummer: KS 81/19 

Ansvarsfrihet för tolkförmedling väst avseende 
verksamhets år 2018 
 
Förslag till beslut  
Årsredovisning 2018 för Tolkförmedlingen Väst godkänns. 
Öckerö kommun beviljar ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Västs ledamöter för verksamhetsåret 
2018. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
Ärende 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av 
språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet är Västra Götalands läns landsting och 
kommunerna Alingsås, Borås, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, 
Karlsborg, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, Skövde, 
Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara och Öckerö. 
 
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 
Årsredovisningen översänds till medlemmarna för godkännande och prövning av ansvarsfrihet. 
 
 
Expediering 
Tolkförmedlingen väst 
 
Underskrift berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-05-09 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 









 

 
 
 
 

 Gäller fr.o.m. 
2019-01-01 

Dnr 18/0002-22 
 

  

 

 
Förbundsordning 
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1 § Namn och säte  
Förbundets namn är Tolkförmedling Väst och har sitt säte i Göteborg. 

2 § Medlemmar 
Medlemmar i kommunalförbundet är Västra Götalandsregionen samt kommunerna Alingsås, 
Bollebygd, Borås, Dals Ed, Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, 
Herrljunga, Hjo, Härryda, Karlsborg, Kungälv, Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mark, Mariestad, 
Mölndal, Munkedal, Orust, Skara, Skövde, Strömstad, Svenljunga, Tanum, Tibro, Tjörn, 
Tidaholm, Tranemo, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara, Vårgårda samt 
Öckerö. 
 

3 § Ändamål 
Förbundets ändamål är att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk genom att bedriva 
gemensam språktolk- och översättningsförmedling. 

 
4 § Organisation 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med direktion.  
 
Direktionen ska bestå av 40 ledamöter och 40 ersättare. Varje medlem väljer en ordinarie ledamot 
och en ersättare. Göteborgs Stads ledamot är ordförande och Västra Götalandsregionens ledamot 
är vice ordförande i direktionen. 
 
Direktionens ledamöter och ersättare väljs för en mandattid på fyra år räknat från den 
1 januari året efter det att val av fullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 
Vid ledamots förhinder tjänstgör ersättare vald av samma förbundsmedlem som ledamoten. 
Ledamot kallar själv in sin ersättare. 
 
Direktionen utser firmatecknare och beslutsattestanter för förbundet.  
 
Direktionen kan inrätta de övriga organ som behövs för att bedriva förbundets verksamhet på ett 
effektivt och korrekt sätt. 
 
Direktionen utser en förbundsdirektör som har att leda verksamheten enligt direktionens 
anvisningar. Förbundet har ett kansli med uppgift att under förbundsdirektör sköta förbundets 
administration och dess övergripande verksamhet. Förbundet har lokalkontor på flera orter. 

5 § Revisorer 
Förbundet ska ha två revisorer som utses av Västra Götalandsregionen. Revisorerna väljs för 
samma mandatperiod som ledamöterna och ersättarna i direktionen. Revisorerna ska avge 
revisionsberättelse till direktionen och till respektive medlems fullmäktige, vilka beslutar om 
ansvarsfrihet för direktionen. 

6 § Initiativrätt 
Ärenden i direktionen får väckas av: 

 ledamot i direktionen 

 medlem genom dess fullmäktige eller styrelse 

 organ under direktionen om direktionen har medgivit sådan rätt 
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7 § Närvaro- och yttranderätt 
Direktionen avgör själv i vilka fall någon som ej är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att 

närvara och yttra sig vid direktionens sammanträden. 

 
8 § Beslut 
Direktionen fattar inte beslut där det krävs kvalificerad majoritet.  

9 § Anslagstavla 
Förbundets anslagstavla finns på förbundets webbplats. 
 
Förbundets kungörelser, tillkännagivanden av protokollsjusteringar och övriga tillkännagivanden 
ska anslås på förbundets anslagstavla.  

10 § Andelskapital 
Varje medlem tillskjuter 1 svensk krona per kommuninvånare som andelskapital vid inträde i 
förbundet. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i förbundet. 

11 § Andel i tillgångar och skulder 
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
förhållande till medlemmens andel av andelskapitalet. Fördelningsgrunden gäller även för 
täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att betala sina skulder i verksamheten samt 
vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller skulder som föranleds av förbundets upplösning. 

12 § Kostnadstäckning 
Förbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter. Medlemmarna debiteras för 
utförda tjänster enligt självkostnadsprincipen. 

13 § Finanspolicy, borgen m.m. 
Förbundet ska följa antagen finanspolicy. Förbundet får inte teckna borgen, garantier eller 
motsvarande utan godkännande av samtliga medlemmars fullmäktige.  
 
Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag eller motsvarande utan godkännande av 
samtliga medlemmars fullmäktige. 

14 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet 
Styrningen beskrivs i 6, 7, 15, 20, 22 §§. 
 
Medlemmarna i förbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i förbundet. 
 
Förbundet ska årsvis tillställa medlemmarna en rapport om verksamhetens ekonomi och 
utveckling. Direktionen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i 
förbundet efterfrågar. 
 
Direktionen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i förbundet om 
principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller någon av dess 
medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större investeringar ska samråd ske 
med samtliga förbundsmedlemmar. 
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15 § Budgetprocess 
Direktionen ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för 
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin under den kommande 
tvåårsperioden. 
 
Förbundet ska samråda med medlemmarna om budgetförslaget senast en månad före 
direktionens sammanträde. Budgeten ska fastställas senast den 30 september före 
verksamhetsåret. 
 
Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt kommunallagen. Budgetsammanträdet 
är offentligt. 
 

16 § Årsredovisning 
Direktionen ska senast den sista april ha upprättat förslag till årsredovisning för det gångna 
verksamhetsåret. Årsredovisningen översänds efter revision till respektive medlemskommun för 
godkännande och prövning av ansvarsfrihet för direktionen. 
 
Direktionen ska översända delårsrapporten till respektive medlemskommun för behandling i 
fullmäktige. 
 
Sammanträdet då årsredovisningen behandlas är inte offentligt. 

17 § Arvoden och ersättningar 
Arvoden och andra ekonomiska ersättningar till ledamöter och ersättare i direktionen samt till 
revisorerna ska utgå enligt de regler och bestämmelser som gäller för Västra Götalandsregionen. 
Arvoden och ekonomiska ersättningar bekostas av förbundet. 

18 § Uppsägning och utträde 
Förbundet är bildat för obestämd tid. En medlem har rätt att utträda ur förbundet. 
Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen skedde. 
 
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande 
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga medlemmar. Den ekonomiska 
regleringen ska ske utifrån principerna i 10 - 12 §§ i denna förbundsordning såvida inte annat 
avtalas mellan förbundsmedlemmarna. De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i 
förbundsordningen som behövs med anledning av utträdet. 

19 § Likvidation 
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden är till 
ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 
Förbundet ska också träda i likvidation om mer än hälften av medlemmarna genom samstämmiga 
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat beslut härom. 
 
Likvidation verkställs av direktionen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets tillgångar 
och skulder i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden mellan 
medlemmarna gälla. När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det 
behövs för likvidationen genom försäljning eller på annat lämpligt sätt omvandlas till pengar. 
Verksamheten får fortsatt tillfälligt bedrivas om det så krävs för en ändamålsenlig avveckling. 
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När direktionen fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska direktionen avge en slutredovisning för 
sin förvaltning. Redovisningen sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i sin 
helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas 
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Dessa handlingar ska revideras av förbundets 
revisorer som ska yttra sig över handlingarna i en revisionsberättelse. Till slutredovisningen ska 
fogas direktionens beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de 
handlingar som hör till förbundets arkiv. 
 
Förbundet är upplöst då förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts 
samtliga medlemmar. 

20 § Inträde av ny medlem 
Om ytterligare kommun önskar bli medlem i förbundet ska ansökan ske till direktionen som 
yttrar sig och överlämnar ärendet till medlemmarnas fullmäktige för beslut. Ny medlem har 
antagits när samtliga medlemmar genom fullmäktigebeslut antagit en ny förbundsordning som 
anpassats till det nya antalet medlemmar. 

21 § Tvister 
Om tvist uppkommer mellan förbundet och en eller flera medlemmar och om parterna inte kan 
nå en frivillig uppgörelse ska tvisten avgöras av allmän domstol. 

22 § Ändring av förbundsordningen 
Ändringar och tillägg till denna förbundsordning ska fastställas av samtliga medlemmars 
fullmäktige. Direktionen ska ges möjlighet att yttra sig över förslag om förändrad 
förbundsordning. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 
Ärende: Revidering av KS delegationsordning, etableringsenheten 
Diarienummer: KS 0103/19 

 

Revidering av kommunstyrelsens besluts- och 
delegationsordning inom avsnittet 
etableringsärenden 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Besluts- och delegationsordningen revideras och fastställs enligt förslag.  
 
 
Ärende 
Delegationsordningen behöver ibland revideras, bland annat på grund av 
organisationsförändringar, lagändringar och ny lagstiftning eller för att förenkla och 
förtydliga nämnden och förvaltningen arbete. I denna revidering har en 
ärendegrupp tillkommit gällande nuvarande ärende rörande individ- och 
familjeomsorg. 
 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta i stället för nämnden i ett 
visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det kallas att delegera beslut och den 
person som får uppgiften att besluta i nämndens ställe kallas delegat. Denna 
delegeringsordning följer i lämpliga delar kommunstyrelsens ordning. 
 
I nuvarande delegationsordning saknas beslutsordning gällande begäran om 
överflyttning av ärende till annan kommun och till IVO, beslut om att föra talan om 
återkrav, beslut om att föra talan om ersättning samt beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet. 
 
Förslag till reviderad delegationsordning möjliggör en ansökan om överflyttning av 
ärende till en annan kommun samt vid avslag från annan kommun skicka en 
begäran om överflyttning till Inspektionen för Vård och Omsorg.  
Reviderad delegationsordning medför även att möjligheten att besluta om återkrav 
gällande försörjningsstöd  
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 



 
 

 

 
Bilaga 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens besluts- och delegationsordning,  
 
De ändringar/tillägg som förvaltningen föreslår nämnden att fastställa har 
markerats med gult i bilaga. 
 
Expedieras till 
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning, samt kommunens kansli. 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………… 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-05-03 





7.7 
Godkännande av jourhem 

 
6 kap 6 § 2 och 3 st 
SoL 

 
Individutskottet 

 

7.8 
Övervägande om fortsatt 
vård samt hur vården ska 
inriktas och utformas 

  

 
6 kap 8 § SoL 

 
Individutskottet 

Övervägandet är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst var 6:e månad 
skall överväga om vården 
fortfarande behövs 
utifrån den rapport som 
socialsekreterare lämnar. 

7.9 
Övervägande om skäl för att 
ansöka om 
vårdnadsöverflyttning 

 
6 kap 8 § 2 st SoL 

 
Individutskottet 

 

7.10 
Ersättning till familjehem 
(arvode och 
omkostnadsersättning) 
gällande barn och ungdom 

  Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 

- enligt norm och riktlinjer  Socialsekreterare  

- över norm och riktlinjer  Individutskottet 

-kostnad för särskilt 
kostnadskrävande utrustning 
till familjehemmet som krävs 
för vården av barnet 

 Individutskottet   

- kostnad för deltagande i 
familjehemsutbildning eller 
kontaktträffar som 
kommunen själv eller i 
samarbete med annan 
arrangerar 

 Socialsekreterare 

 

 

- familjehemsföräldrarnas 
kostnader för resor, mat och 
logi i samband med barnets 
återgång till föräldrahemmet, 
omplacering till annat 
familjehem eller institution 

 Socialsekreterare  

7.11 
Ekonomiskt bistånd åt barn 
och ungdom under och i 
samband placering, 
omplacering eller flyttning 
från familjehem  eller hem 
för vård och boende 

   

- upp till 15 % av basbeloppet 4 kap 1 § SoL Socialsekreterare 

 

Se aktuellt cirkulär från 
Svenska 
Kommunförbundet 









utifrån den rapport som 
socialsekreterare lämnar 

7.29 
Prövning av om vård med 
stöd av 3 § LVU skall upphöra 

 
13 § 1 och 3 st LVU 

 
Individutskottet  

 

7.30 
Övervägande om beslut om 
ungänge eller hemlighållande 
av vistelseort enligt 14 § 2 st 
1 . och 2. fortfarande behövs 

 
14 § 3 st LVU 

 Övervägande är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 3:dje 
månad är skyldig att 
överväga om beslut om 
umgänge eller 
hemlighållande av 
vistelseort fortfarande 
behövs. 

7.31 
Beslut om att vården skall 
upphöra  

 

 
21 § 1 st LVU 

 
Individutskottet  

Beträffande kvarstående 
ansvar för kommunen se 
socialstyrelsens 
meddelandeblad 17/88 

7.32 
Beslut om regelbunden 
kontakt med särskilt utsedd 
kontaktperson eller 
behandling i öppna former 

 
22 § 1 st LVU 

 
Individutskottet 

 

7.33 
Prövning av om beslut om 
förebyggande insats skall 
upphöra att gälla 

 
22 § 3 st LVU 

 
Individutskottet 

Var 6:e månad skall 
prövas om insatsen 
fortfarande behövs 

7.34 
Beslut om att förebyggande 
insats enligt 22 § 1 st LVU 
skall upphöra 

 
22 § 3 st LVU 

 
Individutskottet 

 

7.35 
Ansökan hos 
förvaltningsrätten om 
flyttningsförbud 

 
24 § LVU 

 
Individutskottet 

Jmf 25 § LVU 

7.36 
Övervägande om 
flyttningsförbud fortfarande 
behövs 

 
26 § 1 st LVU 

 
Individutskottet 

Övervägande är inte ett 
beslut. Bestämmelsen 
innebär att nämnden 
minst en gång var 6:e 
månad är skyldig att 
överväga om vård 
fortfarande behövs. 

7.37 
Beslut om att flyttningsförbud 
skall upphöra 

 
26 § 1 st LVU 

 
Individutskottet 

 

7.38 
Beslut om tillfälligt 
flyttningsförbud 

 
27 § 1 st LVU 

 
Individutskottet 

När individutskottets 
beslut inte kan avvaktas 
2:20 











7.74  
Beslut om eftergift av 
ersättningsskyldighet enligt 9 
kap 2 § kap 1 och 8 kap 1 § 

 

 
9 kap 4 § SoL 

 
Överordnad chef  

Beslut om eftergift får 
inte fattas av delegat i 
ursprungsbeslutet. I de 
fall utskottet har fattat 
ursprungsbeslutet fattar 
utskottet även beslut om 
eftergift. 

7.75 
Beslut om  

 

-framställning om 
överflyttning av ärenden till 
nämnden i annan kommun 
samt beslut i fråga om 
mottagande av ärenden 
 
-framställning om 
överflyttning av ärenden till 
nämnd i annan kommun 
genom inspektionen för vård 
och omsorg 

 
 
 
 
 
2 kap 10 § SoL 

 

 

2 kap 11 § SoL 

 

 

 

Individutskottet 

 

 

Individutskottet 
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Öckerö 2019-05-09 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö 
Ärende: Revidering av KS delegationsordning, samhällsbyggnad,  
Diarienummer: 0112/19 

 

Revidering av kommunstyrelsens beslut- och 
delegationsordning inom avsnittet 
samhällsbyggnadsärenden 
 

Förvaltningens beslut till Kommunstyrelsen 
Beslut- och delegationsordningen revideras och fastställs enligt förslag. 
 
 
Ärendet  
Delegationsordningen behöver ibland revideras, bland annat på grund av 
organisationsförändringar, lagändringar och ny lagstiftning eller för att förenkla och 
förtydliga nämnden och förvaltningens arbete. I denna revidering föreslås en 
ändring i besluts- och delegationsordningen för samhällsbyggnadsärenden. 
 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot 
eller åt en anställd hos kommunen att besluta i stället för nämnden i ett visst ärende 
eller viss grupp av ärenden. Det kallas delegera beslut och den person som får 
uppgiften att besluta i nämndens ställe kallas delegat. Den delegeringsordningen 
följer i lämpliga delar kommunstyrelsens ordning. 
 
I nuvarande delegationsordning föreslås ändring och tillägg i beslut- och 
delegationsordningen inom avsnittet samhällsbyggnadsärenden gällande, besluta 
om lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt trafikförordningen och besluta 
om undantag enligt trafikförordningen (tillstånd och dispenser). Idag ligger 
delegationen att besluta om lokala trafikföreskrifter eller föreskrifter enligt 
trafikförordningen på kommunstyrelsens ordförande och delegationen att besluta 
om undantag enligt trafikförordningen (tillstånd och dispenser) både på gatuchefen 
och trafikingenjören. 
 
Förslaget till reviderad delegationsordning möjliggör och medför en förenklad och 
mer kostnadseffektiv hantering av ärenden. Reviderad delegationsordning medför 



 
 

 

även att framkomligheten och trafiksäkerheten får en snabbare hantering om 
delegaten finns på handläggarnivån.   
 
 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Bilagor 
Förslag till revidering av kommunstyrelsens beslut- och delegationsordning,  
 
De ändringar/tillägg som verksamhet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen 
att fastställa har markerats med gult i bilagan. 
 
Expedieras till 
Samtliga chefer inom kommunstyrelsens förvaltning, samt kommunstyrelsens 
kansli. 
 
 
 
…………………………………………………… 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-05-09 
 
 





samt befrielse från 
sophämtning  

5.10 
Hänvisning till annan 
hämtplats än ordinarie 

 
Renhållningsordning
en § 17 

 
Kretsloppschef 

 

5.11 
Förordnande av 
parkeringsvakter 

 
SFS 1978:24, § 6 
Lag om kommunal 
parkeringsövervakni
ng 

 
Gatuchef 

 

5.12 
Adressättning 

  
Kartingenjör 

 

5.13 
Dispens för 
fordonstrafikförbud 

  
Gatuchef   

Trafikplanerare 

Samma som punkt 5.6 

 

5.14 
Dispens för transporter med 
bred eller tung last 

 
Trafikförordningen 
(1998:1276) 13 kap 
3 § 

 
Trafikingenjör 

Trafikplanerare 

Samma som punkt 5.6 

5.15 
Beslut om flyttning av fordon 
enligt lag om flyttning i vissa 
fall. 

 
SFS (1982:129) 2 § 

 
Trafikingenjör 

Trafikplanerare 

 

5.16 
Parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade 

  
Handläggare 
parkeringstillstånd 

 

5.17 
Färdtjänst- och 
riksfärdtjänsttillstånd 

 
SFS 1997:736 resp 
1997:735 

 
Handläggare färdtjänst 

 

5.18 
Uthyrning av lokaler 

  
Samhällsbyggnadschef 

 

5.19 
Hyror för bostäder och lokaler 

  
Samhällsbyggnadschef 

 

5.20 
Upplåtelse med nyttjanderätt 
av kommunens mark 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.21 
Upplåtelse med nyttjanderätt 
av kommunens mark för 
parkeringsplatser 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.22 
Godkännande av överlåtelse 
av markarrenden för sjöbod m 
m 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.23 
Upplåtelse av allmän plats för 
särskilda ändamål 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 



5.24 
Upplåtelse av mark för kablar 
för el- och teledistribution, 
transformatorstation m m 

  
Handläggare 

 

5.25 
Rätt att underteckna 
servitutsavtal eller därmed 
likvärdiga handlingar 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.26 
Avtal om ledningsrätter 

 

b) gällande Va- ledningar 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

Kartingenjör 

 

5.27 
Rätt att påkalla förrättning  

Ledningsrättslagen 
28 § 

 
Kartingenjör 

 

5.28 
Godkännande av förrättning, 
förrättningsbeslut eller 
gränsutmärkning  

 
FBL 15 kap 11 § 

 
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.29 
Yttrande vid samrådsförfrågan  

a) vid strategiskt viktiga 
frågor 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

Kommunstyrelsen 

 
 
 

Delegeras ej 

5.30 
Rätt att överklaga 
förrättningar där kommunen 
är berörd 

a) vid strategiskt viktiga 
förrättningar 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 
Kommunstyrelsen 

 
 
 
 

Delegeras ej 

5.31 
Godkännande av beslut eller 
åtgärd 

 
AnL 30 §, LednL 28 
§ 

 
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.32 
Upplåtelse av kommunal 
mark för eldning utomhus, 
påskfyrar etc 

  
Mark- och 
exploateringsingenjör 

 

5.33 
Beslut efter ansökan om 
gemensam avfallsbehållare 

  
Kretsloppschef 

 

Besluta om lokala 
trafikföreskrifter och 
föreskrifter enligt 
trafikförordningen  

Trafikförordningen 
(1998:1276) 10 kap. 

Trafikplanerare  NYTT! 

Ligger på KSO 

 



































        

 

Öckerö 2019-05-17 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre 

Ärende: Antagande – Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   

Diarienummer: 0024/18 

 
Förslag till beslut om granskning  
 
Samhällsbyggnadsverksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan daterad 2019-05-

20 och föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 

kap 27 § (SFS 2010:900).  

 

Detaljplanens syfte  
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verksamhet. Syftet 

med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet Hönö 2:67. Vidare 

är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att 

möjliggöra för ytterligare bostäder inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhisto-

riska värde avses skyddas i detaljplanen. 

 
Granskning  

Kommunstyrelsen godkände den 23 april 2019 huvuddragen i granskningshandlingar 

daterade 2019-04-08 och delegerade till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna justeringar 

innan granskning.   

Planförslaget var föremål för granskning mellan 24 april – 16 maj 2019. Under gransknings-

tiden inkom det totalt 8 yttranden. 

 



 

 

 

Sammanfattning av granskningsyttranden:   
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och byggla-

gen och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att prövas 

av Länsstyrelsen om den antas.  

Lantmäteriet anser att kommunen felaktigt placerat ett utfartsförbud i planområdesgräns 

och att det bör justeras. Vidare uttrycker de att en planbestämmelse bör förtydligas för att 

öka tydligheten i detaljplanen.  

Stadsdelsnämnden västra Hisingen trycker på vikten av att Öckerö kommun arbetar för att 

trafiksituationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbättras i samband med nybygg-

nationen. 

 

 

  Bilagor 

Plankarta 2019-05-17 
Illustrationsritning  2019-05-17 
Planbeskrivning  2019-05-17 
Samrådsredogörelse 2019-04-08 
Granskningsutlåtande  2019-05-20 
Grundkarta 2019-03-28  
Trafikbullerutredning  2018-07-12  
Antikvarisk förundersökning  2018-11-15  
Trafikberäkning  2019-03-15  
PM: nya anslutningar till Pinans re-
ningsverk 

2019-03-15 

 
 
  Övriga ej bifogade handlingar:  

Behovsbedömning 2015-04-21 
Fastighetsförteckning 2019-04-03 

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

BAKGRUND
Öckerö kommuns kommunstyrelse beslutade 2017-12-19 (KS § 313) att lämna 
positivt planbesked för fastigheterna Hönö 2:67 och Hönö 2:384. Planstart skede 
vid positivt planbesked. Efter uppstart av detaljplanearbetet kom kommunen och 
exploatören överens om att utesluta fastighet Hönö 2:384 ifrån detaljplanearbe-
tet.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk-
samhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk 
av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den 
gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder 
inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde skyddas i 
detaljplanen. 

MILJÖBEDÖMNING 
Plan-, bygg och miljöenheten har bedömt att detaljplanen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-förord-
ningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger inte användning av planområdet för ett av de ändamål som anges i PBL 
4 kap. 34 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt 
beaktas.

Plan-, bygg och miljöenheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. Behovsbedöm-
ningen är avstämd med Länsstyrelsen 2018-05-02. Länsstyrelsen har skrivit ett 
yttrande över behovsbedömningen där de påtalar tre frågor. Dessa frågor handlar 
om kulturmiljö, reningsverket på Pinans kapacitet och tra�kbuller.  

I planen har bullerpåverkan belysts i en tra�kbullerutredning som sammanfattas 
under rubriken ”Risker, störningar”. En antikvarisk förundersökning har tagits 
fram för att redovisa skolans byggnadshistoria och dess kulturhistoriska värde. 
Resultatet redovisas under rubriken ”Be�ntlig bebyggelse och kulturhistoria”. 
Kommunens VA-enhet har tagit fram ett PM för att belysa planens påverkan på 
reningsverket på Pinan. Resultatet redovisas under rubriken ”Vatten och avlopp”. 
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PLANDATA 

PROCESS OCH TILLÄMPAD LAGSTIFTNING 
Detaljplanearbetet är indela���era skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
möjligheter att lämna synpunkte��nns. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen. 

Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planarbetet bedrivs med ett standardförfarande. 

PLANHANDLINGAR 

Samrådshandlingar består av:
• Plankarta med bestämmelser              2019-05-17

• Planbeskrivning (denna handling)     2019-05-17

Övriga handlingar:
• Illustrationsritning            2019-05-17

• Grundkarta,                        2019-03-11

• Fastighetsförteckning,      2019-04- 03

• Samrådsredogörelse          2019-04-08

• Granskningsutlåtande       2019-05-17

Utredningar:
• Tra�kbullerutredning, Tyréns, 2018-07-12

• Antikvarisk förundersökning, Tyréns, 2018-11-15

• Tra�kberäkning, 2019-03-15

• PM nya anslutningar till Pinans reningsverk 

Planstart Samråd Granskning Antagande Laga Kraft Genomförande

SynpunkterSynpunkter



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Antagandehandling 2019-05-17  |   Dnr 0024/18

Sida 5/22

LÄGE, AREAL 
Planområdet är beläget centralt på Hönö norr om Gårdavägen, ca 2 km ifrån fär-
jeläget Hönö pinan. 

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 

Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

NATIONELLA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintresse 

Särskilda hushållningsbestämmelser
Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Riksin-
tresset berör kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden i Bohuslän till Sim-
pevarp i Kalmarsund. Skyddet avser att skydda de natur- och kulturvärden som 
�nns i områdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av be�ntliga 
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tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som 
behövs för totalförsvaret. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, 
vatten, luft och miljön i övrigt, inom ett geogra�skt område. Miljökvalitetsnor-
merna omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- 
och grundvatten, kemiska föroreninga���sk- och musselvatten samt omgivnings-
buller. 

Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra att några miljökvalitetsnormer över-
skrids.

REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Åtgärdsvalsstudie för väg 155  
Öckerööarna saknar fast förbindelse till fastlandet. Öarna tra�keras av Tra�kver-
kets vägfärjor via Hönöleden/väg 155 och Björköleden. Färjorna angör vid Lilla 
Varholmens färjeläge där tra�ken ansluter till väg 155. Tra�ken på väg 155 har 
ökat stadigt under årens lopp i takt med att Öckerö och Torslanda har växt. Ett 
resultat av in�yttningen är trängsel i högtra�k på väg 155, Hjuviksvägen.

Tra�kverket har genomfört eller är på väg att genomför��era åtgärder för en 
ökad säkerhet och förbättrad kollektivtra�k på väg 155. Planerat busskörfält på 
sträckan Lilla Varholmen-Gossbydal har dock lagts på is på obestämd tid på 
grund av att såväl kostnader som produktionstid bedöms öka markant mot vad 
som tidigare beräknats.

VGR regionfullmäktige fattade 2018-01-31 beslut om en reviderad transportin-
frastrukturplan. I transportinfrastrukturplanen är väg 155 utpekade som en av 
de högst prioriterade regionala infrastrukturbristerna. Tra�kverket har påbörjat 
arbete med att ta fram ÅVS väg 155, Torslanda –Öckerö i syfte att utreda lämpliga 
åtgärder. Öckerö kommun är delaktiga i arbetet med ÅVS:en. Arbetet förväntas 
pågå under år 2018 och 2019.

KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan
Översiktsplan för Öckerö kommun (Utblick Öckerö - en inblick i framtiden) anta-
gen 14 juni 2018 anger planområdet som bostäder, service och arbetsplatser. 
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Detaljplan 
För området gäller detaljplan för del av Hönö omfattande västra vägen - Gårda-
vägen m.m, som vann laga kraft 1989-02-16. Planområdet redovisas i gällande 
detaljplan som A, allmänt ändamål. Byggnadsplanen saknar genomförandetid 
men gäller som detaljplan tills den upphävs eller ersätts med ny enligt PBL.

Bostadsförsörjningsprogram
Öckerö kommun har tagit fram ett bostadsförsörjningsprogram för 2015-2020. 
Bostadsförsörjningsprogrammet lägger fast inriktningen för hur kommunen vill 
att boendet ska utvecklas på sikt. I kommunens nya översiktsplan antogs nya till-
växtmål. Kommunens långsiktiga planering utgår från ett tillväxtmål om 80-120 
personer per år. Tillväxtmålet innebär att bostadsproduktionen till år 2040 bör 
vara runt 40-60 bostäder per år. Eftersom stora delar av bostadsbeståndet i kom-
munen består av småhus ska nybyggnation i första hand ske genom ett byggande 
a��erbostadshus med lägenheter. Planförslaget bedöms ligga i linje med bostads-
försörjningsprogrammets mål. 

Trafikstrategi och trafikprognos 
Öckerö kommuns tra�kstrategi är ett planeringsdokument med helhetssyn, vars 
grundläggande uppgift är att visa hur kommunen ska arbeta för att tra�ksyste-
met ska kunna utvecklas på ett långsiktigt hållbart sätt, socialt, ekonomiskt och 
miljömässigt. Centralt i tra�kstrategin är hanteringen av sambanden mellan mar-
kanvändning, bebyggelse, tra�ksystemet och människors val av transportsätt. 

Tra�kprognos Öckerö kommun är ett planeringsdokument som föreslår konkreta 
åtgärder som gör at��er väljer att andra färdmedel än den egna bilen för resor 
från Öckeröarna till Göteborg. Syftet är att minska tra�kmängden på väg 155. 

En del av de förslag som redovisas i tra�kprognosen kan inte behandlas inom ra-
men för denna detaljplan, utan behöver ske på en övergripande nivå. Det handlar 
bland annat om standardhöjningar av busshållplatser, utbyggnad av pendelparke-
ringar och utbyggnad av kontorshotell. En förutsättning för att minska bilåkandet 
och öka användandet av kollektivtra�k är att planera i kollektivtra�knära lägen. 

Kulturmiljöprogram 
Planområdet omfattas av Öckerö kommuns kulturmiljöprogram, antagen av kom-
munfullmäktige den 29 mars 2012. I programmet beskrivs att planområdet är 
beläget inom den sammanhängande kulturmiljön Gårda. Kulturmiljön Gårda och 
Hult bedöms vara av stort värde som miljö och ska bevaras och underhållas så 
att dess äldre karaktär inte förvanskas. Stengärdesgårdar, staket och trädgårdar 
ska så långt som möjligt bevaras. Ny bebyggelse ska exteriört underordnas den 
äldre bebyggelsen inom området. Vid förtätning ska den exteriöra utformningen 
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underordnas den äldre byggnadstraditionen beträ�ande volym, taklutning, färg-
sättning och material. 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

MARK OCH VEGETATION 
Platsen består av berg i dagen och planmark. Be�ntlig byggnad inom fastigheten 
ligger på den planare delen av tomten, ca + 5,1 - 5,6 meter över till planen höran-
de grundkartas nollplan (RH00). 

BEFINTLIG BEBYGGELSE OCH KULTURHISTORIA
Inom planområde��nns en gammal skolbyggnad som uppfördes på Hönö år 1857. 
Byggnaden hade ursprungligen stått på Grötö men införska�ades av socknen som 
en följd till folkskolereformen 1842. Socknen beslutade att byggnaden skull��yt-
tas till den folkrikaste ön som var Hönö. Byggnaden var en timmerbyggnad som 
skeppades från Grötö och skolsalen var cirka 7 x 5 meter. Till det fanns det också 
en lärarbostad. Att byggnaden är den första skolan som uppfördes i kommunen 
har ett stort kulturhistoriskt värde.

Gårdaskolans elever sittande på andra sidan 

Gårdavägen. Foto cirka 1900. 

Gårdaskolan, foto cirka 1930 - 1950. Foto från 

Hönö Hembygdsförening.  

Bygglov 1986, fasad mot väster. Bygglov 2018, fasad mot väster. Nytt entréparti 

och trädäck framför fasaden 
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Byggnaden har byggts till vi��era tillfällen under dess 160 års långa historia. Av 
de tidiga bilder so��nns kan en se att tillbyggnaderna kring sekelskiftet 1900 
gjordes med höga arkitektoniska ambitioner (se bilder nedan). Det vi idag skulle 
kalla förvanskning, att byggnadens värden skadas eller går förlorade, skedde i 
mitten av 1980-talet då byggnaden tilläggsisolerades o���ck nya mindre fönster. 

Gårdaskolan har 2018 ljusmålade träfasader i enkel ohyvlad locklistpanel med 
vita fönster och omfattningar. Fasaden är tilläggsisolerad vilket syns genom att 
träpanelen går längre ut än sockeln och att fönstren har djupa nischer. Takfallen 
har rött betongtegel förutom den låga tillbyggnaden längst fram från 2008 som är 
täckt med röd bandplåt. Söderfasaden ger uttryck för alla utbyggnader som skol-
byggnaden genomgått under alla år. I bakgrunden syns det brutna takfallet med 
röda tegelpannor. Entrédörr ligger i en smal utbyggnad som sträcker sig utmed 
fasaden. Fasaduttrycket på den östra gaveln domineras av det brutna takfallet. 
Fasaden mot väster visar två gavelmotiv med det brutna höga taket och det lägre 
på tillbyggnaden. Fasaden utgör baksida på skolbyggnaden. En stor balkong i 
tryckimpregnerat trä med höga stolpar dominerar intrycket. Balkongen sträcker 
sig ut med det förhöjda fasadpartiet som har balkongdörrar och fönster med låg 
bröstning.

Be��tlig byggnad och del av Hönö hembygds-

förening från norr 

Be��tlig byggnad från väster

Be��tlig byggnad från öst 
Be��tlig byggnad från söder



Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan   |   Antagandehandling 2019-05-17    |   Dnr 0024/18

Sida 10/22

Mur
Mot Gårdavägen sträcker sig en stenmur 
som fungerar som tomtavsilkjare. Mur-
stenen utgörs av sprängsten blandad med 
fältsten av bohusgranit i blandade storlekar 
som skiftar i såväl grått som rött. Muren är 
i sin helhet fortfarande i relativt gott skick. 
Partiellt är den i sämre skick med utkal-
vade delar med kil- och fyllnadssten som 
fallit ur sina ursprungliga lägen. I murens 
kröntäcknin��nns sprickbildningar som 
vittnar om murens rörelser. Orsaken till 
skadeproblematiken kan bero på många års 
ovarsamma omfogningar med cementhalti-
ga bruk med frostsprängningar som följd.

REKREATION OCH FRILUFTSLIV 
Nordväst om planområdet i direkt anslut-
ning till fastighete��nns ett, i gällande 
detaljplan utpekat, naturområde på ca 
5000 m2 som ger goda möjligheter till 
rekreation. Möjligheten till friluftsliv är 
begränsad i närområdet och sker främst på 
nordvästra Hönö i exempelvis Ersdalens 
naturreservat.  

FORNLÄMNINGAR 
Inga kända fornlämninga��nns i området. 

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Marklagren utgörs till största del av urberg medan en mindre del utgörs av post-
glacial sand enligt SGU:s jordartskarta. De geotekniska förhållandena bedöms 
som goda inom planområdet. 

Mur mot Gårdavägen.

Mur i anslutning till grundmur. 

Skada i muren sedd uppifrån 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

ÄNDRAD MARKANVÄNDNING 
Detaljplanen innebär att markanvändningen inom aktuell fastighet ändras från 
A - allmänt ändamål till B - bostad. 

Bostäder och övrig bebyggelse 
Planförslaget möjliggör att den gamla skolbyggnaden kan byggas om till ca 8 
lägenheter. Byggnadsarean regleras till 460 m2 vilket ungefärligt motsvarar 
be�ntlig byggnads fotavtryck. Byggnaden regleras med en högsta nockhöjd + 16,3 
meter över grundkartans nollplan. Det innebär att byggnaden inte kan byggas 
högre än be�ntlig byggnad. 

Inom delar av den gamla skolgården möjliggörs det för 2 mindre bostäder som 
kan sammanbyggas med en komplementbyggnad. Huskroppen placeras mot 
berghällen i sydväst, där berget har bearbetats, med en vinkel längs Gårdavägen. 
Byggrätten omgärdas med prickmark för att minimera påverkan på den gamla 
skolgården. Den nya byggnadskroppen ges en karaktär och volym som delvis 
överensstämmer med äldre uthusbebygglese för att smälta in i området och ex-
teriört underordna sig be�ntlig bebyggelse. Byggnaden uppförs med sadeltak och 
lertegel samt falufärgad träfasad vilket stämmer överens med hur uthusbebyggel-
se traditionellt sätt har utformats.

Vy från sydöst som visar volymen av tillkommande byggnation. 
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SKYDDS- OCH VARSAMHETSBESTÄMMELSER 

Plankartan har utformats för att tydliggöra och säkerställa att den gamla skol-
byggnadens och fastighetens kulturhistoriska värden bevaras. För att säkerställa 
detta har skolbyggnaden och muren mot Gårdavägen försetts med skydds- och 
varsamhetsbestämmelse. Den gamla skolgården förses delvis med prickmark. 
Karaktäristiskt för en skola är att de��nns en skolgård. Även att det kommer 
vara bostäder i hela byggnaden är det viktigt att man kan förstå att det har varit 
en skola. Skolgården är då en viktig pusselbit i berättelsen om Öckerö kommuns 
första skola. 

Gamla skolbyggnaden 
Att Gårdaskolan är Öckerö kommuns första allmänna skola har ett stort kul-
turhistoriskt värde. En stor del av byggnadens ursprungliga kulturhistoriska 
och arkitektoniska värden har genom åren gått förlorade på grund av ovarsam-
ma tillbyggnader. Tillbyggnaderna som genomfördes 1986 och framåt är ur ett 
kulturhistoriskt perspektiv inte viktiga att bevara. Delarna av byggnaden innan 
tillbyggnaderna 1986 bedöms som viktiga att bevara ur ett kulturhistoriskt per-
spektiv och förses i plankartan med en skyddsbestämmelse.   

Mur
Muren mot Gårdavägen besitter ett högt kulturhistoriskt värde. Framför allt 
bidrar den till att bibehålla vägens och områdets ålderdomliga agrara karaktär. 
Gemensamt med skolbyggnaden och anliggande skolgård besitter muren ett 
högt kulturhistoriskt värde. Tillsammans speglar de lokala fysiska uttryck som 
uppstod som följd av 1842 års statliga folkskolereform och gör det möjligt för 
människor att utläsa och förstå platsens funktion och användning sedan mitten 
av 1800-talet. Muren skyddas på plankartan med skydds- och underhållsbestäm-
melse
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Avsnitt 2 - Att särskilt beakta vid underhåll av mur relaterat till varsamhets-
bestämmelse k1: 
 
I kritiska punkter som början/avslut ska bindare som ökar murens hållfasthet an-
vändas. Murstenen fogas med hydrauliskt kalkbruk. Fogarna görs smala. Beslut 
om eventuell kröntäckning sker genom samråd med antikvarisk expertis. Sly och 
vegetation som växer nära inpå muren bör avlägsnas.  

 
Avsnitt 3 - Att särskilt beakta vid underhåll och ändring av byggnad relate-
rat till varsamhetsbestämmelse k2: 
 
Vid kommande åtgärder på skolan bör man överväga att återställa fasaderna eller 
del av fasaderna som de såg ut innan bygglov beviljades 1986. Ursprungligt utse-
ende och utförande ska eftersträvas. Det skulle innebära en återgång till fönster 
av korspostmodell och en träfasad med gesims och fönsteromfattningar. Färgsätt-
ningen bör också vara i harmoni med det som fanns i början av 1900-talet. 

KOMMUNAL OCH KOMMERSIELL SERVICE 
Planförslaget bedöms inte påverka det kommunala serviceutbudet negativt. De-
taljplanen medför ett större underlag till det kommersiella serviceutbudet.  

FRIYTOR

Lek och rekreation 
Detaljplanen pekar inte ut något område inom planområdet för lek. Nordväst om 
planområdet är marken planlagd som natur och kan används som yta för lek och 
rekreation. Möjligheten för allmänheten att ta sig dit och vistas där blir oföränd-
rad i och med ett genomförande av detaljplanen.  

LANDSKAP OCH NATURMILJÖ 
Den västra delen av planområdet består i stora delar av orört berg som tillför 
kvaliteter till fastigheten. En planbestämmelse har införts på plankartan som sä-
kerställer att berget och karaktären som skapa��nns kvar efter en exploatering. 
Som tillägg till bestämmelse��nns även en administrativ bestämmelse som höjer 
marklovsplikten för dessa former av åtgärder. 
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TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Ett sammanhängande gång- och cykelnät, som sträcker sig från Burö färjeläge 
i norr till Fotö i söder, nås vid Rödvägen ca 80 meter nordöst om planområdet. 
En asfalterad gångstig förbinder Rödvägen med planområdet. Planområdets läge 
i förhållande till gång- och cykelvägen ger goda möjligheter för de boende inom 
området att använda gång eller cykel som färdmedel lokalt.  

Kollektivtrafik
I närområde��nns två stycken busshållplatser placerade mindre än 75 meter 
ifrån planområdet. Närmaste busshållplats är belägen ca 50 meter söder om plan-
området vid Gårdavägen. Busshållplatsen tra�keras av buss 291 med halvtim-
mestra�k från klockan fem på morgonen till klockan åtta på kvällen. Restiden in 
till centrala Göteborg är cirka en timma. De tra�krörelser som förväntas tillska-
pas i och med en exploatering bedöms kunna rymmas i dagens kollektivtra�ksys-
tem. Planområdets kollektivtra�knära läge innebär att möjligheten för de boende 
att välja kollektivtra�k som färdsätt är mycket god.

Biltrafik
Biltra�kanter når planområdet från Rödvägen genom att parkera på be�ntlig par-
kering ca 55 meter ifrån fastigheten och får sedan promenera längs en asfalterad 
gångstig som förbinder parkeringen och fastigheten. Vid Gårdavägen, söder om 
planområdet, är det i gällande detaljplan ut- och infartsförbud till fastighet Hönö 
2:67. Förbudet ligger kvar även i denna detaljplanen då sikten är mycket begrän-
sad längs vägen söder om fastigheten. 

En beräkning av hur mycket tra�k som bedöms alstras på väg 155 har genom-
förts med Tra�kverkets tra�kalstringsverktyg. Detaljplanen bedöms generera 10 
bilresor per dag. Detta motsvarar enligt tra�kalstringsverktyget 8 fordon ÅDT 
(årsdygnstra�k).   I normalfallet beräknas att cirka 10 % av det totala fordons�ö-
det reser i maxtimmen. Riktningsfördelningen på tra�ken längs med väg 155 är 
under maxtimmen 30/70 strax väster om Hjuvik. 

Med ÅDT enligt ovanstående ges ett tillskott på väg 155 enligt tabellen ovan. 

TILLSKOTT AV FORDON I MAXTIM-
MEN PÅ VÄG 155 

ÅDT 8 FORDON 

10 % av det totala fordons�ödet + ca 0,8 fordon 

70 % i den mest belastade riktningen + ca 0,56 fordon
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Gångstig som förbinder planområdet med parke-

ring och busshållplats

Planområdets läge i förhållande till be��tlig kom-

munalägd parkering. Planområdet är markerad 

med röd färg och parkeringen med orange färg.

Beräkningen visar att påverkan på väg 155 endast blir marginell. Detaljplanen 
innebär en förtätning av bebyggelsen centralt på Hönö. Det kollektivtra�k- och 
samhällsservice nära läget ger goda möjligheter för de boende att använda cykel, 
gång eller kollektivtra�k som färdsätt, vilket bedöms minska behovet av bil. Inga 
nya parkeringsplatser tillkommer genom planförslaget. 

Parkering
Inga nya parkeringsplatser för bil tillkommer genom planförlaget. Parkering sker 
utanför planområdet på be�ntlig kommunägd parkeringsplats. Parkeringsplatser 
för fastigheten säkras genom arrende. Antalet parkeringsplatser fastställs enligt 
kommunens parkeringsnorm.   

I et��ertal detaljplaneprojekt har Atkins tagit fram tra�kutredningar som pekar 
på ett behov av 20 cykelplatser per 1000 BTA. Cykelplatsbehovet hade troligtvis 
hamnat på en liknande nivå om en utredning tagits fram för detta planområdet. 
Bostadsytan är beräknad till ca 550 m2, vilket innebär ett cykelplatsbehov på 
ca 10 st. Byggrätt har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett cykelrum. 
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TEKNISK FÖRSÖRJNING

Vatten och avlopp
Området är sedan tidigare anslutet till det kommunala VA-nätet och kan ledas till 
kommunens reningsverk. Reningsverkat har ett tillstånd för 14 000 personekvi-
valenter (PE). 

Det Pinans ARV tar emot i måttet PE har under åren 2013-2018 varierat i max-
värde, se tabell nedan. Kommunen har också problem med till�ödet. Behovet 
av fortsatt arbete med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för 
kommunen. Va-enheten har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för 
detta arbete. 

År Tillfällen PeMax Datum överskridande
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-aug

2014 1 16 107 24-jul

2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 
05-aug

2016 3 14535 22-mar, 01-jun, 13-jul

2017 0 12 408

2018 0 11 923
 

Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som 
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har 
och bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd 
kommunen har från Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg ut-
byggnadstakt.

En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 bo-
städer som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter 
blir den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe.  

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i be�ntliga byggrätter) + 840 (pe från 
1,8 boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 
13 (pe från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdasko-
lan) = 12 948 pe.
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Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning 
av organiskt material. Kommunens bedömning att detaljplan för bostäder i gamla 
Gårdaskolan kan antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för vatten i 
stora Kalvsund inte kan uppnås.

Dagvatten 
Dagvatten omhändertas lokalt inom planområdet. 

El, tele, fiber, bredband  
I anslutning till område��nns utbyggt ledningsnät för el och tele. Beroende på 
det framtida elbehovet kan nya jordkabelledningar behöva förläggas till de nya 
huskropparna. Alla schaktningsarbeten för områdets elförsörjning inom planom-
rådet bekostas av exploatören.

Avfall
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för fastigheten, förslagsvis sker den-
na ut mot Gårdavägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen 
vid tömning. Yta har avsatts på plankartan för komplementbyggnader som kan 
användas för att möjliggöra ett miljörum. Dragavståndet för sopkärlen blir ca 5 
meter vilket ligger i linje med Öckerö kommuns renhållningsordning. 

RISK OCH STÖRNING 

Buller 
Framtagen tra�kbullerutredning (Tyréns, 2018-07-12) redovisar att grundkravet 
enligt tra�kbullerförordningen, Leq 60 dBA, uppfylls på samtliga fasader och 
lokalerna skulle därmed kunna utformas fritt till bostäder utan krav på buller-
dämpande kompensationsåtgärder.

Då grundkravet Leq 60 dBA uppfylls ställs inget krav på den maximala ljudnivån 
vid fasad, däremo��nns krav på maximal ljudnivå inomhus och på uteplatser. 
Gemensam uteplats kan förläggas till markplan på den norra delen av tomten, 
eventuella privata uteplatser kan då anses vara ett komplement och behöver inte 
uppfylla riktvärden.

Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung tra�k 
gör att den maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluft-
sventiler kommer därför behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en 
framtida projektering för att riktvärdena inomhus ska kunna innehållas. 

Bullernivåer från vägtra�k vid fasader, avseende 2040, redovisas på kartorna 
nedan. 
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Nollalternativ 
Vid ett nollalternativ fortsätter gällande detaljplan att gälla. Inom bestämmelsen 
A, allmänt ändamål, tillåts endast verksamheter med stat, kommun eller lands-
ting som huvudman. Nollalternativet innebär således att inga bostäder tillkom-
mer och att fastigheten endast kan användas för allmänt ändamål. 

Kulturmiljö 
Ett genomförande av detaljplanen kommer innebära att kulturmiljön inom fastig-
heten påverkas i viss mån. I och med att det möjliggörs för byggnation inom den 
gamla skolgården kommer det vara svårare att utlösa den gamla skolgården. 

Byggrätten har placerats i en vinkel längs med berghällen för att minska påver-
kan på den gamla skolgården. Byggnaden har utformats med en höjd och volym 
som refererar till äldre uthusbebyggelse. För att tydligare referera till äldre ut-
husbebyggelse ges byggnaden utformningsbestämmelser som anger att fasad ska 
utformas med falufärgad träfasad och att taket ska utformas som sadeltak och 
förses med lertegel. 

Sammantaget bedöms påverkan av kulturmiljön som acceptabel. 

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
För föreliggande plan gäller följande tidplan:

Samråd               kv. 4 - 2018 
Granskning        kv. 2 - 2019 
Antagande          kv. 2 - 2019 
Laga kraft           kv. 3 - 2019

Genomförandetid
Genomförandetiden utgår 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. 

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i 
enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl 
föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den 
kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för 
exempelvis förlorad byggrätt).
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Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Ingen allmän plats ingår i planförslaget. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Markägoförhållanden
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 

Fastighetsbildning 
Fastighetsbildning bedöms inte krävas. 

Servitut
Inga servitut tillkommer genom planförslaget. 

Gemensamhetsanläggning
Ingen gemensamhetsanläggning behöver upprättas. 

Ledningsrätt
Ingen ledningsrätt påverkas eller behöver bildas genom exploateringen.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av exploatören och kostnaderna är reglerade i ett plankost-
nadsavtal mellan kommun och exploatör. Ingen planavgift kommer att utgå vid 
bygglov. Exploatören ska stå för alla kostnader som projektet direkt medför.

Gatukostnader och övriga avgifter
Inga gatukostnader kommer att tas ut i samband med exploateringen. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Handläggare är planarkitekt Rikard Sporre vid samhällsbyggnadsverksamheten 
på Öckerö kommun. 

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

Rikard Sporre                     Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av fastighet 
Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den gamla Går-
daskolan till lägenheter. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses 
skyddas i detaljplanen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 9 januari – 30 
januari 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. 

Totalt har 11 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttrande��nns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommunens diarium (diarienummer 0024/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen uttrycker att kommunen behöver bedöma och beskriva hur plan-
förslaget får plats inom det tillstånd so��nns för kommunens reningsverk. 
Länsstyrelsen uttrycker vidare i samstämmighet med Tra�kverket att kommunen 
behöver beskriva hur planförslaget kommer att påverka väg 155. 

Lantmäteriet uttrycker att ett antal bestämmelser i detaljplanen bör omformule-
ras och/eller förtydligas. 

En privatperson uttrycker att den önskar att den gamla skolbyggnaden ska åter-
ställas i utseende och att tillkommande bebyggelse anpassas till omkringliggande 
bebyggelse. 

Utredningar
Efter samråd har tra�kberäkning utförts för att förbättra och förtydliga planför-
slaget.

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, till-
sammans med kommunens bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen väljer att omvandla den gamla Gårda-
skolan till lägenheter. Vidare är det positivt att kulturhistoriska värden skyddas 
i detaljplanen. Detta till trots är länsstyrelsens bedömning att planen behöver 
justeras med hänvisning till prövningsgrunderna hälsa och miljökvalitetsnormer 
samt mellankommunal samordning. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer för vatten, 
mellankommunal samordning samt att bebyggelse kan bli olämplig för människ-
ors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen befarar därutöver inte att: 

• Riksintresse kommer att skada påtagligt

• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser 

• Bebyggelse blir olämplig för människors säkerhet (risk för olyckor, översväm-
ning, erosion) geoteknik. 

Motiv för bedömningen 
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 § 

Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten

Med anledning av att Öckerö kommuns reningsverk har ett tillstånd som medger 
14 000 pe som i stort sätt är nått eller intecknat av antagna detaljplaner behöver 
kommunen beskriva hur detaljplanen för bostäder i gamla Gårdaskolan ryms 
inom be�ntligt tillstånd.

Mellankommunal samordning - Väg 155

Kommunen har inte redovisat hur väg 155 kommer att påverkas av planförslaget 
vilket gör att Tra�kverket inte kan ta ställning till planförslagets påverkan på 
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Revidering av förslaget

Till följd av inkomna yttranden har följande justeringar genomförts för att 
förbättra planförslaget: 
• Planhandlingarna uppdateras med information om vilken påverkan planför-

slaget får på väg 155 och kommunens reningsverk. 

• Planbestämmelserna k1, k2 och q2 justeras så att de hänvisas till avsett av-
snitt och sida istället för enbart sida.  

• Byggrätten för komplementbyggna��yttas närmre vägen för att uppfylla kra-
vet på längsta dragavstånd enligt Öckerö kommuns renhållningsordning.  

• Exploateringsgraden för komplementbyggnaden minskas ner från 40 m2 - 25 
m2. 

Justeringar som har genomförts utan att det skriftligt inkommit synpunk-
ter:
• Bestämmelse B���erbostadshus omformas till B - bostad. 

• En byggrätt för två mindre bostäder ritas in i plankartan inom den gamla 
skolgården.  

Utöver dessa justeringar så har ett antal mindre redaktionella ändringar genom-
förts.
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Bilagor
• PM - nya anslutningar till Pinans reningsverk, VA-enheten Öckerö kommun

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-04-08  

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

Rikard Sporre                        Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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Bilaga. 
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Inledning
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk-
samhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk 
av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den 
gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder 
inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses skyd-
das i detaljplanen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 24 april – 16 
maj 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hem-
sida och på kommunens anslagstavla. Underrättelse om granskning har anslagits 
på kommunens anslagstavla och skickats ut till berörda. 

Totalt har 8 yttranden inkommit under granskningsstiden. Samtliga yttran-
de��nns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 
0024/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Lantmäteriet anser att kommunen felaktigt placerat in- och utfartsförbud i plan-
områdesgräns och att planbestämmelse k3 bör förtydligas. 

Stadsdelsnämnden västra Hisingen trycker på vikten av att Öckerö kommun ar-
betar för att tra�ksituationen inte förvärras längs väg 155 utan snarare förbättras 
i samband med nybyggnationen. 

Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas nedan, 
tillsammans med bemötande och eventuell åtgärd.
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Revidering av förslaget
Planbestämmelse k3 utgår från plankartan då den inte reglera något område på 
plankartan. 

I övrigt har endast redaktionella justeringar genomförts. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-05-17

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

Rikard Sporre                    Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun



Övriga granskningshandlingar tillhörande detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan 

• Antikvarisk förundersökning
• Trafikbullerutredning
• Trafikberäkning väg 155 
• PM nya anslutningar till Pinans reningsverk
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UPPDRAGET
Öckerö kommuns kommunstyrelse beslutade 
2017-12-19 att lämna positivt planbesked för 
fastigheten Hönö 2:67. Gällande detaljplan 
anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kom-
munal verksamhet. Syftet med detaljplanen är 
att möjliggöra för enskilt ägande och bruk av 
fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva 
möjligheten att omvandla den gamla Gårda-
skolan till lägenheter samt att uppföra ett min-

dre antal komplementbyggnader på den gamla 
skolgården. Den gamla skolbyggnadens kultur-
historiska värde avses skyddas i detaljplanen. 

Denna förundersökning redovisar skolans 
byggnadshistoria och dess kulturhistoriska 
värde och utgör ett kunskapsunderlag för 
pågående detaljplanearbete och vid kommande 
bygglovgivning. 

Gårdaskolan ligger mitt på Hönö utmed Gårdavägen inom blått markerat planområde. 
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PLAN- OCH 
BYGGLAGEN (PBL)
Plan- och bygglagen reglerar planläggning 
och bygglov. Lagens syfte är bland annat att 
främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god 
och långsiktig hållbar livsmiljö för människor 
i dagens samhälle och för kommande genera-
tioner (PBL 1 kap 1§). Att värna om kultur-
värdena är ett sätt att säkerställa en långsiktigt 
hållbar livsmiljö. 

I plan- och bygglagen (PBL 2 kap 6§) redogörs 
för de allmänna intressen som ska tillgodoses 
vid planering och byggande. Bland annat ska 
bebyggelse och byggnadsverk utformas och 
placeras med hänsyn till stads- och landskaps-
bilden samt till kulturvärdena på platsen. Kul-
turhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden ska skyddas och ändringar ska göras 
varsamt så att befintliga karaktärsdrag respek-
teras och tas till vara. 

Varsamhetskravet i plan- och bygglagen (PBL 
8 kap. 17§) finns för att byggnaders kvaliteter 
ska bevaras vid ändringar. Kravet gäller för 
alla byggnader, vid alla typer av ändringar och 
oberoende av om en åtgärd kräver bygglov. 
Varsamhetskravet innebär att en ändring av en 
byggnad ska utföras så att man tar hänsyn till 
byggnadens karaktärsdrag och att byggnadens 
tekniska, historiska, kulturhistoriska, miljö-
mässiga och konstnärliga värden tas tillvara. 
I detaljplan kan en byggnad få varsamhetsbe-
stämmelser som t.ex. reglerar färgsättning, tak-
form och material, fasadmaterial och fönsters 
utseende. Karaktärsdrag på allmänna platser 
som t.ex. markbeläggningar, planteringar och 
fasta gatumöbler kan också regleras. 

En byggnad eller ett bebyggelseområde kan 
bedömas vara särskilt värdefull ur historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig 
synpunkt och lyder då under plan- och bygg-
lagens förbud mot förvanskning (PBL 8 kap. 
13§). Förvanskningsförbudet innebär att en 
åtgärd inte får medföra att en byggnads karak-
tärsdrag eller egenskaper som ligger till grund 

för byggnadens eller områdets kulturhistoriska 
värden går förlorade eller skadas. För att säkra 
en särskilt värdefull byggnads kulturhistoriska 
värden kan byggnaden få skyddsbestämmelser i 
en detaljplan. 

Plan- och bygglagen säger också att ett bygg-
nadsverk ska hållas i vårdat skick och att det 
ska underhållas så att dess utformning och 
de tekniska egenskaperna i huvudsak bevaras. 
Underhållet ska anpassas till omgivning-
ens karaktär och byggnadsverkets värde från 
historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 
konstnärlig synpunkt. Om byggnadsverket är 
särskilt värdefullt från historisk, kulturhistorisk, 
miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 
Boverkets byggregler (BBR)

För att ge vägledning vid ombyggnader har 
Boverket utarbetat byggregler, BBR. De all-
männa råden ger exempel på vad som är sär-
skilt värdefulla byggnader. Man anger också att 
ändringar skall föregås av förundersökning så 
att kulturvärden och kvaliteter synliggörs. Det 
finns också råd kring avsteg som gäller särskilt 
värdefulla byggnader.

Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun 
antogs mars 2012. Det grundar sig på ett kul-
turmiljöarbete utfört under åren 2005–2008 
och reviderat 2012. 

”Ett kulturmiljöprogram har idag en given plats 
i samhällsplaneringen och ingår som en naturlig 
del i den kommunala miljödebatten. Bevarande-
intressen, såväl i bevarandet av de förhistoriska 
och maritima lämningarna som värdena i den 
bebyggda miljön, har stöd i lagstiftningen och 
det är därför viktigt att Öckerö kommun har ett 
väl fungerande beslutsunderlag i dessa frågor. 
Kulturmiljöprogrammet visar Öckerö kommuns 
vilja när det gäller arbetet med kulturmiljöfrågor, 
och ingår som en del i kommunens översiktliga 
planering. Det är ett stöd vid handläggning av 
frågor som rör kulturhistoriskt värdefulla miljöer i 

KULTURHISTORISKT 
VÄRDE
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Karta ur Kulturmiljöprogam 2012. Gårdaskolan är inringad med röd markering.. 
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kommunen. Programmet innehåller ett urval kul-
turmiljöer med beskrivningar, rekommendationer 
och förslag till åtgärder.” Citat från inledningen i 
Kulturmiljöprogrammet.

På Hönö är ett antal områden med kulturhis-
toriska värden avgränsade. Gårdaskolan ingår 
i område 7. 3. Hönö Gårda. Det är ett område 
som sträcker sig utmed Gårdavägen med flera 
särskilt bevarandevärda byggnader markerade 
varav Gårdaskolan är en av dessa. 

Den gamla Gårda by är idag en del av tät-
bebyggelsen på Hönö, men kan fortfarande 
urskiljas i den omkringliggande bebyggelsen. 
Det är en sammansatt kulturmiljö med rester 
av det gamla jordbrukslandskapet. 

Området ligger inom landskapstyp mellan-
skärgård och under rubriken Allmänna rekom-
mendationer finns kommunens bedömning hur 
kulturlandskapet och de objekt som avgränsats 
i kulturmiljöprogrammet ska vägas mot andra 
intressen, vilken hänsyn som ska tas vid plane-
ring, prövning av lov och tillstånd samt andra 
åtgärder.

För Särskilt bevarandevärda byggnader gäller 
följande:

Särskilt bevarandevärda byggnader är byggna-
der som är mycket välbevarade (med få eller 
omsorgsfullt utförda ombyggnader) eller bygg-
nader som är särskilt representativa för sin tid. 
Även interiörens värden kan vägas in. 

Vård av befintlig miljö 

Byggnader ska bevaras och underhållas så att 
dess äldre karaktär inte förvanskas. 

Åtgärder

Vid eventuell framtida detaljplanering ska 
detaljplanens planbeskrivning innehålla redo-
visning av kulturmiljövärden.

I planen ska skyddsbestämmelser (q) enligt 
PBL8 kap 13 § tilläggas för byggnader som är 
särskilt bevarandevärda.

I samband med framtagande av detaljplanen 
1989 gjorde dåvarande länsmuseet en redovis-
ning av aktuell avgränsning av värdefull miljö. 
Gårdaskolan ingick i denna avgränsning. 
Karta över området finns i planhandlingen. 
Meningen var att detta område skulle vara en 
rekommendation till såväl byggnadsnämnden 
som markägarna inom området att uppmärk-
samma de kulturhistoriska värdena. ”Det är 
viktigt att det tas största möjliga hänsyn till den 
befintliga miljön när nybyggnads- eller om- och 
tillbyggnadsprojekt blir aktuella” är formule-
ringen i planbeskrivningen. 

Karta från planhandlingen 1989. Länsmuséets 
avgränsning avseende värdefull miljö. Gårdaskolan 
är rödmarkerad.
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Gällande detaljplan vann laga kraft 1989 och 
för Gårdaskolan anges allmänt ändamål, d v s 
statlig eller kommunal verksamhet. Det finns 
skyddsbestämmelser för hembygdsgården som 
ligger granne med skolan. Ett av syftena med 
detaljplanen var att ge förutsättningar för upp-
rustning av Västra vägen/ Gårdavägen. Konflikt 
mellan bevarande och framkomlighet upp-
märksammades. Planförslaget kom att utformas 
så att större delen av de gamla välbevarade häg-
naderna utmed vägarna kunde behållas. Bohus-
läns museum konstaterade att en breddning av 
Västra vägen/Gårdavägen är ur kulturhistorisk 
synpunkt olämplig då vägen är den enda äldre 
bevarade vägsträckning på ön som finns kvar. 
Den visar på hur kontakterna mellan gårdarna 
och stränderna en gång fungerat.  

PLANFÖRHÅLLANDE

Gällande detaljplan från 1989 med rödmarkering runt Gårdaskolan. 
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HISTORIK

ALLMÄN FOLKSKOLA
År 1842 infördes allmän folkskola i Sverige. 
Skolor och undervisning hade funnits innan 
dess men nu var tanken att alla barn skulle få 
utbildning. Reformen fick dock inte genomslag 
direkt och på Öckerö tog det 15 år innan den 
första skolan uppfördes. Det var inte så lätt 
att enas om var en skola skulle finns när det 
fanns tio olika öar att välja på. 1857 beslutade 
socknen att skolhuset skulle hamna på den 
folkrikaste ön som var Hönö. Hans Pettersson 
i Gårda hade lämplig tomt för ändamålet som 

han sålde för 20 riksdaler och Erik Olsson på 
Grötö hade ett hus till salu för 1 800 riksdaler. 
Huset kom att innehålla en skolsal som var 12 
alnar lång och 8 alnar bred samt en lärarbostad 
på nedervåningen. På laga skifteskarta från 
1864 finns Gårdaskolan med och man kan se 
att den hamnade på ett impediment nära den 
brukade marken.

Skolsituationen för Öckerö socken förändrades 
när barnantalet ökade och år 1894 beslutades 
att en småskola skulle finnas i Hult samt att 
Gårdaskolan skulle byggas ut.

Laga skifteskarta över Gårda by från 1864. Gårdaskolan är markerad med röd ring. 
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SKOLBYGGNADENS 
UTVECKLING
Gårdaskolan har genomgått flera tillbyggnader 
vilket är lätt att uppfatta när man ser alla olika 
byggnadsvolymer som fogats till varandra. Vi 
vet att den första byggnaden var en timmer-
byggnad som skeppades från Grötö och skol-
salen var cirka 7 gånger 5 meter. Till det fanns 
det också en lärarbostad. Det finns några foto-
grafier som visar skolans olika utbyggnader.

SLUTET AV 1800-TALET
Ett skolfoto från cirka sekelskiftet 1900 visar 
skolans elever sittandes en bit ifrån skolan på 
andra sidan vägen. Det är en skola med två 

byggnadsvolymer med sadeltak och inredd 
vind. Huvudbyggnaden har en rektangulär 
grundform med en vinkelställd utbyggnad med 
gavel och entré mot skolgården. I bottenvå-
ningen finns höga korspostfönster och i gavelns 
andravåning finns tre lite lägre korspostfönster. 
En trätrappa leder upp till entrén som har ett 
dekorativt utformat överstycke. Det framstår 
vara en relativt mörk träfasad med fönster och 
omfattningar i en avvikande kulör. 

Gårdaskolans elever sittande på andra sidan vägen. Foto cirka 1900. 
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CIRKA 1905
På ett skolfoto några år senare sitter en skol-
klass framför en ljusmålad träfasad. Vi vet att 
eleverna är födda 1896. Vi ser endast den nedre 
delen av byggnaden. Vi känner igen trappan 
och entrén som pryds av ett dekorerat över-
stycke. Fönstren och naturstenssockeln är lika 
som tidigare. Den stora förändringen är en 
envånings tillbyggnad som byggts rakt ut på 

ena sidan. Träfasaden är ljus med avvikande 
fönsteromfattningar och mörka fönsterbågar. 
Det finns ett litet prång i hörnet mellan huvud-
byggnaden och den låga tillbyggnaden. Till-
byggnaden har tvåluftsfönster med spröjsar. 

Skolfoto med elever födda 1896. 
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BYGGLOV 1986, 2008 OCH 2017

1986 beviljas bygglov för om- och tillbyggnad 
av skolan. Det sker en utbyggnad i en våning 
mot väster och ett nytt trapphus byggs framför 
huvudbyggnaden. Den största förändringar är 
dock tilläggsisolering och förändring av föns-
tertyp. Fönstren minskar i storlek och man 
sätter in sidohängda tvåluftsfönster som saknar 
spröjs. Tilläggsisoleringen medför att fönstren 
hamnar i djupa nischer och den nya träpanelen 
förenklas och avslutande gesims avlägsnas. 

När Gårda kristna skola flyttar in i skolan 2008 
beviljas bygglov för en smal tillbyggnad utmed 
framsidan och nya entréer och ett stort trädäck 
byggs utmed hela byggnaden. 

2017 söks bygglov för att bygga om skolan 
till bostäder. Ett tillfälligt bygglov beviljas. 
Ombyggnadsarbetena pågår under 2018. Exte-
riöra förändringar som sker är större balkong 
mot norr samt att flera av befintliga tvålufts-
fönster byts ut till pivåhängda fönster med hel 
ruta. 

Bygglov 1986, fasad mot väster.

Bygglov 2008, fasad mot väster. Nytt entréparti och trädäck framför fasaden. 
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SKOLAN 2018

EXTERIÖR
Gårdaskolan har målade ljusmålade träfasader 
i enkel ohyvlad locklistpanel med vita fönster 
och omfattningar. Fasaden är tilläggsisolerad 
vilket syns genom att träpanelen går längre ut 
än sockeln och att fönstren har djupa nischer. 
Takfallen har rött betongtegel förutom den låga 
tillbyggnaden längst fram som är täckt med röd 
bandplåt.

FASAD MOT SÖDER�
Söderfasaden ger uttryck för alla utbyggnader 
som skolbyggnaden genomgått under alla år. I 
bakgrunden syns det brutna takfallet med röda 
tegelpannor. Entrédörr ligger i en smal utbygg-
nad som sträcker sig utmed fasaden. 

Två gavlar dominerar fasadens uttryck varav 
den lägre volymen skjuter fram. En hög fyrkan-
tig volym med flackt pulpettak ligger bredvid 

den höga gaveln. En balkong finns i hörnet 
mot det brutna taket. Två envånings byggvoly-
mer sticker ut från huvudbyggnaden. Fönstren 
är en blandning av tvåluftsfönster och fönster 
med en hel ruta. Ett stort trädäck med räcken i 
tryckimpregnerat trä är uppfört utmed fasadli-
vet på byggnadens framsida.  

Fasad mot väster, foto 2018.

Norr

Väst
er

Ö
ste

rSöder
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FASAD MOT VÄSTER
Fasaden visar två gavelmotiv med det brutna 
höga taket och det lägre på tillbyggnaden. Den 
låga träfasaden möter det nakna berget som 
ligger synligt i dagen. Vindskivorna är tvåfär-
gade med både en röd och vit träbräda. Föns-
teromfattningarna i andra våningen är röda. En 
vit entrédörr finns mitt på fasaden. Tre stycken 
enluftsfönster utan post och spröjsar finns på 
fasaden.

Fasad mot väster.
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FASAD MOT NORR
Fasaden utgör baksida på skolbyggnaden. En 
stor balkong i tryckimpregnerat trä med höga 
stolpar dominerar intrycket. Balkongen sträcker 
sig ut med det förhöjda fasadpartiet som har 
balkongdörrar och fönster med låg bröstning. 
En entrédörr finns under balkongen. Den låga 
tillbyggnaden har endast ett fönster. Det finns 
en trappa ned till källaringången. Bredvid käl-
lardörren sitter tre mindre fönster i band.

Fasad mot norr.

Dörr till källaren på fasaden mot norr..
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FASAD MOT ÖSTER
Den låga tillbyggnaden landar alldeles nära 
körbanan på Gårdavägen och byggnaden vilar 
tydligt på det släta berget. Naturstenen utmed 
hela sockeln bildar tillsammans med berget en 
fin helhet som fortsätter i stenmuren utmed 
vägen. Gaveln med brutet takfall dominerar 
fasaduttrycket. Vindskivorna är tvåfärgade med 
både en röd och vit träbräda. På andra våningen 
sitter vita tvåluftsfönster med röda omfatt-
ningar. På nedvåningen har vita pivåhängda 
enluftsfönster utan post satts in under 2018. 

Fasad mot öster, 2018.

Fasad mot öster, 2017. Lägg märke till de tvådelade 
fönstren i bottenvåningen. 
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INTERIÖR
Hösten 2018 är skolan under ombyggnad 
för att omvandla skolan till bostäder. För att 
nivellera golven har flytbetong lagts ut på hela 
golvytan på bottenvåningen och få ytor av äldre 
ursprung är synliga. Väggar och tak är inklädda 
med gipsplattor. 

På andra våningen finns de befintliga lärarbo-
städerna. Här finns planlösningar och värden 
som bör bevaras, till exempel taklister och 
ådringsmålade dörrar. 

Bottenvåning med flytbetong på golven och gipsskivor på väggarna.
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Mur mot Gårdavägen.

Mur mot Gårdavägen sedd från skolgården.
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STENMUR VID 
GÅRDASKOLAN
På Lagaskifteskartan följer tomten Gårda-
vägen. Mot nordost angränsade tomten till 
byns inägor. Tomten som avvarades bestod 
mestadels, precis som nu, av berg i dagen med 
ett par mindre insprängda ängslotter utmed 
Gårdavägen. På den västra av dessa ängslotter 
placerades skolan. 

Naturstensmuren fungerar som tomtavskiljare 
mot Gårdavägen. Muren är en fogad skalmur 
som följer den omgivande terrängen som till 
stor del utgörs av berg. Murstenen utgörs av 
sprängsten blandad med fältsten av bohus-
granit i blandade storlekar som skiftar i såväl 
grått som rött. Den grovtuktade stenen ligger 
i ojämna skiftgångar. Utifrån en okulär besikt-
ning av muren verkar det som om muren har en 
kärna av stenfyllning, vilket är den vanligaste 
konstruktionen av fristående gärdesgårdar, det 
vill säga att muren består av två murade sidor 
med en kärna av mindre stenpackning. Mur-
krönet är idag täckt med bruk. 

Muren i sin helhet är fortfarande i relativt gott 
skick. Partiellt är den i sämre skick med utkal-
vade delar med kil- och fyllnadssten som fallit 
ur sina ursprungliga lägen. I murens kröntäck-
ning finns sprickbildningar och större bortfall 
som vittnar om murens rörelser. Orsaken till 
skadeproblematiken kan bero på många års 
ovarsamma omfogningar med cementhaltiga 
bruk med frostsprängningar som följd. 

Skadad mur sedd uppifrån.

Mur i anslutning till grundmur..

Mur sedd från skolgården.
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ANTIKVARISKA 
SYNPUNKTER
Gårdaskolan var den första skolan som uppför-
des i Öckerö socken. Det var den svenska folk-
skolereformen från 1842 som påskyndade byg-
gandet av skolan. Så småningom byggdes fler 
skolor på öarna som ingick i socken. Att det 
är den första skolan som uppfördes har stort 
kulturhistoriskt värde. Byggnaden har byggts 
till vid flera tillfällen under dess 160 års långa 
historia. Av de tidiga bilder som finns ser vi att 
tillbyggnaderna kring sekelskiftet 1900 gjordes 
med höga arkitektoniska ambitioner. Det vi 
idag skulle kalla förvanskning, att byggnadens 
värden skadas eller går förlorade, skedde i mit-
ten av 1980-talet då byggnaden tilläggsisole-
rades och fick nya mindre fönster. Något som 
efterhand borde skett på ett med varsamt sätt. 
Trots de förvanskade fasaderna uppmärksam-
mades skolan i det Kulturmiljöprogram som 
finns från 2012. 

Vid kommande åtgärder på skolan bör man 
överväga att återställa fasaderna eller del av 
fasaderna som de såg ut innan bygglov bevilja-
des 1986. Det skulle innebära en återgång till 
fönster av korspostmodell och en träfasad med 
gesims och fönsteromfattningar. Färgsättningen 
skulle också kunna vara i harmoni med det som 
fanns i början av 1900-talet. 

Karaktäristiskt för en skola är att det finns en 
skolgård. Trots att byggnaden kan upplevas 
som förvanskad är ändå de olika tillbyggna-
derna gjorda för att tillgodose ett växande antal 
elever. Även när det nu kommer att vara bostä-
der i hela byggnaden är det viktigt att man kan 
förstå att det har varit en skola. Skolgården blir 
då en viktig pusselbit i berättelsen om Öckerö 
kommuns första skola. Endast en minde kom-
plementbyggnad bör uppföras på fastigheten 
och placeras mot sydväst, på den yta där ber-
get har bearbetats. En så stor öppen yta som 
möjligt bör finnas i direkt anslutning till skol-
byggnaden. Traditionellt har uthusbebyggelse 
falufärgad träfasad och tak med lertegel. Med 
fördel kan återvunnet lertegel användas. 

Muren mot vägen besitter ett högt kulturhis-
toriskt värde. Framför allt bidrar den till att 
bibehålla vägens och områdets ålderdomliga 
agrara karaktär. Mycket tyder på att muren 
tjänat som tomtavskiljare och hägnad till skol-
gården. Gemensamt med skolbyggnaden och 
anliggande skolgård besitter muren ett högt 
kulturhistoriskt värde. Tillsammans speglar de 
lokala fysiska uttryck som uppstod som följd av 
1842 års statliga folkskolereform och gör det 
möjligt för människor att utläsa och förstå plat-
sens funktion och användning sedan mitten av 
1800-talet. Vägsträckningen är också den äldsta 
bevarade på Hönö.

Muren bör underhållas så att den inte fal-
ler sönder. Viktigt att i kritiska punkter som 
början/avslut och hörn använda bindare som 
ökar murens hållfasthet. Murstenen fogas med 
hydrauliskt kalkbruk. Fogarna görs smala. 
Beslut om eventuell kröntäckning sker genom 
samråd med antikvarisk expertis. Sly och vege-
tation som växer nära inpå muren bör avlägs-
nas.
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SAMMANFATTNING

Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun beräknat ljudutbredning och ljudnivå vid fasad från
vägtrafik till Gårdaskolan, Öckerö för prognosår 2040. Utredningen syftar till att undersöka
möjligheten att göra om skolbyggnaderna till bostäder.

Beräkningarna visar att grundkravet enligt trafikbullerförordningen, Leq 60 dBA, uppfylls på
samtliga fasader och lokalerna skulle därmed kunna utformas fritt till bostäder utan krav på
bullerdämpande kompensationsåtgärder.

Gemensam uteplats kan förläggas till markplan på den norra delen av tomten, eventuella privata
uteplatser kan då anses vara ett komplement och behöver inte uppfylla riktvärden.

Det korta avståndet till vägen i kombination med den höga andelen tung trafik gör att den
maximala ljudnivån vid fasad blir hög. Fasad, fönster och ev. friskluftsventiler kommer därför
behöva väljas med hög ljudklass vid vissa fasader i en framtida projektering för att riktvärdena
inomhus ska kunna innehållas.
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1 BAKGRUND
Öckerö kommun undersöker möjligheten att omvandla Gårdaskolan till bostäder, byggnaden
ligger i direkt anslutning till Gårdavägen, se figur 1.

Figur 1. Gårdaskolan, Öckerö. Källa: Hitta.se

Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun beräknat ljudutbredning och ljudnivå vid fasad från
Gårdavägen för prognosår 2040. Beräknade värden jämförs med gällande riktvärden.

2 BEDÖMNINGSGRUNDER
Buller anses, framförallt vid trafikerade vägar och järnvägar, vara ett stort folkhälsoproblem. När
människan utsätts för buller är den vanligaste reaktionen en känsla av obehag. Därutöver anses
buller också orsaka stressreaktioner, trötthet, irritation, blodtrycksförändringar och
sömnstörningar.

2.1 STÖRNINGSMÅTT

Ljud mäts oftast i decibel med beteckningen dBA. Indexet ”A” efter ”dB” indikerar att ljudets
frekvenser har korrigerats på ett sätt som motsvarar hur det mänskliga örat uppfattar
frekvenser. Det mänskliga örat uppfattar ljusa toner bättre än mörka.

2.2 EKVIVALENT OCH MAXIMAL LJUDNIVÅ

I Sverige används vanligtvis två störningsmått för trafikbuller: dygnsekvivalent (Leq) respektive
maximal (Lmax) ljudnivå. Med dygnsekvivalent ljudnivå avses medelljudnivån under dygnets 24
timmar. Den maximala ljudnivån vid fasad beräknas som den ljudnivå som överskrids högst fem
gånger per natt av den bullrigaste fordonstypen, vanligtvis den tunga trafiken. För uteplats i
anslutning till bostad beräknas den maximala ljudnivån som den ljudnivå som max överskrids
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fem gånger under en genomsnittlig timme under dag och kväll.

En fördubbling/halvering av trafikmängden eller en fördubbling/halvering av avståndet till vägen
ger 3 dBA högre/lägre ekvivalent bullernivå.

2.3 RIKTVÄRDEN FÖR TRAFIKBULLER VID BOSTÄDER

Regeringen har i juni 2015 fastställt en förordning avseende trafikbuller vid nybyggnad av
bostadsbyggnader, SFS 2015:216; Förordningen om trafikbuller vid bostadsbebyggelse. Under
2017 genomfördes en uppdatering av förordningen, numera benämns den SFS 2015:216 t.o.m.
2017:359.

För detta projekt innebär det följande:

· Grundkravet är att dygnsekvivalent trafikbullernivå (Leq) inte bör överskrida 60 dBA
utanför fasad. För små lägenheter, högst 35 kvm, gäller istället att Leq 65 dBA inte bör
överskridas utanför fasad.

· Om Leq 60 dBA överskrids bör minst hälften av rummen lokaliseras mot sida med högst
Leq 55 dBA / Lmax 70 dBA.

· På uteplats gäller Leq 50 dBA / Lmax 70 dBA.

3 BERÄKNING
Beräkningarna har utförts i programmet SoundPLAN version 8.0. Programmet följer denna
beräkningsmodell:

• Naturvårdsverkets rapport 4935, Buller från spårbunden trafik - Nordisk
beräkningsmodell, reviderad 1996.

Metoden antar ett svagt medvindsfall från källa till mottagare. Beräkningsgången kan kort
beskrivas enligt följande:

• En topografisk karta över området har använts som grunddata i programmet. På
markkartan placeras sedan vattendrag, byggnader, skärmar, vägar mm.

• Utgående från markkartan har samtliga bullerkällor av betydelse matats in i modellen.

• Beräkningsprogrammet tar hänsyn till de ytor och den topografi som befinner sig i
närheten av källorna. Detta innebär att eventuella ljudreflexer eller skärmningar som
påverkar ljudutbredningen från respektive källa medräknas.

• Övriga parametrar som ingår i beräkningar är exempelvis geometrisk
avståndsdämpning, atmosfärsdämpning och markdämpning (hård eller mjuk mark).

Beräkningarna baseras övervägande på mjuk mark, vägar, trottoarer och parkeringsplatser
räknas som hård mark.

Ljudutbredningen räknas på två meters höjd över mark och redovisar ljudnivån inklusive
fasadreflex.





















Svar på frågor om Mobility Management 

Arbetar kommunen med 
mobility management 
dvs. mjuka åtgärder för 
att ändra resbeteende?

Ja

Grön 
resplan/mobilitetsplan

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Kampanjer för mer 
miljövänligt resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Samlad reseinformation 
för flera färdsätt

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Utbildning om hållbart 
resande

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Distansarbete Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Resfria möten Kommunen arbetar inte med åtgärden

Målgruppsanpassade 
kampanjer t.ex. 
testresenärer. 
hälsotrampare

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Bättre cykelfaciliteter (ej 
infrastruktur)

Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Bilpooler Kommunen har gjort enstaka åtgärder

Sparsam körning/Eco-
driving

Kommunen arbetar inte med åtgärden

Hur länge har 
kommunen arbetat med 
mobility management?

Kortare än 2 år
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PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk 
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö 
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en 
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100 
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger 
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10 
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt 
givna tillstånd. 
 
Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2008-2017, 
har befolkningen i snitt ökat med 63 personer per år. 
 
Tabell 1 Källa: SCB 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Invånare 12250 12292 12449 12487 12536 12574 12645 12682 12773 12923 12883 

 
 
Överskridanden av tillstånd (pe) för de senaste fem åren visas i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2 Källa: Va-enhetens mätningar 

År Tillfällen peMax Datum överskridande 
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-

aug 
2014 1 16 107 24-jul 
2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 

05-aug 
2016 3 14 535 22-mar, 01-jun, 13-jul 
2017 0 12 408  
2018 0 11 923  

 
Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde, 
se tabell 2. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete 
med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten 
har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete. 
 
Antal besökande till kommunen har ökat. Beläggningen på kommunens gästhamnar 
har sedan 2014 varit relativt konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av 
ställplatser har ökat och förväntas öka ytterligare framgent.  Enligt tabell 2 är 7 av de 
11 överskridanden under föregående fem år i turistsäsongen juni-augusti. För 2017 är 
medelvärdet för månaderna juni-augusti 1 200 pe högre än årsmedelvärdet. För 2018 
är medelvärdet för samma period 2 100 pe högre än årsmedelvärdet. 
 



De senaste två åren har tillfört organiskt material minskat. Detta kan ha att göra med 
att kommunen i maj 2017 startade en kampanj för att samla in fett, sammanlagt har 
1 791 kg matolja samlats in under de 16 månader kampanjen pågått fram till och med 
september. Åren 2013, 2015 och 2016 finns dock fyra mättillfällen då tillståndet 
överskreds innan årets maj månad. I oktober 2017 genomförs möte med företagare 
för att få dessa att installera fettavskiljare. Kommunen har alltid haft ett förbud mot 
avfallskvarnar. 
 
 
I gällande detaljplaner finns byggrätt för 43 villor på privat mark. Kommunen utgår 
ifrån att det flyttar in fyra personer i varje villa och dessa ansluter då med (4*43) 172 
pe till Pinan. Därutöver är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att behovet 
av att utveckla Öckerö centrum är överordnat annan utveckling i kommunen.  
 
 
Enligt exploatören för detaljplan för Öckerö nya centrum, kommer det i snitt bo 1,8 
personer per lägenhet i Öckerö nya centrums 400 möjliga bostäder. Maxbeläggning 
på det hotell som medges i detaljplanen är 120 gäster. Detta sammanlagt tillför 840 
pe. 
 
 
En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 
bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter blir 
den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe 
 
 
Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som 
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och 
bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från 
Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt. 
 
 
Tabell 3 Uträkning av tillåtna anslutningar till Pinan 

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe 
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan) = 
12 948 pe. 

 
 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av 
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö 
nya centrum och detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan kan antas utan risk för 
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 



 
 
 
 
 
 
Öckerö kommun 2019-03-15 
 
Lisette Larsson 
Enhetschef Va 
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TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre 

Ärende: Antagande – Detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294   

Diarienummer: 0233/13 

 
Förslag till beslut om granskning  
 
Samhällsbyggnadsverksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294 daterade 2019-05-03 och 

föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 

§ (SFS 2010:900).  

 

Detaljplanens syfte  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder på Björkö. 

Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den norra delen av 

området tillåts utöver bostäder även skola och centrumändamål. För den södra delen av 

planområdet medges utöver bostäder även centrumändamål.  

 

Detaljplanen leder till en förtätning av Björkö samhälle i ett centrumnära och kollektivtrafik-

försett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att området 

går att använda utefter de behov som finns både idag och i framtiden. 

 

 
Granskning  

Kommunstyrelsen godkände den 18 december 2018 huvuddragen i granskningshandlingar 

daterade 2018-11-20 och delegerade till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna justeringar 

innan granskning.   



 

 

 

Planförslaget var föremål för granskning mellan 9 – 30 januari 2019. Under granskningsti-

den inkom det totalt 11 yttranden. 

 

Sammanfattning av granskningsyttranden:   
Länsstyrelsen och Trafikverket anser utifrån rådande trafiksituation att det är olämpligt att 

exploatera på ett sådant sätt som leder till ökad trafikalstring på väg 155. Länsstyrelsen yttrar 

sig vidare om att kommunen behöver beskriva om detaljplanen inryms inom det tillstånd om 

14 000 pe som finns för Öckerö kommuns reningsverk. Lantmäteriet yttrar sig om att det i 

planhandlingar tydligare bör framgå vilken lagstiftning som tillämpas vid inlösen av mark 

samt vilka fastigheter som påverkas av en flytt av ledningsrätt.  

En sakägare menar att det inte framkommer i planhandlingarna hur hög bebyggelsen kan bli 

och att det inte är beskrivet hur parkering ska ske inom fastigheterna. En annan sakägare på-

pekar att skuggpåverkan kommer bli stor och att det är fuktig mark i västra delen av planom-

rådet.  

Ett mindre antal sakägare samt Björkö samhällsförening och samverkansgrupp yttrar sig om 

att användningsbestämmelserna D och O bör utgå ur planförslaget. De anser vidare att bygg-

naderna bör placeras utmed Kyrkvägen för att skapa en traditionell och intim gatumiljö samt 

att kommunen i plan ska reglera utformning tydligare. De anser att det är positivt att en gc-

bana finns inritad men att de önskar att en säker övergång uppförs på Skarviksvägen vid 

busshållplatsen. De ifrågasätter det i planen fastställda parkeringstalet.   

 

Justeringar av planförslaget inför antagande  

Till följd av inkomna synpunkter har planen reviderats under följande punkter (se bilagd 

samrådsredogörelse för samtliga justeringar):  

• Användningsbestämmelse O och D utgår ur planförslaget. 

• Användningsbestämmelse C omformas till ”C1 – utom hotell”  

• Syftet med detaljplanen omformuleras då användningsbestämmelser O och D utgår.  

• Plankartan förses med uformningsbestämmelse som anger att större byggnadsvoly-
mer visuellt ska delas upp.  

• Planbestämmelse om takuformning kompletteras med ”valmat tak” för att möjliggöra 
att takutformning på befintlig byggnad kvarstår.  



 

 

 

• Planbeskrivningen kompletteras med ett textstycke om vilka fastigheter som berörs av 
att ledningsrätten genom området flyttas.  

• Bestämmelse för högsta nockhöjd justeras inom området längst söder ut i planområ-

det. I granskningshandlingarna angavs en nockhöjd på + 4,5 meter över nollplanet 

vilket är en felskrivning. Avsikten med höjdbestämmelsen är att kunna uppföra en 

byggnad med en höjd på max 4,5 meter över marknivån inom egenskapsområdet. Ju-

steringen innebär att planförslagets avsikt möjliggörs. Höjdbestämmelsen justerades 

ner mellan samråd  

 

 

  Bilagor 

Plankarta 2019-05-03 
Illustrationsritning  2019-05-03 
Planbeskrivning  2019-05-03 
Samrådsredogörelse 2018-11-20 
Granskningsutlåtande  2019-05-03 
Grundkarta 2019-01-18 
Markteknisk undersökningsrap-
port geoteknik  

2015-07-03 

PM trafik  2018-05-29 
PM gång- och cykelväg 2018-10-06 
VA-utredning  2015-10-29 
Dagvattenutredning  2019-03-01  
PM nya anslutningar till Pinans re-
ningsverk 

2019-05-02 

 
 
 
  Övriga ej bifogade handlingar:  

Behovsbedömning 2015-04-21 
Fastighetsförteckning 2018-12-04, Ny levereras innan antagande.  

 
 
 
 
 
………………………………………..                                                     ……………………………………………   
Gull-Britt Eide                                                                   Urban Olsson                               
Kommundirektör                             Samhällsbyggnadschef 
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Inledning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder 
på Björkö. Detaljplanen syftar även till att medg��er användningar av marken. 
I den norra delen av området tillåts utöver bostäder även skola och centrumän-
damål. För den södra delen av planområdet medges utöver bostäder även centru-
mändamål.

Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle i ett centrumnära och 
kollektiv-tra�kförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika använd-
ningarna gör att området går att använda utefter de behov so��nns både idag 
och i framtiden.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 9 januari 
– 30 januari 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommu-
nens hemsida och på kommunens anslagstavla. Underrättelse om granskning har 
anslagits på kommunens anslagstavla och skickats till berörda. 

Totalt har 11 yttranden inkommit under granskningsstiden. Samtliga yttranden 
�nns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer 0233/13).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen och Tra�kverket anser utifrån rådande tra�ksituation att det är 
olämpligt att exploatera på ett sådant sätt som leder till ökad tra�kalstring på 
väg 155. Länsstyrelsen yttrar sig vidare om att kommunen behöver beskriva om 
detaljplanen inryms inom det tillstånd om 14 000 pe so��nns för Öckerö kom-
muns reningsverk. Lantmäteriet yttrar sig om att det i planhandlingar tydligare 
bör framgå vilken lagstiftning som tillämpas vid inlösen av mark samt vilka fast-
igheter som påverkas av e��ytt av ledningsrätt. 

En sakägare menar att det inte framkommer i planhandlingarna hur hög bebyg-
gelsen kan bli och att det inte är beskrivet hur parkering ska ske inom fastigheter-
na. En annan sakägare påpekar att skuggpåverkan kommer bli stor och att det är 
fuktig mark i västra delen av planområdet. 

Ett mindre antal sakägare samt Björkö samhällsförening och samverkansgrupp 
yttrar sig om att användningsbestämmelserna D och O bör utgå ur planförslaget. 
De anser vidare att byggnaderna bör placeras utmed Kyrkvägen för att skapa en 
traditionell och intim gatumiljö samt att kommunen i plan ska reglera utform-
ning tydligare. De anser att det är positivt att en gc-ba���nns inritad men att de 
önskar att en säker övergång uppförs på Skarviksvägen vid busshållplatsen. De 
ifrågasätter det i planen fastställda parkeringstalet.  
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Utredningar
Efter granskningen har en utredning och ett PM utförts för att förbättra och för-
tydliga planförslaget.

Dagvattenutredning 
En dagvattenutredning har utförts för att belysa hur dagvatten ska hanteras vid 
en utbyggnad av planerad gång- och cykelväg. 

PM - nya anslutningar till Pinans reningsverk
VA-enheten har tagit fram ett PM för att belysa vilken påverkan planförslaget 
kommer innebära på reningsverket på Pinan. 

Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas nedan, 
tillsammans med bemötande och eventuell åtgärd.
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Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer för vatten, 
mellankommunal samordning samt att bebyggelse kan bli olämplig för människ-
ors hälsa måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte skall prövas av Länsstyrelsen. 

Motiv för bedömningen 

Hälsa och miljökvalitetsnormer för vatten

Med anledning av att Öckerö kommuns reningsverk har ett tillstånd som medger 
14 00 pe som i stort sätt är nått eller intecknat av antagna detaljplaner behöver 
kommunen beskriva hur detaljplanen för bostäder norr om Skarviksvägen på 
Björkö ryms inom be�ntligt tillstånd. 

Mellankommunal samordning - Väg 155 

Enligt kommunens beräkningar bidrar föreslagen exploatering med ett tillskott 
med upp till 90 fordon per årsmedeldygn (ÅDT) på väg 155. Av dessa räknar 
kommunen med att i snitt 6,3 fordon kommer att färdas i den mest belastade 
riktningen i maxtimmen. 

Tra�kverket och länsstyrelsen konstaterar att kapaciteten för väg 155 är i prin-
cip nådd eller intecknad under maxtimmarna av framåtskridande detaljplaner 
så som Öckerö nya centrum. Länsstyrelsen och Tra�kverket anser därav att det 
utifrån rådande tra�ksituation är olämpligt att exploatera på ett sådant sätt som 
leder till ökad tra�kalstring på väg 155, från Gossbydal och västerut, innan det 
�nns tydliga indikationer på förbättringar i framkomligheten. 

Prövningsgrunden mellankommunala frågor aktualiseras av länsstyrelsen i de 
fall användningen av mark- och vattenområdet som angå��era kommuner inte 
har samordnats på ett lämpligt sätt. I förarbetena står det att länsstyrelsen ska 
pröva en detaljplan om de inblandade kommunerna på något sätt är oense. Läns-
styrelsen och Tra�kverket konstaterar att en samordning sker men kan inte se om 
kommunerna är överens. Länsstyrelsen förordar att en mellankommunal över-
enskommelse tas fram mellan Göteborgs stad och Öckerö kommun. En överens-
kommelse som anger vilken ytterligare exploatering, alternativt fordonsrörelser 
som kan tillåtas på väg 155, från Gossbydal och västerut, innan de��nns tydliga 
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Organisationer och politiska partier

Björkö samhällsförening och Björkö samverkansgrupp

Användning av kvartersmark 
• För att möjliggöra att planområdet kan användas både för de behov so��nns 

idag och för eventuella framtida behov, har användningsbestämmelserna i 
detaljplanen gjorts mycke��exibla. Risken med denna stor��exibilitet är 
emellertid att området kommer att kunna användas för annat ändamål än 
det avsedda, d.v.s. bostadsändamål med kompletterande servicefunktioner. 
Beteckningarna på kvartersmarken är i planen BSCD resp. BOC. Om det är 
vandrarhem som avses med O och vårdcentral/distriktssköterska som avses 
med D, så ryms detta inom C och behöver därmed inte ha egna användnings-
bestämmelser som medger betydligt mer än vad som avses. Lämpligtvis så 
preciseras C1 - centrum utom hotell, för att även tillgodose Länsstyrelsens 
yttrande i samrådet om att hotell anses generera för stor andel tra�k och att 
det inte är acceptabelt. Inom användningen D utan precision ingår all öppen 
och sluten hälso-, sjuk och kriminalvård, vilket vi förutsätter inte är syftet 
med planen. Därför borde de användningar som ingår i beteckningen C vara 
tillräckliga för att syftet med planen skall kunna uppnås  

• För att minska måttet på gaturummet och skapa en traditionell och mera 
intim gatumiljö bör bebyggelsen tillåtas så nära Kyrkvägen som möjligt. Den 
större delen av den punktprickade ytan längs Kyrkvägen utom en remsa längs 
planområdets gräns bör alltså ersättas med en byggrätt för BC-ändamål. 
Olyckligtvis har man idag tillåtits lägga en nybyggnad teknikbyggnad på mark 
som enligt gällande plan inte får bebyggas. Har man verkligen fått bygglov för 
detta. Föreslaget området för Teknikbyggnad (E) bör utgå och ingå i byggrät-
ten för det som i granskningsskedet anges som BSDC-ändamål. Istället bör 
planområdet utvidgas till att omfatta även området för nuvarande transfor-
matorstation och marken omedelbart norr därom och denna del, som i gällan-
de plan är betecknad med A, i den nya planen ges en E-beteckning. 

Utnyttjandegrad
• I diskussion om utformning av bostadsbebyggelsen inom planområdet, har 

idéer framlagts om anläggningar med överglasade uterum, t.ex. för senior-
boende. I samband med bygglovsansökan omfattar begreppet byggnadsarea 
idag även s.k. öppenarea, d.v.s. överglasade ytor. Denna tolkning innebär att 
eventuella överglasade uterum kommer att inräknas i den tillåtna byggnadsa-
rean. För att förhindra diskussioner vid kommande bygglovsansökan, bör be-
stämmelserna för nyttjandegraden därför kompletteras, så att det utöver den 
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tillåtna byggnadsarean på de båda fastigheterna (30 resp. 35 %) även medges 
möjlighet till byggnad av överglasade ytor i anslutning till nya bostadshus. 

Placering och utformning 
• Utformningsregler bör skrivas in i planbeskrivningen och regleras på plan-

kartan. Flertalet boende på ön och Bohusläns museum har i samrådsskedet 
påtalat vikten av att reglera utformningen inom detaljplanen. Synpunkterna 
avvisades i detta skede enligt med att detaljplanen ska hålla��exibel. Flexi-
biliteten i användning och placering är fortsatt stor, även om utformningen 
regleras, så att den nya bebyggelsen kan tillföra området och centrala Björkö 
kvalitativ bebyggelse. Detaljplanen omfattar en central del av Björkö och kom-
mer att påverka upplevelsen av entrén ner till hamnen. Här borde kommunen 
ta sitt ansvar och reglera upp fasadmaterial, färgsättning och placering mer, 
så att det överensstämmer med den byggnadskultur som vi värnar om här 
ute. Som exempel föreslås följande: 
Byggnader skall placeras så nära gata som möjligt.  
Skala skall vara anpassad till intilliggande bostadsbebyggelse. Husvolymerna 
bör inte vara för stora, utan skall brytas ned i mindre huskroppar. Det är av 
vikt att inte utforma långa, monotona fasader utan att med hjälp av placering, 
förskjutningar och vinklar bryta upp byggnadsvolymer för att gen en livlig 
och varierande miljö.  
Fasadmaterialet skall vara rött tegel.  
Parkeringsytor skall delas upp i mindre enheter och inte utformas som stora 
sammanhängande parkeringsjok. 

Administrativa bestämmelser 
• Det pågår en diskussion om vilken typ av boende och vilken typ av närservi-

ce, t.ex. lokaler för närsjukvård, som är möjlig att etablera inom planområdet. 
Stor ris��nns att dessa diskussioner drar ut på tiden. Planens genomförande-
tid på 5 år är då i knappaste laget bör därför i stället sättas till minst 10 år. 

Trafik - inklusive gång- och cykelvägar 
• Placeringen av föreslaget farthinder på Skarviksvägen ifrågasätts. Det snäva 

gaturummet, den begränsade sikten och nivåskillnaden gör att hastigheten 
på tra�ken från hamnen redan är låg, medan tra�ken från färjan snabbt 
kommer in i korsningen nedanför Mossvägen. Farthinder bör därför placeras 
på andra sidan om korsningen mot vad som nu är föreslaget i planbeskriv-
ningen och tra�kutredningen eller och allra helst på var sida om korsningen 
med gång- och cykelstråket. Alternativ kan övergången från Mossvägen ner 
till gång- och cykelstråket höjas upp som farthinder och utformas så att det 
tydliggörs att gående och cyklister har företräde framför biltra�ken. 
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Revidering av förslaget

Till följd av inkomna yttranden har följande justeringar genomförts för att 
förbättra planförslaget:
• Användningsbestämmelse O och D utgår ur planförslaget. 

• Användningsbestämmelse C omformas till ”C1 - utom hotell”. 

• Bestämmelse för högsta nockhöjd justeras inom området längst söder ut i 
planområdet. I granskningshandlingarna angavs en nockhöjd på + 4,5 meter 
över nollplanet vilket är en felskrivning. Avsikten med höjdbestämmelsen är 
att kunna uppföra en byggnad med en höjd på max 4,5 meter över marknivån 
inom egenskapsområdet. Justeringen innebär att planförslagets avsikt möjlig-
görs. Höjdbestämmelsen justerades ner mellan samråd och granskning för att 
minska påverkan på intilliggande fastigheter österut.   

• Syftet med detaljplanen förtydligas då användningsbestämmelser O och D 
utgår. 

• Plankartan förses med utformningsbestämmelse som anger att större bygg-
nadsvolymer visuellt ska delas upp. 

• Planbestämmelse om takutformning kompletteras med ”valmat tak” för att 
möjliggöra att takutformning på be�ntlig byggnad kvarstår. 

• Planbeskrivningen kompletteras med ett textstycke om vilka fastigheter som 
berörs av att ledningsrätten genom område��yttas. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-05-03

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

Rikard Sporre                          Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
LÄGE 
Planområdet är beläget i korsningen Skarviksvägen/Kyrkvägen vid busshållplatsen 
Mossvägen. Planområdet ligger cirka 200 meter öster om Skarvikshamnen.  
 

 
 

Planområdet är markerat med streckad linje. 
 
AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN 
Planområdet omfattar två fastigheter; Björkö 1:294 och 1:305 och är cirka 6100 kvm stort. 
Fastigheterna är i privat ägo; ÖFAB Öckerö fastighets AB, samt Björkö Hotell. Mindre delar 
av Björkö 1:132, 1:134, 1:235, 1:295 och 1:219 berörs av den gång- och cykelväg som planeras. 
 
PLANFÖRHÅLLANDEN 
Översiktsplan  
Översiktsplan för Öckerö kommun - Utblick Öckerö antagen 14 juni 2018 redovisar 
markanvändning bostäder, hamn- och centrumområde samt skola och omsorg inom befintlig 
tätbebyggt område för aktuellt planområde. 
 
Fördjupad översiktsplan för Björkö 
Arbete med en fördjupad översiktsplan för Björkö pågår i kommunen. FÖP Björkö föreslår en 
fördubbling av befolkningen till 2040, vilket innebär att 350 -400 bostäder ska byggas. Den 
aktuella planen ligger i linje med resonemangen i den fördjupade översiktsplanen. 
 
Detaljplan 
För området gäller byggnadsplan för Björkö centrala delen, som vann laga kraft år 1989. 
Planens genomförandetid har gått ut. I gällande plan anges området för allmänt ändamål (A). 
Ett område utanför denna detaljplans gränser, vid fastigheten 1:305, är planlagt för teknisk 
anläggning i gällande plan. 

Skarvikshamnen 
+Livsmedelsaffär Hpl Mossvägen+ 

Planområde 
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bredda frågeställningen genom att gå från ett stort fokus på trafikfrågor till ett bredare 
samhällsperspektiv. Regionfullmäktige för Västra Götalandsregionen antog 2018-01-30 
förslag till Regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018-2029.  
Den regionala planen pekar ut väg 155 som en brist. Trafikverket har påbörjat arbete med 
att ta fram ÅVS väg 155, Torslanda – Öckerö i syfte att utreda lämpliga åtgärder. Arbetet 
förväntas pågå under år 2018 och 2019." 

 
MARK OCH VEGETATION 
Området är flackt med gräsmattor, buskage och planteringar.  Markytan inom aktuellt 
område sluttar svagt mot nordväst, från ca +5,0 närmast korsningen Kyrkvägen/ 
Skarviksvägen, till ca +3,0 vid den nordvästra tomtgränsen. Markytans lutning uppgår som 
mest till 1:20.  

I söder ansluter området till Skarviksvägen via 
en stödmur som tar upp en höjdskillnad på ca 
1,0 m. Fastigheten Björkö 1:305 är till stora 
delar hårdgjord med parkeringsplatser. På 
fastigheten Björkö 1:294 finns i dagsläget en 
byggnad som används för förskoleverksamhet. 
Markytan söder om förskolebyggnaden och 
fram till tomtgräns utgörs av en gård med le-
kytor som täcks av gräs och grus. Över gården 
löper även mindre gångvägar belagda med 
asfalt. 
 
 
 
 
 

Kyrkvägen i riktning mot Skarviksvägen.      
 
GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN 
Den geotekniska utredningen visar att jordlagren består överst, i huvudsak, av mulljord men 
även fyllning förekommer lokalt inom parkerings- och uppställningsytor. Under ytskikten 
utgörs jordlagren i allmänhet av friktionsjord ner till sonderat/provtaget djup. 
 
MARKRADON 
Radiumhalten är relativt låg i berggrunden inom Öckerö kommun med undantag av Björkö 
där radiumhalterna genomgående är något högre än på övriga undersökta öar. Kommunens 
radonundersökning visar på att en provpunkt i närområdet har uppmätt en radiumhalt på 
145 Bq/kg. Marken inom området är antingen normalriskområde eller högriskområde om 
husen står direkt på berggrunden. Eftersom jorddjupet inom planområdet inte har fastställts 
utgår kommunen från att området är högradonmark tills annat konstaterats.  
 
Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder åligger dock den som ska bygga. Inget byggnadsmaterial får användas som är 
radongenerande. Kunskap måste finnas om varifrån makadamfyllningen till grundläggning-
en, ballasten i betongen etcetera. Frågan om radonmätning på schaktbotten tas upp vid 
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tekniskt samråd i samband med bygglov och startbesked. På plankartan finns en 
planbestämmelse om att bebyggelsen ska uppföras radonskyddat.  
 
FORNLÄMNINGAR OCH KULTURHISTORIA 
Ingen känd fornlämning finns inom planområdet. Nordväst om planområdet, mellan 4 villor, 
finns en känd fyndplats för flinta, RAÄ-nr 209. 

Fornlämning nordväst om planområdet är markerad med gul färg. 
 
 
BEFINTLIG BEBYGGELSE 
Inom planområdet finns en f.d. skolbyggnad som i dagsläget används som vandrarhem och 
en byggnad som används som förskola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Befintligt vandrarhem                                                      Befintlig förskola 
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SERVICE 
Planområdet ligger i den centrala delen av Björkö samhälle, med närhet till livsmedelsbutik, 
skola och annan offentlig och kommersiell service. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Spillvatten från Björkö avleds till avloppsreningsverket vid Hönö Pinan som är dimension-
erat för 14 000 personekvivalenter.  
 
Det finns ett behov av att kapaciteten i verket ses över utifrån den tillkommande bebyggelse 
som föreslås i den nyligen antagna översiktsplanen Utblick Öckerö - och ett sådant arbete 
pågår. För gällande detaljplan har ett PM tagits fram för att belysa planens eventuella 
påverkan på reningsverket.  Se vidare under rubriken ”Teknisk försörjning” under kapitlet 
”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”. 

DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER 
Detaljplanen innebär att den södra delen av fastigheten kan bebyggas med bostäder eller 
hotell/vandrarhem. På den norra delen möjliggörs för bostäder, skola och distriktsköterske-
mottagning. Också andra centrumverksamheter kan tillkomma inom fastigheterna. Målet är 
att ha en flexibilitet i detaljplanen. Olika exploateringsgrad är möjlig beroende på vilken 
användning som väljs. En förskola kräver t.ex. mer utemiljö än ett vanligt bostadshus. 
 
BEBYGGELSEOMRÅDEN 
Bostäder och övrig bebyggelse  
Den huvudsakliga användningen inom planområdet blir B, bostäder. För fastigheten närmast 
Skarviksvägen, Björkö 1:305, föreslås att befintlig byggnad byggs om till cirka 8-9 lägenheter 
och kompletteras med ytterligare byggnader med cirka 8 lägenheter. Byggrätt medges på 
större delen av fastigheten. På tillhörande illustrationskarta visas en ny flygel i den norra 
delen av fastigheten samt en mindre byggnad i söder vilket skapar en skyddad gårdsmiljö. 
För att möjliggöra dagens användning vandrarhem har planbestämmelsen C, centrumverk-
samhet, införts. För Björkö 1:305 har exploateringsgraden höjts till 35 % av fastighetsarean. 
Detta för att möjliggöra samma byggnadsarea som i samrådsförslaget. I och med att gång- 
och cykelväg föreslås i den västra delen av fastigheten minskar fastighetsarean på Björkö 
1:305. Den yta som nu föreslås för gång- och cykelväg, var i det tidigare förslaget utlagt som 
prickad mark, där byggnad inte får uppföras. Byggrätten har alltså inte ökat i absoluta tal. 
 
På den norra fastigheten, Björkö 1:294, föreslås tillskott av flerbostadshus i större eller 
mindre omfattning. Förskolan kan komma att kvarstå/utökas i en kommande exploatering, 
alternativt rivas vid ett annat genomförande av detaljplanen. 
Illustrationskartan redovisar således två alternativ där alternativ 1 redovisar en ombyggnat-
ion av förskolan på två avdelningar i en våning samt ett flerbostadshus med ca 8 lägenheter. 
Inom denna del av detaljplanen möjliggörs även för distriktssköterskemottagning vilket ryms 
inom planbestämmelsen C, centrumverksamhet dock inte hotell. Det är också möjligt att det 
befintliga föräldrakooperativet kvarstår. I planen säkerställs den nuvarande användningen i 
och med användningen S, skola. Alternativ 2 redovisar en exploatering utan förskola med 18-
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24 lägenheter.  
 
Angivna hushöjder utgår från befintlig bebyggelse och nockhöjden är max 14 meter över 
grundkartans nollplan vilket ungefär motsvarar havsnivån. Takvinkeln tillåts ligga mellan 15-
34 grader. Det innebär att byggnaderna kan bli i det som i vardagstal kallas för 2 ½ plan. För 
att byggnaderna ska upplevas ha 2 våningar finns också en bestämmelse som begränsar att 
takkupor och frontespiser maximalt får utgöra 50% av fasadens längd. Bestämmelse om att 
större byggnadsvolymer ska vara visuellt uppdelade finns för att byggnaderna inte ska 
upplevas som för storskaliga i den i övrigt småskaliga bebyggelsen. 27 m är fasadlängden på 
det befintliga vandrarhemmets långsida. 
 

 
Alternativ 1, exploatering med bostäder                   Alternativ 2, exploatering endast med bostäder  
och förskola   
 
Service 
Inom planområdet planeras för förskola och distriktsjuksköterska. Övrig service finns i 
närområdet.  

 
FRIYTOR  
Lek och rekreation 
Plats för lek anordnas inom fastigheterna. Visst samutnyttjande kan ske för bostäderna och 
förskolans utemiljö. 
 
Detaljplanen innehåller en bestämmelse som reglerar hur stor del av tomten som kommer i 
anspråktas för utemiljö till förskolan. Om hela tomten istället nyttjas för bostadsändamål, 
enligt alternativ 2, möjliggörs en högre exploatering.  
 
Rekommenderad uteplats för förskola är 35 kvm per barn vilket innebär cirka 1120 kvm vid 
två avdelningar med 16 barn per avdelning. På illustrationskartan finns yta för uteplats 
redovisad i alternativ 1.  
 
Möjlighet till rekreation finns i närområdet, bland annat genom närheten till hamnen och 
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Parkering 
All parkering löses inom kvartersmark inom respektive fastighet. För planen gäller 
parkeringsnorm 0,7 för flerbostadshus. För förskolan gäller 0,4 p-platser/årsmedelanställd 
och 2 p-platser/avdelning för besökare. På illustrationskartorna redovisas parkeringsplatser 
enligt gällande parkeringsnorm. För cykel har antagits ett p-tal om 20 cykelplatser/1000 m2 
BTA vilket med liggande förslag innebär 46 cykelplatser. 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING  
Befintligt ledningsstråk som korsar fastigheten Björkö 1:294 föreslås flyttas och förläggas i 
fastighetsgräns. Ett markreservat, så kallat u-område finns utlagt med en bredd 4 meter, 
direkt norr om fastighetsgräns mellan 1:305 och 1:294. Också övriga ledningar säkerställs 
med u-område och prickad mark – mark där byggnader inte får uppföras. 
 
Vatten och avlopp 
Enligt VA-kartläggning utförd av RF Byggkonsult AB 2015-10-29 ska en ny dagvattenledning 
förläggas i det u-område som tillkommer i anslutning till fastighetsgräns. Denna läggs ned i 
samband med flytten av övriga VA-ledningar.  
 
Området är sedan tidigare anslutet till det kommunala VA-nätet och kan ledas till 
kommunens reningsverk. Reningsverket har ett tillstånd för 14 000 PE.  
 
Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde, se tabell 
nedan. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete med att 
minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten har tagit fram 
en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete. 
 

År Tillfällen PeMax Datum överskridande 
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-aug 

2014 1 16 107 24-jul 

2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 05-aug  

2016 3 14 535  22-mar, 01-jun, 13-jul 

2017 0 12 408  

2018 0 11 923   

 
Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som håller i sig. 
Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och bedömningen är att 
ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från Länsstyrelsen såvida 
kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt. 
 
Kommunens VA-enhet bedömer att detaljplanen som mest kan innebära en belastning på 
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reningsverket med 210 pe. Om området endast byggs ut med bostäder bedöms påverkan på 
reningsverket bli mindre. En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per 
lägenhet i de 40 bostäder som möjliggörs genom aktuell detaljplan, vilket i pe motsvarar 72.  

 

 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av organiskt 
material. Kommunens bedömning är att detaljplan för bostäder norr om Skarviksvägen kan 
antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan 
uppnås.  
 
Dagvatten, skyfall och översvämning 
En översiktlig dagvattenutredning finns framtagen. För fördröjning av dagvatten föreslår 
denna att svackdiken utförs i anslutning till den framtida gång- och cykelvägen, på Björkö 
1:305, samt den norra delen av Björkö 1:294. I övrigt föreslås befintliga brunnar, med mindre 
justeringar, användas för avledning av dagvatten.  
I det pågående arbetet med fördjupad översiktsplan för Björkö finns en redovisning av 
översvämningszoner för Björkö under rubriken ”klimatanpassning”. Planområdet ansluter 
och ligger delvis inom översvämningszon 2. Inom zon 2 kan bostäder byggas och all form av 
handel ske, förutsatt att nödvändiga åtgärder genomförs.  
Det är däremot mindre lämpligt att förlägga samhällsviktig service inom zon 2. Eftersom 
planen möjliggör för samhällsviktig service (skola) så är det av särskild vikt att åtgärder 
vidtas för att minimera påverkan, både av stigande vatten och av skyfall. Befintlig lågpunkt 
inom planområdet ligger inom den nordvästra delen av Björkö 1:294. Tänkt svackdike är 
placerat i anslutning till lågpunkten och tomten höjdsätts lämpligen för att avleda vatten dit. 
Båda svackdikena hindrar vatten från att rinna vidare in på angränsande fastigheter, alltså 
avleder vattnet på ett kontrollerat sätt samtidigt som vattnet fördröjs. 

 
Värme 
Varje fastighetsägare ansvarar för att själva tillgodose värmeförsörjningen inom sin egen 
fastighet.  

 
El och tele 
Ny bebyggelse kan ansluta till befintliga ledningar. 
 
 
 
 

 

peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 boende * 

400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe från 7 tillkom-

mande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan)+210 (antal pe för till-

kommande bostäder och annan verksamhet för Björkö 1:294 och Björkö 1:305) = 13 158 

pe. 
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Avfall 
Kommunal avfallshämtning ska anordnas för varje fastighet, förslagsvis sker denna ut mot 
Kyrkvägen där renhållningsfordon bedöms kunna stanna på vägen vid tömning. 
 
Grundläggning 
För tillbyggnad av befintliga byggnader rekommenderas att grundläggningen utförs på 
likartat sätt som för den befintliga byggnadsdelen, så att risk för differenssättningar mellan 
ny och gammal del minimeras. Alternativt kan grundläggning utföras direkt på berg efter att 
friktionsjorden har schaktats bort. 
 
För nya byggnader bedöms grundläggning kunna ske på berg efter att friktionsjorden 
schaktats bort alternativt kan grundläggning ske med platta på mark direkt i friktionsjorden 
efter att minst en meter av friktionsjorden schaktats bort och terrassen packats med vält. 
Beroende på byggnadernas slutliga placering i plan ska differenssättningar beaktas vid 
projekteringen. 
 
 
KONSEKVENSBESKRIVNING 
Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksamhetens plan-, bygg- och 
miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och bygglagen samt en avvägning 
enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens 
översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hushållning med mark och vattenområden 
m.m. 
 
Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintressen berörs. 
Förvaltningen bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt 
mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms 
inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med 
kommunens översiktsplan, Utblick Öckerö.  
 
Ställningstagande till miljökonsekvenser 
Samhällsbyggnadsverksamhetens plan-, bygg- och miljöenhet har bedömt att detaljplanen 
inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen har kriterier i MKB-
förordningens bilaga 4 särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Detaljplaneförslaget 
medger inte användning av detaljplaneområdet för ett av de ändamål som anges i PBL 5 kap. 
18 §, varför kriterierna i MKB-förordningen bilaga 2 inte behöver särskilt beaktas. 
 
Samhällsbyggnadsverksamhetens plan-, bygg- och miljöenhet har därmed bedömt att en 
miljöbedömning med en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. 
Behovsbedömningen är avstämd med Länsstyrelsen i tidigt samråd. Vidare kan det noteras 
att detaljplanen upprättas med standardförfarande och är av begränsad betydelse för 
allmänna intressen.  

 
Påverkan på luft 
Luftkvaliteten bedöms inte påverkas av områdets nya användning. 
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Påverkan på vatten 
Dagvattnet bedöms inte påverkas av markområdets nya användning och MKN för vatten 
bedöms därför inte påverkas. Föreslagna svackdiken innebär dessutom viss rening av 
dagvattnet. 
 
Buller 
Framtida verksamheter inom planområdet bedöms inte påverka intilliggande bostadsbebyg-
gelse mer än vad dagens verksamhet gör. Området är inte bullerutsatt. 
 
Trygghet 
Med fler användningar av bebyggelsen, som bostäder och förskola, befolkas området under 
hela dygnet vilket kan bidra till en ökad trygghet i området. 
 
Tillgänglighet 
Framtida byggnader ska uppföras enligt gällande byggnorm. Entréer och gångvägar utformas 
för god tillgänglighet. 
 
Nollalternativ 
Vid ett nollalternativ fortsätter gällande detaljplan att gälla. Inom bestämmelsen A, allmänt 
ändamål, tillåts verksamheter med stat, kommun eller landsting som huvudman. Inga 
bostäder kan tillkomma och vandrarhem är fortsatt planstridigt.  
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

Under följande rubriker redovisas de frågor som är av vikt för genomförandet av 
detaljplanen. Här sammanställs de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och 
ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt 
genomförande av detaljplanen. 
 
Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av 
plankartan och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar detaljplanens syfte 
ur genomförandesynpunkt. 
 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 
TIDSPLAN 
För föreliggande plan gäller följande tidsplan: 
 
Samråd  3 kvartalet 2017 
Granskning 4 kvartalet 2018  
Antagande 2 kvartalet 2019  
Laga kraft 3 kvartalet 2019 (Förutsätter att detaljplanen inte överklagas) 
 
 
GENOMFÖRANDETID 
Genomförandetiden går ut 5 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. Under 
genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 
planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 
genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad 
byggrätt). 
 
ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP 
Kommunen är huvudman för allmän plats.  
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
MARKÄGOFÖRHÅLLANEN 
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. 
 
INLÖSEN AV MARK 
Kommunen får lösa in mark som enligt detaljplanen ska användas för en allmän plats och 
som kommunen ska vara huvudman för. Rätten till inlösen är villkorslös och gäller såväl 
under som efter genomförandetiden. 
Väljer kommunen att lösa in marken kan detta ske utan ekonomisk kompensation och 
utan överenskommelse med fastighetsägaren. Ansvaret för skötsel av vägen övergår då till 
kommunen. Del av Björkö 1:305, Björkö 1:134 och Björkö 1:132 (gång- och cykelväg) 
överförs till kommunens vägfastighet Björkö 1:235. 
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FASTIGHETSBILDNING 
Inga fastighetsindelningsbestämmelser finns i detaljplanen. Slutlig indelning genomförs 
av lantmätare men ett förslag redovisas på illustrationskartan. 

 
SERVITUT 
I norra delen av planområdet inom fastigheten Björkö 1:294 bildas servitut för 
servisledningar V (vatten) och S (spillvatten/avlopp) i ny sträckning till en bredd av fyra 
meter. Det nya läget innebär inte att några nya fastigheter berörs, då det framtida 
ledningsläget också fortsatt ligger inom Björkö 1:294 och ansluter till befintlig ledningsrätt 
i väster. 
 
GEMENSAMHETSANLÄGGNING 
Detaljplanen innehåller inga gemensamhetsanläggningar. 
 
LEDNINGSRÄTT 
Planområdet genomkorsas av områden med ledningsrätt. Längs dessa föreslås mark som 
inte får bebyggas, så kallad prickmark. Det ledningsstråk som föreslås flyttas till 
fastighetsgräns har ledningsrätt, som bör uppdateras enligt förslaget. 
 

TEKNISKA FRÅGOR 
 
REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR 

• VA –kartläggning  
• PM geoteknik  
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik 
• PM trafik/trafikberäkning  
• PM gång- och cykelväg  
• PM översiktlig dagvattenutredning 
• Pm – Nya anslutningar till Pinans reningsverk  

 

EKONOMISKA FRÅGOR 
PLANEKONOMI 
Detaljplanen bekostas av exploatörerna och kostnaderna är reglerade i ett plankostnads-
avtal mellan kommun och exploatörer. Ingen planavgift kommer att utgå vid bygglov. 

 
DRIFTKOSTNADER 
Drift och underhåll av kvartersmarken ligger hos fastighetsägarna. Drift och underhåll av 
gång- och cykelvägen kommer att skötas av kommunen.  
 
GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER 
Avtal tecknas mellan fastighetsägarna (exploatörerna) och kommunens VA-enhet gällande 
kostnader för flytt av ledningar. Kostnaden för utbyggnad av gång- och cykelväg regleras i 
exploateringsavtal mellan kommunen och fastighetsägarna. Exploateringsavtal tecknas 
innan antagande och VA-avtal förutsätts tecknas innan arbetet med exploateringen av 
detaljplaneområdet påbörjas. Kostnader för ansökan och bildande av servitut och 
ledningsrätt bekostas av fastighetsägaren. 
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Inledning
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder 
på Björkö. Detaljplanen syftar även till att medg��er användningar av marken. 
I den norra delen av området tillåts utöver bostäder även skola, vård och centru-
mändamål. För den södra delen av planområdet medges utöver bostäder även 
hotell eller vandrarhem och centrumändamål.

Detaljplanen leder till en förtätning av Björkös samhälle i ett centrumnära och 
kollektivtra�kförsett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika använd-
ningarna gör att området går att använda utefter de behov so��nns både idag 
och i framtiden.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 03  – 24 oktober 
2017. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hemsida 
och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits på kom-
munens anslagstavla och annonserats i Torslanda tidningen samt Göteborgspos-
ten. Samrådsmöte genomfördes tisdag den 10 Oktober 2017 i Seaside på Björkö.

Totalt har 21 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttrande��nns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer 0233/13).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen och Tra�kverket lyfter i sina yttranden problematiken kring väg 
155 och anser tra�kalstringen på vägen behöver minimeras. Utifrån Länssty-
relsens prövningsgrunder påtalar de också att kommunen behöver redovisa om 
kommunen centrala reningsverk har kapacitet att hantera spillvatten från den 
tillkommande bebyggelsen.  

Et��ertal privatpersoner och sakägare framför att tra�ksituationen längs Kyrk-
vägen och vid korsningen Skarviksvägen/Kyrkvägen är ohållbar. Åtgärder önskas 
och att dessa beskrivs i planhandlingarna. Et��ertal personer påpekar att det är 
viktigt att tillkommande bebyggelse smälter in med omgivande bebyggelse.  

Orimligt att tro att boende kommer använda kollektivtra�k. Vidare uttrycks att 
planområdet främst bör användas för skola eller annan allmännyttig service. 
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Utredningar
Efter samråd har följande utredningar utförts för att förbättra och förtydliga 
planförslaget.

Trafikutredning 
Utredningen syftar till att utreda hur mycket tra�k som planförslaget bedöms al-
stra på väg 155 samt vilka åtgärder som kan göras inom detaljplanen för att mins-
ka påverkan. Vidare syftar utredningen till att undersöka hur tra�ksituationen 
kan förbättras längs Kyrkvägen och vid korsningen Kyrkvägen/Skarviksvägen. 

Tra�kutredningen presenteras i samband med att planen skickas ut på gransk-
ning. 

VA-utredning 
En utredning med syfte att utreda kapaciteten i kommunens VA-nät är under 
framtagande. Utredningen kommer i sin tur ligga till grund för utbyggnad av ett 
nytt reningsverk. Utredningen väntas vara klar under hösten 2018. 

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, till-
sammans med kommunens kommentar och eventuell åtgärd.

Statliga och regionala myndigheter och bolag

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen har tagit fram en detaljplan som 
syftar till att utveckla centrala Björkö med verksamheter och bostäder i ett kol-
lektivtra�knära läge med låga parkeringstal. Detta till trots är Länsstyrelsens 
bedömning att planen behöver justeras med hänvisning till prövningsgrunderna 
mellankommunala frågor och människors hälsa och säkerhet, med avseende på 
den kritiska kapaciteten på väg 155 i Göteborgs stad samt den tra�kosäkerhet i 
högtra�ktimmar som orsakas av vägens kapacitetsbrist. Då planen på många sätt 
är strategiskt viktig för kommunens utveckling är Länsstyrelsens bedömning att 
planen behöver justeras så att den endast ger upphov till ett nollsummespel tra-
�kalstringsmässigt på väg 155 för att kunna genomföras. Se mer under rubriken 
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”Mellankommunala frågor sam hälsa och säkerhet - tra�ksituationen på väg 155” 
nedan. 

Länsstyrelsen anser att planen inte riskerar att prövas gällande tra�ksituatio-
nen på väg 155 om bostäderna och den utökade hotellverksamheten tas bort ur 
planförslaget. Om bostäder och utökad hotellverksamhet fortsatt ska vara del av 
planförslaget behöver dock planeringsförutsättningarna hanteras i enlighet med 
ovan nämnda prövningsgrunder. Länsstyrelsen stödjer emellertid ambitionen att 
göra det nuvarande vandrarhemmet planenligt. 

Länsstyrelsen anser att planen behöver redovisa hur den påverkar kapaciteten 
på reningsverket för att säkerställa att planen inte medför risker för människors 
hälsa och säkerhet samt att MKN (miljökvalitetsnormer) vatten överskrids. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa/säkerhets, mellankommu-
nala frågor och miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall prövas av Läns-
styrelsen. 

Motiv för bedömningen

Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav. 

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10 §

Mellankommunala frågor samt människors hälsa och säkerhet - Tra�ksituationen 
på väg 155

Tra�kverket har lämnat ett yttrande (daterat 2017-10-19) över föreliggande plan. I 
vilket de anser att det i nuläget inte är lämpligt att anta planförslaget 

Länsstyrelsen bedömer att föreliggande plan har goda förutsättningar för att vara 
en strategiskt viktig detaljplan för kommunen i sitt arbete med att börja vända 
den negativa situationen på väg 155 i Göteborg som Öckerös bilpendlare är en del 
av. Utöver att planen medger bostäder med låga parkeringstal i ett kollektivtra-
�knära läge, så medger även planen verksamheter som gör att Öckeröborna kan 
komma att bli mindre beroende av resor till fastlandet vad gäller kommersiell 
service och i viss mån arbetsplatsmässigt. 

Länsstyrelsen instämmer i Tra�kverkets problembeskrivning och anser att det är 
av yttersta vikt, inte minst för Öckerö kommuns utveckling och tillväxt, att tra�k-
situationen på väg 155 från Gossbydal och västerut förbättras. Länsstyrelsen vill 
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De��nns idag ingen antydan på att kooperativet s���ytta eller stänga ner 
sin verksamhet. Detaljplanen möjliggör för kooperativet att utöka/utveckla 
sin verksamhet. 

Boende Fastighet Björkö 2:12 

Yttrande
Jag har tydligare skrivit till er om tra�ksituationen i vårt bostadsområde och det 
�nns ett pågående ärende i Öckerö kommun 45892. I detta ärende informerades 
ni om den hårt tra�kerade vägen vid nämnda korsning, där en dödsolycka har ägt 
rum för ett antal år sedan. Ärendet är besvarat men inte åtgärdat. 

Skarviksvägen är idag redan livligt tra�kerad av stressade bilister. Det är en stor 
tra�kströmning från Skarviksvägen ner till Kyrkvägen där bl.a. dagis och skolor-
na är belägna. Barnen som kommer cyklande kommer från Mossebacken och från 
backen vid Skarviksvägen 17 cyklar rätt ut på den livligt tra�kerade Skarviksvä-
gen. Är tacksam varje dag som det inte inträ�ar någon tra�kolycka. Barnen som 
går eller cyklar till skolan och passerar korsningarna Skarviksvägen/Kyrkvägen 
och Skarviksvägen/Mossvägen ska ha en så tra�ksäker väg att färdas på som 
möjligt. Kan Kyrkvägen breddas så att trottoar/cykelbana kan planeras? Byggs 
det 40 st lägenheter i centrum så anser vi att Kyrkvägen är alldeles för smal och 
behöver breddas på den enda sidan so��nns, alltså mot fastighet 1:305 på det 
prickade området. 

Vi ställer oss frågan kan korsningen vid vårt boende bli mer tra�kerad än vad den 
redan är idag? Vid busshållplatsen Mossvägen saknas farthinder. Vår förhopp-
ning är att Öckerö kommun så snart som möjligt arbetar för att ett farthinder ska 
placeras vid busshållplatsen. 

Väg 155 är hårt tra�kerad och förhoppningen är att människor ska åka mer 
kollektivt för att klara av tra�ktrycket. Idag går det inga bussar på helgerna på 
Björkö. Kommer Öckerö kommun att arbeta fö��er bussavgångar? 

Vi anser att alternativ ett är det bästa förslaget för byggnation av bostäder, bibli-
otek, förskola, distriktssköterska och lokal för föreningsverksamhet/�lmvisning. 
De��nns många föreningar på Björkö som inte har någon egen lokal och då skulle 
det vara väldigt praktiskt att ha en gemensam lokal för samtliga föreningar. 

Varför denna förtätning av nybyggnation på Björkö? Björkö har et��ertal områ-
den för byggnation som hade varit lämpligare än mitt i centrum. 
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• Byggherreansvarsförsäkring vid miljöskada bö��nnas där försäkringsbelop-
pet skall vara minst 285 basbelopp (gäller för vid markarbeten). 

• Vid anmodan från TeliaSoneras kontaktman skall bevis om försäkring kunna 
uppvisas.

3. Tillåtna vibrationsvärden
För all beräkning av tillåtna vibrationsvärden i mark gäller svensk standard:

• Riktvärden enligt tillämpningsanvisning av ISO-standarden ”SS-ISO 4866 
Vibration och stöt. Riktvärde för sprängningsinducerade vibrationer i bygg-
nader” med tillägg /Amd1 och /Amd2 som är utgiven av Svenska Elektriska 
kommissionen (SEK).

I ovanstående standard har hänsyn tagits till markförhållanden, byggnadskon-
struktion, byggnadsmaterial, avstånd mellan sprängplats och mätpunkt samt typ 
av verksamhet. Standarden tar dock ej hänsyn till vibrationskänslig utrustning 
såsom datorer, reläer, AXE-utrustning o.dyl. För vibrationskänsliga utrustningar 
i TeliaSoneras anläggningar ger nedan angivna högsta tillåtna vibrationsvärden 
vägledning.

I samband med sprängning intill tele-, datacom och radiostationer får inte tillåten 
svängningshastighet överstiga 20 mm/s i byggnaden där utrustningen är place-
rad. I enlighet med nordisk praxis avser riktvärdena toppvärdet av den vertikala 
svängningshastigheten (mm/s) mätt i byggnadens grundläggningsnivå.

Motsvarande högsta värde för acceleration är 3 g för utrustning i och utanför 
byggnaden där utrustningen är placerad. Kontrollmätning skall utföras på bjäl-
klag intill aktuell känslig utrustning, placering av mätdon skall göras i samråd 
med TeliaSoneras geogra�ska kontaktperson. 

4. Kontroll av vibrationer 
Syneförrättning av den/de byggnader och konstruktioner där TeliaSoneras bedri-
ver verksamhet skall utföras före och efter sprängningsarbetets utförande. Detta 
skall utföras och bekostas av den som låter utföra sprängningen eller dennes en-
treprenör. All syn skall göras tillsammans med TeliaSoneras geogra�ska kontakt-
person. Den som utför sprängningen kallar till syneförrättning.

Övervakningsmätning av vibrationer ska utföras för att kontrollera att de till-
låtna vibrationsvärdena inte överskrids. Instrument som användes skall direkt 
visa vibrationens toppvärde vertikalt i mm/s samt tid-punkten. TeliaSonera skall 
även ha rätt att efter begäran ta del av förda sprängjournaler med sprängdata där 
avståndet mellan varje sprängsalva respektive mätpunkt redovisas.
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Tanken är att skapa e��exibel detaljplan med olika användningar som 
gör att området går att använda utefter de behov so��nns både idag och i 
framtiden. Den eventuella byggnationens exakta placering eller utformning 
regleras inte i detaljplanen. Illustrationskartorna tillhörande plankartan är 
endast exempel på hur fastigheterna kan exploateras enligt detaljplanen.

Revidering av förslaget
• Planområdet utökas för att möjliggöra för allmän plats gång- och cykelväg 

med kommunalt huvudmannaskap. Planbeskrivningen kompletteras med en 
redovisning av gång- och cykelvägen, hur utbyggnaden ska bekostas och att 
mark kommer att behöva lösas in. 

• Gångvägen genom planområdet utgår ur planförslaget.  

• Plankartan kompletteras med E-område för teknisk anläggning. 

• Plankartan kompletteras med u-område i planområdet nordöstra del. 

• Planbestämmelsen för u-område omformas i plankartan så att den anges som 
en administrativ bestämmelse. 

• Kors-/plusmarken i den södra delen av planområdet utgår och ersätts till viss 
del av prickmark.  

• En användningsgräns införs söder om den gamla skolbyggnaden för att möj-
liggöra för mindre bostäder i planområdets södra del.  

• Kors-/plusmarken längs Kyrkvägen ses över och omformas till prickmark. 

• Planbeskrivningen kompletteras med en redovisning om vem som bekostar 
�ytt av ledning och omprövning av ledningsrätt. 

• Planbeskrivningen kompletteras med text rörande reningsverket. 

• Största byggnadsarea ökas från 30 procent av fastighetsytan till 35 procent på 
Björkö 1:305. Detta på grund av att planerad gc-väg tar del av Björkö 1:305 i 
anspråk. Fotavtrycket i byggnadsarea blir fortsatt den samma som i samråds-
förslaget.  

Bilagor
• Inriktningsbeslut om nytt reningsverk 
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Samhällsbyggnadsverksamheten 2018-11-20 

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

Rikard Sporre                        Andreas Beutler  
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

 

                                                                            
                                                        

Kommunstyrelsen 2018-04-17 5

KS § 91 Dnr SB 0052/18

Inriktningsbeslut om nytt reningsverk

Ärende
Öckerö kommun är en expansiv kommun där många nya detaljplaner efterfrå-
gas. En ny ÖP håller på att tas fram och med den befolkningsökning som då 
förväntas når vårt reningsverk på Pinan kapacitetstaket.
Länsstyrelsen har i sina remissvar för nya detaljplaner påpekat att detta måste 
åtgärdas.

En utredning med syfte att beräkna flöden och kapacitet i spill- och dricksvat-
ten för hela kommunen är beställd och beräknas vara klar sista juni 2018. 
Denna utredning kommer troligtvis att utmynna i att ett nytt reningsverk för 
kommunen kommer att behövas.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2018.

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

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelsen beslutar om att inom en tioårsperiod ha ett nytt reningsverk 
på plats i kommunen.



        

 

Öckerö 2019-05-03 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre 

Ärende: Antagande – Detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294   

Diarienummer: 0233/13 

 
Förslag till beslut om granskning  
 
Samhällsbyggnadsverksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294 daterade 2019-05-03 och 

föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 

§ (SFS 2010:900).  

 

Detaljplanens syfte  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostäder på Björkö. 

Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den norra delen av 

området tillåts utöver bostäder även skola och centrumändamål. För den södra delen av 

planområdet medges utöver bostäder även centrumändamål.  

 

Detaljplanen leder till en förtätning av Björkö samhälle i ett centrumnära och kollektivtrafik-

försett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika användningarna gör att området 

går att använda utefter de behov som finns både idag och i framtiden. 

 

 
Granskning  

Kommunstyrelsen godkände den 18 december 2018 huvuddragen i granskningshandlingar 

daterade 2018-11-20 och delegerade till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna justeringar 

innan granskning.   



 

 

 

Planförslaget var föremål för granskning mellan 9 – 30 januari 2019. Under granskningsti-

den inkom det totalt 11 yttranden. 

 

Sammanfattning av granskningsyttranden:   
Länsstyrelsen och Trafikverket anser utifrån rådande trafiksituation att det är olämpligt att 

exploatera på ett sådant sätt som leder till ökad trafikalstring på väg 155. Länsstyrelsen yttrar 

sig vidare om att kommunen behöver beskriva om detaljplanen inryms inom det tillstånd om 

14 000 pe som finns för Öckerö kommuns reningsverk. Lantmäteriet yttrar sig om att det i 

planhandlingar tydligare bör framgå vilken lagstiftning som tillämpas vid inlösen av mark 

samt vilka fastigheter som påverkas av en flytt av ledningsrätt.  

En sakägare menar att det inte framkommer i planhandlingarna hur hög bebyggelsen kan bli 

och att det inte är beskrivet hur parkering ska ske inom fastigheterna. En annan sakägare på-

pekar att skuggpåverkan kommer bli stor och att det är fuktig mark i västra delen av planom-

rådet.  

Ett mindre antal sakägare samt Björkö samhällsförening och samverkansgrupp yttrar sig om 

att användningsbestämmelserna D och O bör utgå ur planförslaget. De anser vidare att bygg-

naderna bör placeras utmed Kyrkvägen för att skapa en traditionell och intim gatumiljö samt 

att kommunen i plan ska reglera utformning tydligare. De anser att det är positivt att en gc-

bana finns inritad men att de önskar att en säker övergång uppförs på Skarviksvägen vid 

busshållplatsen. De ifrågasätter det i planen fastställda parkeringstalet.   

 

Justeringar av planförslaget inför antagande  

Till följd av inkomna synpunkter har planen reviderats under följande punkter (se bilagd 

samrådsredogörelse för samtliga justeringar):  

• Användningsbestämmelse O och D utgår ur planförslaget. 

• Användningsbestämmelse C omformas till ”C1 – utom hotell”  

• Syftet med detaljplanen omformuleras då användningsbestämmelser O och D utgår.  

• Plankartan förses med uformningsbestämmelse som anger att större byggnadsvoly-
mer visuellt ska delas upp.  

• Planbestämmelse om takuformning kompletteras med ”valmat tak” för att möjliggöra 
att takutformning på befintlig byggnad kvarstår.  



 

 

 

• Planbeskrivningen kompletteras med ett textstycke om vilka fastigheter som berörs av 
att ledningsrätten genom området flyttas.  

 

  Bilagor 

Plankarta 2019-05-03 
Illustrationsritning  2019-05-03 
Planbeskrivning  2019-05-03 
Samrådsredogörelse 2018-11-20 
Granskningsutlåtande  2019-05-03 
Grundkarta 2019-01-18 
Markteknisk undersökningsrap-
port geoteknik  

2015-07-03 

PM trafik  2018-05-29 
PM gång- och cykelväg 2018-10-06 
VA-utredning  2015-10-29 
Dagvattenutredning  2019-03-01  
PM nya anslutningar till Pinans re-
ningsverk 

2019-05-02 

 
 
 
  Övriga ej bifogade handlingar:  

Behovsbedömning 2015-04-21 
Fastighetsförteckning 2018-12-04, Ny levereras innan antagande.  

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

 

 



Övriga antagandehandlingar tillhörande detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294 

• PM geoteknik
• Markteknisk undersökningsrapport (MUR) geoteknik
• VA-kartläggning
• PM trafik/trafikberäkning
• PM gång- och cykelväg
• PM översiktlig dagvattenutredning GC-väg Björkö
• PM nya anslutningar till Pinans reningsverk
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1 Uppdrag 
COWI AB har på uppdrag av Öckerö Fastighets AB, utfört en detaljerad geoteknisk 
utredning, enligt IEG:s Rapport 4:2010, i samband med att aktuellt område ska 
detaljplaneläggas.  

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att utgöra underlag för 
beskrivning av de geologiska, geotekniska samt hydrogeologiska förhållandena för 
området. Resultaten av den geotekniska undersökningen har utgjort underlag för 
stabilitets- och sättningsbedömning samt beskrivning av grundläggnings-
förutsättningar. 

Denna PM Geoteknik syftar till att användas som utredningsunderlag och ska 
inte ingå som en del av ett förfrågningsunderlag eller annan bygghandling. 
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2 Utförda undersökningar 
COWI AB har under juni månad år 2015 utfört geotekniska undersökningar inom 
rubricerat område. Undersökningsresultaten har sammanställts i en separat 
handling benämnd "Markteknisk Undersökningsrapport (MUR), Geoteknik, 
Detaljplan för Björkö 1:294 och 1:305, Öckerö kommun", daterad 2015-07-03 och 
med dokumentnamn A070960-RAP-001. 

Undersökningen redovisas i koordinatsystem SWEREF 99 1200 respektive 
höjdsystem RH 2000. 
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3 Planförslag 
Öckerö kommun planerar att detaljplanelägga området vid fastigheterna Björkö 
1:294 och 1:305 för att möjliggöra för exploatering av bland annat bostäder, vård 
och skola samt tillfälligvistelse (hotell, vandrarhem och dyl.). Vid tidpunkten för 
denna geotekniska utredning finns inget färdigt planförslag utan utredningen har 
utgått från en förslagsskiss med två alternativa utformningar, översänd av Öckerö 
kommun via e-post daterat 2015-04-16, se figur 3-1 nedan. 
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  Figur 3-1 Förslagsskiss kommande detaljplan 

Enligt förslagsskissens första alternativ, se övre bilden ovan, ska befintliga 
byggnader på området bevaras och byggas till. Förskolebyggnaden, i norr, föreslås 
byggas ut mot söder och vandrarhemmet i den södra delen, byggs ut mot öster. 
Norr om förskolebyggnaden föreslås att en helt ny byggnad uppförs. 

Enligt det andra alternativet, se nedre bilden ovan, föreslås befintlig förskola att 
rivas varpå detaljplaneområdets norra del bebyggs med tre nya hus. Även detta 
alternativ möjliggör utbyggnad av vandrarhemmet mot öster. 

Erhållen förslagsskiss tillåter byggnader med en högsta nockhöjd på +14 m från 
grundkartans nollplan. Detta innebär att byggnader i ca tre våningsplan får 
uppföras. 
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4 Topografiska förhållanden 
Det aktuella området ligger på de centrala delarna av Björkö, ca 300 m öster om 
Björkö hamn. Området angränsas av Kyrkvägen i öster och Skarviksvägen i söder. 
I väster finns en förskolebyggnad med tillhörande gård och i norr respektive 
sydväst angränsar området till villabebyggelse. För orientering se figur 4-1 

  Figur 4-1 Översikt över detaljplaneområdet (www.google.se) 

På fastigheten Björkö 1:294 finns i dagsläget en byggnad som används för 
förskoleverksamhet. Markytan söder om förskolebyggnaden och fram till tomtgräns 
utgörs av en gård med lekytor som täcks av gräs och grus. Över gården löper även 
mindre gångvägar belagda med asfalt. Norr om förskolebyggnaden finns en 
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gräsbevuxen yta som används som bollplan. Längs den östra tomtgränsen växer 
sly, buskar och träd. 

Markytan inom fastigheten Björkö 1:305 täcks delvis av en byggnad vilken nyttjas 
som vandrarhem. Norr om bygganden utgörs markytan av en grusad yta som 
delvis är beväxt av gräs. Strax öster om byggnaden finns en parkeringsplats som 
är belagd med asfalt. Söder och öster om byggnaden finns gräsytor bevuxna med 
buskar och mindre träd.  

Markytan inom aktuellt område sluttar svagt mot nordväst, från ca +5,0 närmast 
korsningen Kyrkvägen-Skarviksvägen, till ca +3,0 vid den nordvästra tomtgränsen. 
Avvägda markytenivåer varierar i undersökta punkter mellan +3,1 och +4,9. 
Markytans lutning mellan undersökningspunkterna uppgår som mest till 1:20. I 
söder ansluter området till Skarviksvägen via en stödmur som tar upp en 
höjdskillnad på ca 1,0 m.  
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5 Geotekniska förhållanden 
Jordlagren består överst, i huvudsak, av mulljord men även fyllning förekommer 
lokalt inom parkerings- och uppställningsytor. Under ytskikten utgörs jordlagren i 
allmänhet av friktionsjord ner till sonderat/provtaget djup. Ställvis har torrskorpelera 
påträffats inlagrad i friktionsjorden. I den sydvästra delen av området underlagras 
friktionsjorden av lera. 

Utförda sonderingar har stoppat i fast lagrad friktionsjord, mot block eller berg, på 
ca 0,3-3,0 m djup under markytan. Vid utförda sonderingar har bergets överyta ej 
verifierats. 

Mulljordens tjocklek varierar i undersökta punkter mellan ca 0,3 och 0,6 m. Lokalt i 
punkt CW11, inom områdets västra del, har mulljorden påträffats med innehåll av 
torrskorpelera. 

Fyllningen utgörs av grusig sand. Tjockleken har uppmätts till ca 0,5 m. 

Torrskorpeleran förekommer med innehåll av silt och med en mäktighet av ca  
0,2-0,4 m. 

Friktionsjorden utgörs i huvudsak av något grusig siltig sand med innehåll av skal 
och sten. Sandens tjocklek varierar i undersökta punkter mellan ca 1,2 och 2,3 m. 
Utifrån CPT-sonderingen samt utförda viktsonderingar, inom den södra delen av 
området (Björkö 1:305), bedöms sanden i allmänhet vara mycket löst lagrad. Vid 
jämförelse med genomförda slagsonderingar bedöms lagringstätheten vara likartad 
inom övriga delar av området. 

Leran har påträffats på 2,0 m djup under markytan enligt skruvprovtagningen. 
Utifrån tolkning av utförd viktsondring samt av registrerade spets- respektive 
porövertryck vid CPT-sonderingen kan lerlagrets överkant förväntas ligga något 
högre, 1,2 á 1,6 m under markytan. Leran innehåller sand och silt samt skal. I 
provtagen undersökningspunkt, CW1, har lerans mäktighet uppmätts till 1,0 m. 
Utifrån tolkning av genomförd viktsondering i undersökningspunkt, CW4 är lerans 
mäktighet i denna punkt upp mot 2 m. Lerans odränerade skjuvhållfashet har 
bestämts utifrån utvärderad CPT-sondering. Skjuvhållfastheten, cu, i sonderad 
punkt, varierar mellan ca 10 och 30 kPa. Den naturliga vattenkvoten uppgår till ca 
17 %. 
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6 Grundvatten- och portrycksförhållanden 
I samband med utförd skruvprovtagning observerades en fri vattenyta i öppna 
skruvhål ca 0,6-0,9 m under markytan. I provtagningspunkt CW11 kunde ingen fri 
vattenyta observeras då skruvhålet rasade igen innan observation kunde ske. 
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7 Stabilitetsförhållanden 
Efter genomförd undersökning kan det konstateras att jordlagren inom området i 
huvudsak utgörs av friktionsjord av sand med begränsad tjocklek. Lokalt i den 
sydvästra delen av området har lera, med en mäktighet av ca 1-2 m, påträffats.  

Markytan inom området är relativt plan med marklutningar på som mest 1:20. 
Sammantaget bedöms stabiliteten inom området vara tillfredsställande för rådande 
förhållanden. 

Enligt förslagsskiss som erhållits av Öckerö kommun är största tillåtna byggnads-
area 30 % av fastighetsarean. Vidare framgår att högsta tillåtna nockhöjd får vara 
14 m över grundkartans nollplan. Detta innebär att byggnader i ca 3 våningar kan 
uppföras. 

Om föreslagna byggnader grundläggs direkt i friktionsjorden, utan några 
förstärkningsåtgärder, kommer tillkommande laster på grund av byggnaderna 
uppskattningsvis att vara ca 10-15 kPa per våningsplan. Detta innebär att den 
totala tillskottsspänningen blir ca 30-45 kPa.  

Vidare får befintlig markyta varken fyllas upp eller schaktas av mer än 0,5 m utan 
marklov. 

Sammantaget bedöms eventuell tillkommande lasters storlek ej utgöra någon risk 
för områdets totalstabilitet. 

Vid lokala schakter ska stabilitetsförhållandena kontrolleras.  
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8 Sättningsbedömning 
Jordlagren inom området utgörs i huvudsak av mycket löst lagrad friktionsjord med 
begränsad tjocklek. Inom dessa delar bedöms sättningarnas storlek bli relativt små 
samt att eventuella sättningar kommer att utbildas förhållandevis i samband med 
att byggnaderna uppförs. 

I områdets sydvästra del förekommer dock jordlager av sättningskänslig lera. 
Sättningar kommer att utbildas även för små tillkommande laster.  

Om grundläggning av nya byggnader utförs på lera eller på både lera och 
friktionsjord finns risk att differenssättningar uppstår. Enligt erhållen förslagsskiss 
ska området där lera påträffats, ej bebyggas. 
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9 Grundläggningsrekommendationer 
För tillbyggnad av befintliga byggnader rekommenderas att grundläggningen utförs 
på likartat sätt som för den befintliga byggnadsdelen, så att risk för differens-
sättningar mellan ny och gammal del minimeras. Alternativt kan grundläggning 
utföras direkt på berg efter att friktionsjorden har schaktats bort. 

För nya byggnader bedöms grundläggning kunna ske på berg efter att friktions-
jorden schaktats bort alternativt kan grundläggning ske med platta på mark direkt i 
friktionsjorden efter att minst en meter av friktionsjorden schaktats bort och 
terrassen packats med vält. 

Beroende på byggnadernas slutliga placering i plan ska differenssättningar 
beaktas vid projekteringen. 

Förekommande jordar med innehåll av silt är i regel flytbenägna, vilket måste 
beaktas vid schaktarbeten, i synnerhet vid nederbörd och schakt ner mot 
grundvattenytan. 
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10 Rekommendationer för detaljplan 
Med gällande förslag på detaljplaneläggande av området bedöms problem 
kopplade till de geotekniska förhållandena vara små. Utöver gällande 
begränsningar i planen, så som högsta tillåtna nockhöjd, att byggnadsarean 
maximalt får uppgå till 30 % av fastighetsarean samt att uppfyllnader med en 
tjocklek över 0,5 m ej får ske utan marklov, erfordras inga ytterligare restriktioner ur 
geoteknisk synvinkel. 
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1 Objekt 
Öckerö kommun planerar att detaljplanelägga området vid fastigheterna Björkö 
1:294 och 1:305, för att möjliggöra för exploatering av bland annat bostäder, vård 
och skola samt tillfällig vistelse (hotell, vandrarhem och dyl.).  

Det aktuella detaljplaneområdet består av två fastigheter, Björkö 1:294, som utgör 
den norra delen av området och Björkö 1:305, som utgör den södra delen. Det 
aktuella området ligger på de centrala delarna av Björkö, ca 300 m öster om Björkö 
hamn. Området angränsas av Kyrkvägen i öster och Skarviksvägen i söder. I 
väster finns en förskolebyggnad med tillhörande gård och i norr respektive sydväst 
angränsar området till villabebyggelse. För orientering, se figur 1 nedan. 

  Figur 1 Översikt över detaljplaneområdet (www.google.se)  



   
8 DETALJPLAN FÖR BJÖRKÖ 1:294 OCH 1:305 

MUR GEOTEKNIK 

O:\A070000\A070960\DOC\Text\MUR RAP-001.docx 

2 Syfte 
COWI AB har på uppdrag av Öckerö Fastighets AB, utfört en detaljerad geoteknisk 
utredning, enligt IEG:s Rapport 4:2010, i samband med att aktuellt område ska 
detaljplaneläggas.  

Syftet med den geotekniska undersökningen har varit att utgöra underlag för 
beskrivning av de geologiska, geotekniska samt hydrogeologiska förhållandena för 
området. Resultaten av den geotekniska undersökningen har utgjort underlag för 
stabilitets- och sättningsbedömning samt beskrivning av grundläggnings-
förhållandena. 

Vid planering av undersökningarna har arkivmaterial enligt kapitel 5 använts 
tillsammans med erhållen grundkarta av Öckerö kommun och kartmaterial erhållet 
av berörda ledningsägare. 

3 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. För mer 
information gällande styrande dokument för specifika fält- och 
laboratorieundersökningar se Tabell 1 till Tabell 3 nedan. 

Tabell 1 Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering SS-EN 1997-2 

Fältutförande SGF Rapport 1:2013 Geoteknisk fälthandbok 
samt SS-EN-ISO 22475-1 

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 

 

Tabell 2 Fältundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Viktsondering (Vim) SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005 

CPT-sondering (CPT) SS-EN ISO 22476-1: 2012/AC 2013 

Slagsondering (Slb) SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok 

Störd provtagning, 
Skruvprovtagning (Skr) 

SGF Rapport 1:2013, Geoteknisk Fälthandbok 
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Tabell 3 Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbestämning, 
beskrivning och klassificering 

BTR T21:1982 

Materialtyp och 
tjälfarlighetsgrad 

AMA Anläggning 13, Tabell CB/1 

Vattenkvot SS 027116, utgåva 3 

4 Geoteknisk kategori 
Undersökningarna är utförda i enlighet med förutsättningarna för tillämpning av 
Geoteknisk kategori 2 (GK2) enligt IEG Rapport 6:2008, Tillämpningsdokument EN 
1997-1 Kapitel 11 och 12, Slänter och bankar.  

5 Arkivmaterial 
För aktuellt område har inga tidigare utförda geotekniska undersökningar 
återfunnits. Befintligt geotekniskt underlag har utgjorts av utdrag ur Öckerö 
kommuns digitala jordartskarta. 

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 
På fastigheten Björkö 1:294 finns i dagsläget en byggnad som används för 
förskoleverksamhet. Markytan söder om förskolebyggnaden och fram till tomtgräns 
utgörs av en gård med lekytor som täcks av gräs och grus. Över gården löper även 
mindre gångvägar belagda med asfalt. Norr om förskolebyggnaden finns en 
gräsbevuxen yta som används som bollplan. Längs den östra tomtgränsen växer 
sly, buskar och träd. 

Markytan inom fastigheten Björkö 1:305 täcks delvis av en byggnad vilken nyttjas 
som vandrarhem. Norr om bygganden utgörs markytan av en grusad yta som 
delvis är beväxt av gräs. Strax öster om byggnaden finns en parkeringsplats som 
är belagd med asfalt. Söder och öster om byggnaden finns gräsytor bevuxna med 
buskar och mindre träd.  
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Markytan inom aktuellt område sluttar svagt mot nordväst, från ca +5,0 närmast 
korsningen Kyrkvägen-Skarviksvägen, till ca +3,0 vid den nordvästra tomtgränsen. 
Avvägda markytenivåer varierar i undersökta punkter mellan +3,1 och +4,9. 
Markytans lutning mellan undersökningspunkterna uppgår som mest till 1:20. I 
söder ansluter området till Skarviksvägen via en stödmur som tar upp en 
höjdskillnad på ca 1,0 m. 

6.2 Befintliga konstruktioner 
Inom områdets norra del, fastigheten Björkö 1:294, finns i dagsläget en byggnad i 
ett plan som används för förskoleverksamhet. Byggnaden är troligtvis grundlagd 
med källare under åtminstone delar av huset. Söder och sydväst om 
förskolebyggnaden finns mindre byggnader som bland annat används som förråd.  

Den södra delen av området, Björkö 1:305, är bebyggd med en byggnad i två 
våningar. Bygganden används i dagsläget som vandrarhem. Ingen uppgift 
angående byggnadens grundläggning har påträffats. 

Längs områdets västra gräns löper ett ledningsstråk med markförlagda ledningar 
för dricksvatten, spillvatten och dagvatten och i Skarviksvägen, söder om området, 
finns ledningar för spill- respektive dricksvatten. Även inom området finns ledningar 
i mark. Den södra delen av Björkö 1:294, strax söder om befintlig skolbyggnad, 
genomkorsas av ledningar för spill- respektive dricksvatten, vilka ansluter till 
ledningar i Kyrkvägen, öster om området och mellan förskolebyggnaden och 
vandrarhemmet finns en vattenledning. Enligt uppgift finns även en äldre 
dagvattenledning vilken går i sydostlig riktning, i gräsytan norr om 
förskolebyggnaden.   

7 Positionering 
Inmätningar och avvägningar har utförts av Mattias Ilmerstrand, Cowi AB, och 
redovisas i koordinatsystemet Sweref 99 12 00 och i höjdsystemet RH 2000.  

Inmätningar och avvägningar har utförts i mätklass B i enlighet med SGF Rapport 
1:2013 Geoteknisk Fälthandbok. 

8 Geotekniska fältundersökningar 
Fältundersökningar har utförts i 18 undersökningspunkter, namngivna CW1-CW18.  

Resultaten av undersökningarna redovisas på ritningsbilagorna G01-G04 i plan 
och sektion, se bilageförteckning. 
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I Tabell 4 nedan redovisas vilka fältundersökningar som utförts i respektive 
undersökningspunkt. Av tabellen framgår dessutom datum för utförande och 
benämning på fältprotokollet.  

Tabell 4 Utförda fältundersökningar och provtagningar 

Undersöknings-
punkt 

Metod Datum Filnamn vid digital 
lagring 

Signatur 

CW1 Vim, 

Slb, 

CPT 

2015-06-08 

2015-06-08 

2015-06-09 

cw1 20150608 1062.VIM 

cw1 20150608 1060.SLB 

cw1.cpt 

MTIL 

CW2 Vim, 

Slb 

2015-06-08 
2015-06-08 

cw2 20150608 1066.VIM 

cw2 20150608 1067.SLB 

MTIL 

CW3 Vim,  

Slb 

2015-06-08 cw3 20150608 1064.VIM 

cw3 20150608 1065.SLB 

MTIL 

CW4 Vim 2015-06-08 cw4 20150608 1063.VIM MTIL 

CW5 Slb, 

Skr 

2015-06-08 

2015-06-09 

cw5 20150608 1070.SLB 

- 

MTIL 

CW6 Slb, 

Skr 

2015-06-08 

2015-06-09 

cw6 20150608 1071.SLB 

- 

MTIL 

CW7 Slb 2015-06-08 cw7 20150608 1073.SLB MTIL 

CW8 Slb 2015-06-08 cw8 20150608 1072.SLB MTIL 

CW9 Slb 2015-06-08 cw9 20150608 1074.SLB MTIL 

CW10 Vim, 

Slb, 

Skr 

2015-06-08 

2015-06-08 

2015-06-08 

cw10 20150608.1068.VIM 

cw10 20150608 1069.SLB 

- 

MTIL 

CW11 Slb, Skr 2015-06-09 cw11 20150609 1075.SLB MTIL 

CW12 Slb 2015-06-09 cw12 20150609 1076.SLB MTIL 

CW13 Slb 2015-06-09 cw13 20150609 1077.SLB MTIL 

CW14 Slb 2015-06-09 cw14 20150609 1078.SLB MTIL 

CW15 Slb, Skr 2015-06-09 cw15 20150609 1079.SLB MTIL 

CW16 Slb 2015-06-09 cw16 20150609 1080.SLB MTIL 
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Undersöknings-
punkt 

Metod Datum Filnamn vid digital 
lagring 

Signatur 

CW17 Slb 2015-06-09 cw17 20150609 1081.SLB MTIL 

CW18 Slb, Skr 2015-06-09 cw18 20150609 1082.SLB MTIL 

 

8.1 Utförda sonderingar och in situ-försök 
I Tabell 5 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod 
enligt gällande standarder, se Kapitel 4 Styrande dokument. 

Tabell 5 Antalet utförda sonderingar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

Viktsondering (Vim) 5 

CPT-sondering (CPT) 1 

Slagsondering (Slb) 17 

 

8.2 Utförda provtagningar 
I Tabell 6 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod 
enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument. 

Tabell 6 Antalet utförda provtagningar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

Störd provtagning, 
Skruvprovtagning (Skr) 

7 

 

8.3 Utförda hydrogeologiska undersökningar 
Inga undersökningar med avseende på grundvattenförhållanden har utförts inom 
ramen för den nu genomförda geotekniska undersökningen. 

8.4 Undersökningsperiod 
De geotekniska fältundersökningarna utfördes under vecka 24, år 2015. 



  
DETALJPLAN FÖR BJÖRKÖ 1:294 OCH 1:305 

MUR GEOTEKNIK 

O:\A070000\A070960\DOC\Text\MUR RAP-001 docx 

13

8.5 Fältingenjör 
Fältarbetena utfördes av Mattias Ilmerstrand, COWI AB. 

8.6 Kalibrering och certifiering 
COWI AB är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och  
OHSAS 18001:2007. 

Kalibreringsprotokoll för borrbandvagn, vingsondering samt CPT-spets finns 
sammanställda hos COWI AB och skickas till beställaren vid förfrågan. 

Inga avvikelser från standarder har noterats i samband med fältundersökningarna. 

8.7 Provhantering 
Provtagning och hantering av jordprover har utförts enligt SGF Rapport 1:2013 
Geoteknisk Fälthandbok. 

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast. Jordprover har 
förvarats kylda och sparas på laboratoriet i upp till sex månader. 

9 Geotekniska laboratorieundersökningar 
Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts på WSP:s geotekniska 
laboratorium i Göteborg. 

I Tabell 7 nedan redovisas utförda laboratorieundersökningar som utförts på 
jordprover upptagna med störd provtagning enligt gällande standarder, se kapitel 4 
Styrande dokument. 

Tabell 7 Utförda laboratorieundersökningar 

Undersöknings-
punkt 

Laboratorieanalys Antal 
prov/nivåer 

Datum för 
laboratorie-
analys 

CW1 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

4 

4 
2015-06-25 

CW5 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

2 

2 
2015-06-25 

CW6 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

3 

2 
2015-06-25 
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Undersöknings-
punkt 

Laboratorieanalys Antal 
prov/nivåer 

Datum för 
laboratorie-
analys 

CW10 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

4 

3 
2015-06-25 

CW11 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

2 

2 
2015-06-25 

CW15 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

3 

3 
2015-06-25 

CW18 Jordartsbenämning, 

Vattenkvot 

3 

3 
2015-06-25 

 

Resultaten av undersökningarna redovisas i bilagda laboratorieprotokoll och på 
ritningar, se bilageförteckning. 

9.1 Utförda undersökningar 
I Tabell 8 nedan redovisas de undersökningar som utförts med respektive metod 
enligt gällande standarder, se kap 4 Styrande dokument. 

Tabell 8 Antalet utförda undersökningar fördelat på metod 

Undersökningsmetod Antal 

Jordartsbestämning, beskrivning och 
klassificering 

21 

Vattenkvot 19 

 

9.2 Undersökningsperiod 
Geotekniska laboratorieundersökningar har utförts under juni månad år 2015. 

9.3 Laboratorieingenjör 
Laboratorieundersökningarna har utförts av Karina Stjärne på WSP:s geotekniska 
laboratorium i Göteborg.  
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9.4 Kalibrering och certifiering 
WSP Samhällsbyggnad är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001:2008. Laboratoriet är 
ej ackrediterat. Kalibreringsprotokoll för laboratorieutrustning samt certifikat finns 
samlat hos WSP Samhällsbyggnads geotekniska laboratorium i Göteborg och 
skickas till beställaren vid förfrågan. 

Inga avvikelser har noterats i samband med laboratorieundersökningarna. 

9.5 Provförvaring 
Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i 
sex månader efter utförd laboratorieundersökning. 

10 Hydrogeologiska undersökningar 
Inga undersökningar med avseende på grundvattenförhållanden har utförts inom 
ramen för den nu genomförda geotekniska undersökningen.  

En fri grundvattenyta har observerats i öppna skruvhål i samband med den 
geotekniska fältundersökningen. 

11 Härledda värden 

11.1 Hållfasthetsegenskaper 
Härledda värden för friktionsjordens respektive lerans egenskaper har utvärderats 
från utförd CPT-sondering.  

CPT-sonderingen är utvärderad med datorprogrammet Conrad version 3.1. 
Utvärderingen är bilagd denna rapport, se bilageförteckning. 

11.2 Deformationsegenskaper 
Härledda värden för friktionsjordens deformationsegenskaper har utvärderats från 
utförd CPT-sondering och är bilagd denna rapport, se bilageförteckning 

11.3 Indexegenskaper 
Utvärderad vattenkvot framgår av laborationsprotokollen som är bilagda denna 
rapport, se bilageförteckningen. 
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11.4 Hydrogeologiska egenskaper 
I samband med utförd skruvprovtagning observerades en fri vattenyta i öppna 
skruvhål 0,6-0,9 m under markytan. I provtagningspunkt CW11 kunde ingen fri 
vattenyta observeras då skruvhålet rasade igen innan observation kunde ske. 

12 Värdering av undersökning 

12.1 Generellt 
Enligt utförd skruvprovtagning i undersökningspunkt CW1 återfinns lerlagret 
överkant ca 2,0 m under markytan. Utifrån tolkning av utförd viktsondring samt av 
registrerade spets- respektive porövertryck vid CPT-sonderingen kan lerlagrets 
överkant förväntas ligga något högre, ca 1,2 á 1,6 m under markytan. 

12.2 Härledda värdens spridning och relevans 
Lerans konflytgräns har ej bestämts vid laboratorieundersökningen. Utvärdering av 
lerans odränerade skjuvhållfasthet, med programvaran Conrad, blir därför mindre 
noggrann och värdena har satts inom parentes. 

 



Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW1
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 18    
0,3  

     
0,3 13   
1,0  

     
1,0 15   
2,0  

     
2,0 17   
3,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

gråbrun ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

grå sandig siltig LERA, sandskikt, enstaka skalrester

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig MULLJORD

brun siltig SAND

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW5
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 12    
1,0  

     
1,0 18   
1,4  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun siltig SAND (stenig enl. fälttekn.)

brun ngt grusig siltig SAND, skalrester

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW6
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    
0,6  

     
0,6 26   
0,8  

     
0,8 18   
2,2  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

grå ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun SAND, siltkörtlar, enstaka gruskorn (stenig enl. 
fälttekn.)

grå rostfläckig siltig TORRSKORPELERA

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW10
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,6 m u my  2015-06-08 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0    
0,5  

     
0,5 43   
0,9  

     
0,9 20   
2,0  

     
2,0 18   
3,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

grå ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

grå ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

2015-06-122015-06-08
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

F / brun grusig SAND (stenig enl. fälttekn.) /

grå rostfläckig LERA av torrskorpekaraktär

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW11
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

  ej mtb 2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 28    
0,6  

     
0,6 17   
2,0  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

 

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig lerig MULLJORD, torrskorpelerskikt

gråbrun ngt grusig siltig SAND, skalrester (stenig enl. 
fälttekn.)

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW15
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,6 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 15    
0,4  

     
0,4 38   
0,7  

     
0,7 19   
1,9  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

grå ngt grusig siltig SAND, enstaka skalrester

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

brun mullhaltig SAND, växtdelar

grå rostfläckig TORRSKORPELERA

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Sammanställning av

Laboratorieundersökningar
Samhällsbyggnad
Box 13033 Projekt Björkö
402 51 Göteborg  
Besök: Ullevigatan 17-19 
Växel: 010-722 50 00 
Direkt: 010-722 7236 / -7275/ -7321 Beställare COWI AB
Fax:    010-7227420 Uppdragsnummer A070960-001

Borrhål CW18
Fältundersökning MTIL Ankomst

PG Skr Kv St I Kv St II Labundersökning 2015-06-25 KS
 X   Ansvarig laboratorietekniker Karina Stjärne

Grundvattenobservation Datum Den- Vatten- Konfl.- Sensi- Skjuvhållfasthet

0,9 m u my  2015-06-09 sitet kvot gräns tivitet (okorr.) (omrörd) Matrl. Tjälf.-

Djup r 2) wN
 3) wL 

4) St 
5) tfu

5) tr 
5) typ6) klass6) Anm.

m (t/m3) (%) (%) (-) (kPa) (kPa)

     
0,0 25    
0,4  

     
0,4 17   
1,0  

     
1,0 18   
2,7  

     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  
     
    
  

 

 

grå ngt grusig siltig SAND, lerkörtlar, skalrester

 

2015-06-122015-06-09
Provtagnings-
metod

Jordartsbeskrivning 1)

 

 

mörkbrun sandig MULLJORD

brun ngt grusig siltig SAND, lerkörtlar (stenig enl. 
fälttekn.)

 

 

 

1) Jordartsbeskrivning i enlighet med BFR T21:1982
2) Skrymdensitet enligt SS 027114, utgåva 2
3) Vattenkvot enligt SS 027116, utgåva 3
4) Konflytgräns enligt SS 027120, utgåva 2

5) Skjuvhållfasthet - konförsök enligt SS 027125, utgåva 1
( avvikelse: lägsta konintrycket för 100 gramskonen är 7 mm

enligt SGF:s laboratoriekommittés rekommendationer)
6) Enligt AMA Anläggning 13, Tabell CB/1
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Organisationsnr 556611-6751  
Företaget har sitt säte i Malmö. 
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4 Trafikalstring 

 Trafikalstring från detaljplaneområdet 
För att uppskatta trafikalstringen från bostadsområdet används Trafikverkets trafikalstringsverktyg. 
Detaljplanen har inte vunnit laga kraft men samrådshandelningen och följande förutsättningar har 
tillhandahållits av kommunen. Detaljplanen görs flexibel för markanvändning och två olika alternativ för 
den har gjorts. Alternativ 1 består av 1 förskola med BTA på 325 m2 och ca 22 lägenheter med en 
sammanlagd BTA på 1910 m2. Alternativ 2 består av ca 38 lägenheter med en BTA på 2235 m2. 
Ovanstående markanvändning och att planen ligger i mindre tätort i kommunen används som indata i 
verktyget. Information om gång-, cykel-, och kollektivtrafik används också som indata och redovisas 
separat i bilaga 1 och 2. Kommunens arbete med mobility management har inte beaktats. Skillnaden 
på indata i de två alternativen är endast markanvändningen.  
 
I Trafikverkets trafikalstringsverktyg används följande antaganden för beräkningar: 

• 1,2 personer per bil för arbetsresor 
• 1,4 personer per bil för inköp/serviceresor 
• 1,5 personer per bil för fritidsresor 

 
För bostäder: 

• 35 % arbetsresor  

• 23 % inköp/serviceresor 

• 42 % fritidsresor 
 
Övrig markanvändning: 

• 34% arbetsresor 

• 27% inköp/serviceresor 

• 39% fritidsresor 
 
 
Alternativ 1: 

Resultatet från verktyget blev 184 bilresor per dag med 1 person i varje bil. Trafikalstringsverktyget 
uppskattade sedan ÅDT (årsdygnstrafik) till 135 fordon enligt ovanstående antaganden om antal 
personer per bil. Övrig fördelning av resor redovisas i Figur 2. 
 

 
Figur 2. Uppskattad fördelning av trafik för alternativ 1, med förskola. 
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5 Trafiksäkerhet     
Under detaljplanens samråd har det framkommit synpunkter på att trafiksituationen vid korsningen 
Skarviksvägen – Kyrkvägen kan upplevas som osäker. Även trafiksituationen längs Kyrkvägen 
upplevs osäker.  

     

Skarviksvägen är mycket bred väster om Kyrkvägen och betydligt smalare öster om Kyrkvägen. Björkö 
hotell ligger långt fram i korsningen vilket ger begränsad sikt för trafik som kommer på Kyrkvägen mot 
Skarviksvägen. Detta kan innebära att om en bilist kör fram i korsningen på Kyrkvägen för att få sikt 
mot öster så kommer fordonet ut i körbanan eftersom gatan är betydligt bredare åt väster. 

Busshållplats finns på södra sidan om Skarviksvägen.    

     
Det finns en smal gångbana på Skarviksvägens södra sida. Gångbanan är inte genomgående 
eftersom det finns ett stort antal korsande anslutningar. Cyklister är hänvisade till blandtrafik.  
 
Kyrkvägen är en typisk bostadsgata i ett område som byggts ut under tid. Gatubredden är varierande 
och det finns många olika utformningar av staket, häckar och tomtanslutningar. Vi behov nyttjas även 
gatan som parkering. 
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 Åtgärdsförslag 
Det finns många olika åtgärder som kan göras för att förbättra trafiksäkerheten. Det är dock viktigt att 
ta hänsyn till kringliggande miljö och i möjligaste mån anpassa åtgärden för att inte göra för stora 
markintrång. Nedan presenteras några olika principer för åtgärder. Oavsett val av åtgärd bör en 
detaljutformning göras för att säkerställa tillräckliga gatubredder och svängutrymmen.  
 
 
Förslag 1 

 
Förslaget innebär att körbanan väster om Kyrkvägen smalnas av och gångbanan görs bredare. 
Förslaget innebär ett körfält i vardera riktningen och att busshållplatsen på södra siden ligger kvar. 
Korsningen Skarviksvägen – Kyrkvägen blir tydligare i sin form.  
 
 
 
 
Förslag 2 

 
Förslaget innebär att en så kallad drumlin (överkörningsbar refug) anläggs i mitten av gatan väster om 
Kyrkvägen. I förslaget flyttas busshållplatsen ut i gatan så det blir en så kallad stopphållplats där 
fordon som ligger efter bussen inte kan köra om. Detta ger kollektivtrafiken prioritet. Korsningen 
Skarviksvägen – Kyrkvägen blir oförändrad men med en mittrefug smalnas körfälten av och körfälten 
får en tydligare avgränsning. 
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Förslag 3 

 
Förslaget innebär att väster om Kyrkvägen smalnas körbanan av och gångbanan blir lokalt bredare. 
Detta ger samma effekt som Förslag 1 men om kommunen önskar ha kvar en möjlighet till 
korttidsparkering eller eventuellt en busshållplats kan denna möjlighet skapas på norra sidan av 
Skarviksvägen.  
  
 
Förslag 4 – Kyrkvägen 
För att förbättra trafiksäkerheten på Kyrkvägen kan i ett första skede hastighetsreducerande åtgärder 
provas. Det kan vara i form av gupp eller sidoförskjutningar. Innan dessa placeras ut bör gatan ses 
över i sin helhet. Siktsträckorna vid tomtanslutningarna bör ses över och behov kan finnas att ta bort 
viss växtlighet eller annat som skymmer sikten.    
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1 Bakgrund och syfte 
Öckerö kommun arbetar med att ta fram en detaljplan, Björkö 1:305 och 1:294, vilken kommer att 
innebära en förtätning av Björkö samhälle. I närheten till planområdet finns flera av öns målpunkter, 
som skola, mataffär och kyrka. För förbättrad tillgänglighet till dessa målpunkter vill kommunen i 
samband med den nya detaljplanen säkerställa möjlighet att anlägga en ny gång- och cykelväg. GC-
vägen ska sträcka sig från Skarviksvägen till Bäckevägen/Björkö skola. På Skarviksvägen finns 
busshållplats Mossvägen. GC-vägen kommer att förbinda skola till hållplats. På en del av sträckan 
finns i dagsläget redan en gångväg. 
 
Atkins har fått i uppdrag att ta fram en detaljritning av GC-vägen, inklusive placering av gatubelysning. 
Anslutning till Skarviksvägen ska ingå i ritningen, liksom tidigare föreslagna principåtgärder på 
Skarviksvägen för förbättrad trafiksäkerhet i korsningen Kyrkvägen (förslag 1, PM trafik Björkö 1:305 
och 1:294).  

2 Förutsättningar 
Förslaget görs i samband med framtagandet av detaljplan Björkö 1:305 och 1:294. I plankartan ska 
möjliggöras för gång- och cykelväg på den yta som anses behövas för ändamålet. GC-vägen ska ha 
en bredd av 3 meter där det är möjligt.  
 
GC-vägens sträckning kommer att bli mellan Skarviksvägen och Björkö skola, Bäckevägen. 
Skarviksvägen leder till Björkö hamn och är en av öns huvudgator, med hastighetsbegränsning 30 
km/h.  
 

 
Figur 1. Översiktskarta med gång- och cykelvägens sträckning. Kartunderlag från Öckerö kommun. 
 
1. Korsningen Kyrkvägen/Skarviksvägen upplevs som osäker. Utformningen är otydlig och 

körbanans bredd möjliggör höga hastigheter. Tidigare åtgärdsförslag innebär att körbanan 
smalnas av och gångbanan breddas, se foto i figur 2. 
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2. GC-vägen ska ansluta på norra sidan av Skarviksvägen. Tvärs över vägen, på södra sidan, möter 
Mossvägen Skarviksvägen. Mossvägen har en brant lutning och sikten i korsningen är delvis 
skymd. Trafiksäkerhetsrisk föreligger, främst på grund av cyklister som kommer i hög hastighet 
på Mossvägen, se foto i figur 2. Det finns en höjdskillnad mellan Skarviksvägen och Björkö 1:305, 
vilken tas upp av en stödmur, se figur 4. 

 
3. Längs gränsen mellan Björkö 1:305 och fastigheterna väster om denna, finns en höjdskillnad. En 

remsa med kommunal mark skiljer fastigheterna åt, se foton i figur 3 och 4. 
 

    
Figur 2. Skarviksvägen österut, där Mossvägen möter  Figur 3. Västra gränsen Björkö  
söderifrån och framtida GC-väg norrifrån.    1:305. 

 

 
Figur 4. Sydvästra hörnet av Björkö 1:305. Södra gränsen med nivåskillnad och  
stödmur mot Skarviksvägen. 
 

4. Utanför den västra fastighetsgränsen till Björkö 1:294 går en befintlig asfalterad gångbana, 
omgiven av staket på vardera sidan, se foto i figur 5. Gångbanans bredd är ca 2 meter. Det finns 
belysning längs insidan av staketet på den västra sidan, som gränsar till en förskola. Det är oklart 
vilka delar av dygnet förskolans belysning är tänd. Ett cykelställ är placerat utanför grinden till 
förskolan, på gångbanan. 
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5. I den norra änden av förskolans gångbana tar en grusad gångbana vid, vilken tillhör kommunen, se 
figur 6. Denna del av gångbanan saknar helt belysning. I anslutningen till Kyrkvägen är ett räcke 
och en öppningsbar bom placerade, för att hindra mopedtrafik. Det finns tre stycken kupolbrunnar 
på den grusade delen av gångvägen. 

 

  
Figur 5. Asfalterad gångbana.   Figur 6. Grusad gångbana. 
  
6. I den norra änden av sträckningen, finns en remsa kommunal mark som är avsedd för GC-väg, 

se foto i figur 7. Där GC-vägen ska ansluta till skolgården finns en höjdskillnad, pga. tillfarten till 
kyrkan som ligger högre än omgivande mark, figur 8. 

 
 

   
Figur 7. Område för gång- och   Figur 8. Tillfart till Kyrkan. 
cykelväg från Kyrkvägen norrut 
mot Björkö skola. 
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3 Analys och åtgärdsförslag 
Ritningsunderlag till GC-vägen och trafiksäkerhetsåtgärder på Skarviksvägen bifogas i bilaga 1 
respektive 2. Nedan presenteras en förklaring till utformningen, vilken påverkan GC-vägen kommer att 
få på intilliggande fastigheter samt ett antal mindre åtgärder som behöver göras i samband med 
anläggandet.  

I detta förslag är hänsyn inte tagen till dagvattenhantering. En konsekvensanalys bör göras så att 
hanteringen av dagvatten kan säkerställas även efter att GC-vägen är byggd. 

 Gång- och cykelväg 
Bredden på GC-vägen är enligt förslaget 3 meter genomgående längs sträckningen. Om avvikelser 
önskas på grund av befintligheter som staket eller fastighetsgränser, kan det avgöras vid anläggandet. 
 
I sydvästra delen av planområdet föreslås GC-vägen anläggas huvudsakligen inom 
exploateringsområdet (Björkö 1:305), se figur 8. En höjdskillnad mellan tomtgränserna gör att det blir 
den bästa lösningen. En remsa kommunal mark väster om exploateringsområdet nyttjas till slänt. I 
ritningen är släntens utbredning ungefärligt angiven, behovet avgörs vid projektering eller byggnation. 
För gång- och cykeltrafikanternas säkerhet placeras ett räcke längs en del av GC-vägen, där 
höjdskillnaden mot väster är som störst. 
 
Även i anslutningen till befintlig gångbana har undvikits att dra GC-vägen där höjdskillnaden är som 
störst. Det innebär att en bod som står i sydvästra hörnet av Björkö 1:294 behöver flyttas.  
 

 
Figur 9. Södra delen av GC-vägen. Slänt på västra sidan. 
 



  
 
 

5 
 

Den befintliga gångbanan rustas upp och breddas något. Bredden kan anpassas till befintliga 
staket/häckar på vardera sidan om gångbanan. Det cykelställ som är placerat utanför grinden till 
förskolan behöver flyttas till annan plats för att parkerade cyklar inte ska utgöra ett hinder. De 
befintliga kupolbrunnarna innebär en trafiksäkerhetsrisk, dessa byts ut mot annan modell. Även räcke 
och bom i anslutningen till Kyrkvägen bör tas bort av såväl tillgänglighets- som trafiksäkerhetsskäl. 
 
I GC-vägens norra ände, vid anslutningen till skolgården, måste en del av fastigheten öster om GC-
vägen, Björkö 1:207, tas i anspråk, se figur 9. Anledningen är utbredningen av kyrkans tillfartsväg, 
vilken tar ca 1,5 meter av bredden på den kommunala mark som är avsedd för GC-väg. Av 
tillgänglighetsskäl kan tillfartsvägens bredd inte minskas. En stödmur ersätter befintlig slänt för 
tillfartsvägens uppbyggnad. GC-vägens sektion i denna del bör inte minskas, 3 meter bredd är 
nödvändigt för möte mellan olika trafikanter, vingelmån och sikt. 
 
 

 
Figur 10. Norra delen av GC-vägen. Ansluter till skolgården bredvid tillfartsväg till kyrkan. 
 
Belysning föreslås för hela sträckningen av GC-vägen. Lämpligt avstånd mellan belysningspunkterna 
bedöms vara ca 20 meter. Mellan de föreslagna punkterna varierar dock avståndet något, eftersom 
lägena är valda med hänsyn till t.ex. korsningar och andra fysiska förutsättningar som befintlig 
belysning, staket och luftledningar för el/tele. På sträckan utanför förskolan, kan behöva placeras en 
stolpe om den befintliga belysningen inne på gården inte är tillräcklig eller om samnyttjande inte 
fungerar. 
 
Exakt placering av fundament och kabelförläggning avgörs vid projektering/anläggningstillfället. 
Hänsyn har inte tagits till befintliga ledningar, men det är möjligt att ansluta på den kommunala 
gatubelysningsanläggningen både vid Kyrkvägen och Skarviksvägen. 
 
Vid anläggandet avgörs eventuellt behov av justering av brunnar längs GC-vägens sträckning. 
 
Vid anläggandet av GC-vägen är det viktigt att komma ihåg trygghetsaspekten. Växtlighet kring GC-
vägen bör anpassas med hänsyn till det. Det gäller särskilt i GC-vägens norra ände där den vid 
anslutningen till skolgården passerar mellan en stödmur för kyrkans uppfart och en stor häck som 
växer på intilliggande fastighet. För att undvika skymd sikt bör häcken på östra sidan tas bort på 
sträckan där stödmuren behövs, eller kapas till en höjd om ca 0,8 meter. 
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 Trafiksäkerhet Skarviksvägen 
På Skarviksvägen väster om Kyrkvägen görs åtgärd för förtydligande av korsningens utformning, 
enligt tidigare framtaget principförslag, se figur 10. Körbanan smalnas av och gångbanan görs 
bredare. Avsmalningen påverkar inte framkomligheten, utan innebär även fortsättningsvis ett körfält i 
vardera riktningen med en total bredd på ca 6 meter. Gångbanans varierar mellan ca 3 och 4 meter. 
Befintlig bussficka på södra sidan av vägen behålls.  
 
Korsningen Skarviksvägen/Mossvägen kommer att få en ökad trafiksäkerhetsrisk när det möjliggörs 
för cyklister från Mossvägen att passera tvärs över Skarviksvägen till GC-vägen. Ett farthinder anläggs 
på Skarviksvägen väster om Mossvägen för att hastighetssäkra korsningen.  
 

 
 
Figur 11. Trafiksäkerhetsåtgärder Skarviksvägen, avsmalning av körbana och farthinder. 
 
Det finns brister i den befintliga gatubelysningen på den aktuella delen av Skarviksvägen. Belysning 
föreslås förstärkas på Skarviksvägens södra sida där Mossvägen ansluter. Det skulle kunna vara ett 
alternativ att koppla på den befintliga anläggningen på Mossvägen och förlägga nytt kablage utanför 
vägräcket. 
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4 Bilagor 
Bilaga 1 Trafikförslag Gång- och cykelbana 2018-10-16 
 
Bilaga 2 Trafikförslag Korsning Kyrkvägen/Skarviksvägen 2018-10-16 
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1 Bakgrund och syfte 
I samband med detaljplan Björkö 1:305 och 1:294 planeras en ny gång- och cykelväg mellan 

Skarviksvägen och Västergårdsskolan, Bäckevägen. Förslag på GC-väg finns presenterat i PM Gång- 

och cykelväg Björkö. Med anledning av den planerade GC-vägen har Atkins har fått i uppdrag att 

genomföra en översiktlig dagvattenutredning i tidigt skede.  

Utredningen syftar till att säkerställa att dagvattenhanteringen kan lösas i samband med 

anläggandet av ny GC-väg. Förslag på metod för fördröjning och avledning av dagvatten tas fram. 

2 Förutsättningar 
Den nya GC-vägens utbredningsområde är cirka 800 m2. För dagvattenutredningen har området 

delats upp i fyra delsträckor, se figur 1. 

Förändring av markanvändning görs framförallt på delsträcka 2 och 4, som i befintlig situation består 

av naturmark. 

 

Figur 1. Översiktskarta med gång- och cykelvägens sträckning. Kartunderlag från Öckerö kommun. 

Som underlag för utredningen har ledningskarta erhållits från Öckerö kommuns VA-enhet. Vid 

jämförelse av ledningskarta och observationer som gjorts vid platsbesök, kan konstateras att 

ledningskartan inte ger en fullständig redovisning av brunnar och ledningssystem. 

En komplettering av grundkartan har gjorts efter inmätning av höjder kring GC-vägens 

utbredningsområde. Utifrån det underlaget har översikten av befintliga brunnar kunnat förtydligas. 

Bilaga 1 visar grundkarta över sträckan, tillsammans med den nya GC-vägens utbredning och 

befintliga höjder från inmätning.  
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Figur 3. Svackdike bredvid gång- och cykelbana (Publikation P105, Svenskt Vatten 2011). 

Utrymmet vid sidan av GC-vägen är begränsat, med hänsyn till befintlig byggnad på Björkö 1:305 kan 

diket ges en bredd av cirka 1 meter. Dikets djup bör vara minst cirka 0,2 meter. 

En trappa smalnar av sektionen på ett ställe utmed byggnaden. Platsen bör studeras närmare för att 

säkerställa användningen av befintlig trappa och hur avledning av dagvatten ska ske.  

Svackdike på delsträcka 2 föreslås anläggas med dränering och koppling till befintlig 

dagvattenledning. Anledningen är att undvika risk för att vatten, via diket, tränger in i vägkroppen 

och orsakar erosion eller frostskador. 

Sektionen för GC-väg och svackdike föreslås utformas enligt principen i figur 4. 

 

 

Figur 4. Principskiss normalsektion GC-väg och svackdike. 
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4.3 Sträckan mellan förskola och Kyrkvägen, delsträcka 3  
Delsträcka 3 består av en befintlig gångväg som till hälften är belagd med asfalt och till hälften har 

grusad vägyta, se figur 5.  

Gångvägen avvattnas idag med befintliga dagvattenbrunnar. Dessa föreslås användas även för den 

nya GC-vägen. Vid anläggning av ny GC-väg kan höjden på befintliga brunnar justeras och 

betäckningar byts ut från kupol- till rännstensbetäckningar. För att undvika ett ökat flöde av ytvatten 

in på intilliggande tomter då befintlig grusad yta hårdgörs, kan kantsten sättas för att leda vattnet 

mot dagvattenbrunnarna. 

På en del av sträckan, längs gränsen mot Björkö 1:294 finns utrymmet att anlägga svackdike på 

samma sätt som föreslås för delsträcka 2. Det är ett alternativ som har fördelarna att det ger en 

fördröjning av dagvattenflödet och ökar graden av rening av dagvatten. Skulle en sådan lösning 

väljas, så behöver en del av Björkö 1:294 tas i anspråk för ändamålet. 

Ledningsnätets kapacitet bör vara vägledande för vilket alternativ som används på sträckan. 

4.4 Sträckan mellan Kyrkvägen och skolan/Bäckevägen, delsträcka 4 
På delsträcka 4 kan dagvattenbrunnar placeras jämte den nya GC-vägen för att omhänderta 

dagvattenflödet från GC-vägen. Brunnar föreslås på denna sträcka istället för svackdike, med 

avsikten att göra minsta möjliga intrång på kyrkans fastighet (Björkö 1:153) och de ytor för utelek 

som finns där. 

  

Figur 3. Den befintliga gångvägen. Bild från Atkins 
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5 Bilagor 
Bilaga 1 Befintliga höjder GC-bana 

Bilaga 2 Förslag dagvattenhantering GC-väg Björkö 2019-02-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk 
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö 
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en 
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100 
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger 
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10 
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt 
givna tillstånd. 

Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2008-2017, 
har befolkningen i snitt ökat med 63 personer per år. 

Tabell 1 Källa: SCB 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Invånare 12250 12292 12449 12487 12536 12574 12645 12682 12773 12923 12883 

Överskridanden av tillstånd (pe) för de senaste fem åren visas i tabell 2 nedan. 

Tabell 2 Källa: Va-enhetens mätningar 

År Tillfällen peMax Datum överskridande 
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-

aug 
2014 1 16 107 24-jul
2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul,

05-aug
2016 3 14 535 22-mar, 01-jun, 13-jul
2017 0 12 408 
2018 0 11 923 

Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde, 
se tabell 2. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete 
med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten 
har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete. 

Antal besökande till kommunen har ökat. Beläggningen på kommunens gästhamnar 
har sedan 2014 varit relativt konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av 
ställplatser har ökat och förväntas öka ytterligare framgent.  Enligt tabell 2 är 7 av de 
11 överskridanden under föregående fem år i turistsäsongen juni-augusti. För 2017 är 
medelvärdet för månaderna juni-augusti 1 200 pe högre än årsmedelvärdet. För 2018 
är medelvärdet för samma period 2 100 pe högre än årsmedelvärdet. 



De senaste två åren har tillfört organiskt material minskat. Detta kan ha att göra med 
att kommunen i maj 2017 startade en kampanj för att samla in fett, sammanlagt har 
1 791 kg matolja samlats in under de 16 månader kampanjen pågått fram till och med 
september. Åren 2013, 2015 och 2016 finns dock fyra mättillfällen då tillståndet 
överskreds innan årets maj månad. I oktober 2017 genomförs möte med företagare 
för att få dessa att installera fettavskiljare. Kommunen har alltid haft ett förbud mot 
avfallskvarnar. 

I gällande detaljplaner finns byggrätt för 43 villor på privat mark. Kommunen utgår 
ifrån att det flyttar in fyra personer i varje villa och dessa ansluter då med (4*43) 172 
pe till Pinan. Därutöver är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att behovet 
av att utveckla Öckerö centrum är överordnat annan utveckling i kommunen.  

Enligt exploatören för detaljplan för Öckerö nya centrum, kommer det i snitt bo 1,8 
personer per lägenhet i Öckerö nya centrums 400 möjliga bostäder. Maxbeläggning 
på det hotell som medges i detaljplanen är 120 gäster. Detta sammanlagt tillför 840 
pe. 

En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 
bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter blir 
den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe 

Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som 
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och 
bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från 
Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt. 

Detaljplanen för Björkö 1:294 och 1:305 tillåter bostäder och centrumbebyggelse. 
Antagandet för belastningen för Pinans reningsverk bedömer jag till ca 210 pe.  

Tabell 3 Uträkning av tillåtna anslutningar till Pinan 

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe 
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan)+210  
(antal pe för tillkommande bostäder och annan verksamhet för Björkö 1:294 och 
Björkö 1:305) = 13 158 pe. 



Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av 
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö 
nya centrum, detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan samt detaljplan för Björkö 
1:294 och Björkö 1:305 kan antas utan risk för människors hälsa eller att MKN för 
vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 

Lisette Larsson 

Öckerö kommun 2019-05-02 

 Enhetschef Va 



        

 

Öckerö 2019-05-03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Rikard Sporre  

Ärende: Planbesked – Röd 1:160 och 1:62 

Diarienummer: SB 0163/18 
 
Förslag till beslut planbesked  

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Sökanden meddelas positivt planbesked för Röd 1:160 och 1:62. 
 
Beslut om positivt planbesked för Röd 1:160 och 1:62 upphäver tidigare beslut om planbe-
sked för Röd 1:62 och 1:15. Planbeskedet placeras i planlistan med uppstart på medellång sikt 
(10 – 15 år) pga. kapacitetsbrist i reningsverket på Pinan.  

Ärende 
Planansökan syftar till att uppföra flerbostadshus, ca 10-18 lägenheter till antalet, för mål-
gruppen 55 år eller äldre. 

Planförhållande 

• Översiktsplan Utblick Öckerö för Öckerö kommun redovisar planområdet som fortsatt 
användning bostäder, service med mera. 

• Positivt planbesked gavs 2014-10-14 (KS § 168) för Röd 1:62 och Röd 1:15 för att påbörja 
detaljplanearbete i syfte att möjliggöra för en villa. 

• Gällande byggnadsplan 14-ÖCK-1281 från 1949 anger planområdet som bostadsändamål 
B2FII, med en stor andel U-område reserverat för uthus och verandor, korsmark reserve-
rat för verandor och prickmark som ej får bebyggas. 

• Planområdet berörs inte av något strandskydd. 
• Planområdet omfattas inte av Kulturmiljöprogrammet för Öckerö Kommun. 

Platsbesök, observationer och förutsättningar 
Fastigheterna Röd 1:160 och 1:62 är belägna i Röd på nordvästra Hönö direkt väster om Kap-
tensvägen. Området är flackt och omgärdas av svaga höjningar söder och väster om området 
motsvarande 1-3 m. I nordöstra hörnet finns en lågpunkt som ligger 1 m lägre än resterande 
område. Två byggnader väster om området samt två söder om är utpekade som särskilt beva-
randevärda byggnader i kulturmiljöprogrammet. Platsen består av gräsytor och ytor bevuxna 
med busksly, äppelträd, ca 10 träd varav ett med ålder av viss aktning.  



 
 

 
Från planområdet är det ca 400 meter till kollektivtrafik och ca 500 m till livsmedelsaffär. 
Området ligger inom VA-enhetens verksamhetsområde och rent tekniskt kan området rela-
tivt enkelt förses med vatten och avlopp.  
 
Planförfrågan avser att möjliggöra för byggnation av ett seniorboende med en byggnadsarea 
på ca 500 m2 i två och en halv plan. Utöver bostäder vill sökande möjliggöra för gemensam-
hetslokal, gym och ev. en gästlägenhet. Sökande har redovisat yta för 1 parkeringsplats 
per/lägenhet. Lägenheterna är tänkt att tillgänglighetsanpassas för målgruppen seniorer, 
med låga trösklar, rymliga badrum, breda balkongdörrar m.m. Sökande har en ambition att 
uppföra byggnation med en arkitektonisk stil som refererar till 191o-talets arkitektur. Ambit-
ionen är att uppföra hus med rödmålad träfasad med ryggåstak i lertegel för att smälta in i 
skärgårdsmiljön.   
  
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att redovisat förslag i stora drag är positivt. Pro-
jektet skulle innebära en förtätning med lägenheter avsedda för seniorer i ett område med 
hög koncentration av villabebyggelse, vilket är i linje med översiktsplanens vision. Området 
är beläget relativt nära kollektivtrafikplats, ca 400 meter ifrån närmsta plats. Ett mål i Öck-
erö kommuns översiktsplan är att 90 procent av all tillkommande bebyggelse ska anläggas 
inom 300 meter ifrån närmsta kollektivtrafikplats. Även fast området är beläget längre än 
300 meter ifrån närmaste hållplats bedöms området vara tillräckligt nära ett hållplatsområde 
för att alternativet ska vara tillgängligt och rimligt. 
 
Planförfrågan anger en exploateringsgrad på ca 500 m2 vilket behöver ses över vid en even-
tuell planläggning. Hur intilliggande fastigheter påverkas och hur området i stort påverkas 
behöver studeras vidare. Vid en planläggning behöver områdets geotekniska förutsättningar 
utredas. I områdets nordöstra del finns en lågpunkt. I planarbetet bör en dagvattenutredning 
tas fram för att säkerställa att dagvatten kan hanteras på ett lämpligt sätt.   
 
Trots att samhällsbyggnadsverksamheten i stort är positiva finns det osäkerheter kring kapa-
citeten i kommunens reningsverk. I dagsläget går det inte att säkerställa att kommunen har 
kapaciteten att omhänderta det spillvatten som tillkommer genom en exploatering enligt an-
sökan. Reningsverket på pinan har ett tillstånd som medger 14 000 personekvivalenter (pe). 
Det Pinans avloppsreningsverk tar emot i måttet pe har under åren 2013 – 2018 varierat i 
maxvärde. Mellan åren 2013 – 2016 överskreds 14 000 pe, enligt va-enhetens mätningar, ett 
flertal gånger. Under 2017 – 2018 har maxvärdet inte överskridits. Kommunen utgår ifrån att 
2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som håller i sig. Va-enheten har bedömt att 
ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd som kommunen har för reningsverket 
på Pinan utifrån rådande situation.  
 
Planenheten arbetar med ett antal detaljplaner som inom en ett års-period bedöms vara redo 
för antagande och som kommer innebära en påverkan på reningsverket. Exempelvis har 
granskningsförslaget av detaljplan för Öckerö nya centrum bedömts generera ca 840 pe. Utö-
ver pågående planärenden så finns det i gällande detaljplaner ca 43 outnyttjade byggrätter 
för villor på privat mark och därutöver outnyttjade byggrätter på kommunal mark. Gällande 



 
 

 
planlista, som anger när planenheten ska påbörja olika planärenden, innehåller på kort sikt 
(0 – 10 år) cirka 800 bostäder (inkl. detaljplan för Öckerö nya centrum).   
 
En utredning gällande alternativ för att lösa kommunens kapacitetsökning för omhänderta-
gande av spillvatten pågår och beräknas vara klar i juli 2019.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten ställer sig positiv till sökt åtgärd, men med tanke på osäker-
heten kring kapaciteten i kommunens reningsverk bör detaljplanearbete ej påbörjas för ens 
det finns en långsiktig plan för hur problematiken ska lösas. Uppstart av planarbetet föreslås 
därför på medellång sikt (10 – 15 år).    
 
Ärendet har skickats på remiss till följande kommunala instanser: 
• Byggenheten 
• Miljöenheten 
• Mark och exploateringsenheten 
• VA-enheten 
• Gatuenheten 
• Kretsloppsenheten 

Historik 
Positivt planbesked för Röd 1:62 och 1:15 (KS beslut 2014-10-14 § 168, dnr SB 0203/14) om 
att möjliggöra för en bostad i villa med garage. Tjänsteskrivelse i ärendet (daterad 2014-09-
09) ansåg att en utökning av planområdet var lämpligt för att få en genomtänkt förtätning 
även för den fastigheten. 

Kostnad 
Planbeskedsansökan bedöms vara en medelstor åtgärd med en avgift av 300 (milliprisbas-
belopp) baserat på prisbasbeloppet för det år beslutet fattas. 
 
 
 
 
 
 
………………………………………..                                                     ……………………………………………   
Gull-Britt Eide                                                                   Urban Olsson                               
Kommundirektör                             Samhällsbyggnadschef 
     
  



 
 

 
Bilagor (separat dokument)  
1. Planbeskedsansökan med bilagor 
2. Remissvar 
3. PM – Nya anslutningar till Pinans reningsverk  
4. Tidigare beslut och tjänsteskrivelse 
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Remissvar från Va-enheten gällande Planbesked för Röd 1:160 och 1:62 

 

Va-enheten har fått ta del av inkommen handling gällande Röd 1:160 och 1:62 med syfte att upprätta 
en detaljplan för att möjliggöra för flerbostadshus, seniorboende, med 10-18 lägenheter. 

Fastigheten ligger inom verksamhetsområdet och va-enheten kan förse området med kommunalt va 
under förutsättning att politiken rangordnar de planer som redan finns i planlistan. Reningsverket 
Pinan är hårt belastat och i dagsläget kan reningsverket inte ta emot spillvatten för alla planer som 
begärt plantillstånd. 

En utredning gällande alternativ för att lösa kommunens kapacitetsökning för omhändertagande av 
spillvatten pågår och beräknas vara klar i juli 2019. 

 

Öckerö 2019-04-23 

 

Lisette Larsson 

Va chef 



Hej 
 
Kretsloppsenheten harr inga synpunkter så länge som kraven på vägens bredd, vändradie och 
fordonets uppställningsplats är uppfyllda. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Thomas Wijk 
Kretsloppschef 
Öckerö kommun 
--------------------------------------------------------- 
Kommunstyrelsen/Kretsloppsenheten 
E-post: thomas.wijk@ockero.se 
Telefon: 031-97 62 58 
Webb: http://www.ockero.se/ 
 
Postadress: Öckerö kommun, 475 80 Öckerö 
Besöksadress: Lammholmsvägen 6, 475 31 Öckerö 
 



PM: Nya anslutningar till Pinans reningsverk 
Sista december 2017 var 12 923 personer folkbokförda i Öckerö kommun. Öckerö 
kommun har haft en positiv befolkningsutveckling sedan 1969 med en 
årsmedelökning om 97 invånare per år. Kommunen har som mål att öka med ca 100 
invånare per år. Med anledning av att reningsverket har ett tillstånd som medger 
14 000 pe finns anledning att revidera mål om befolkningsökning de närmaste 10 
åren, eller till dess kommunen har reningsverk som kan ta emot det som tillförs enligt 
givna tillstånd. 
 
Tabell 1 visar befolkningsutvecklingen i kommunen. De senaste tio åren, 2008-2017, 
har befolkningen i snitt ökat med 63 personer per år. 
 
Tabell 1 Källa: SCB 

År 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Invånare 12250 12292 12449 12487 12536 12574 12645 12682 12773 12923 12883 

 
 
Överskridanden av tillstånd (pe) för de senaste fem åren visas i tabell 2 nedan.  
 
Tabell 2 Källa: Va-enhetens mätningar 

År Tillfällen peMax Datum överskridande 
2013 3 15 670 06-mar, 07-maj, 22-

aug 
2014 1 16 107 24-jul 
2015 4 16 926 01-apr, 08-jul, 23-jul, 

05-aug 
2016 3 14 535 22-mar, 01-jun, 13-jul 
2017 0 12 408  
2018 0 11 923  

 
Det Pinans ARV tar emot i måttet pe har under åren 2013-2018 varierat i maxvärde, 
se tabell 2. Kommunen har också problem med tillflödet. Behovet av fortsätt arbete 
med att minska mängden ovidkommande vatten är stort för kommunen. Va-enheten 
har tagit fram en saneringsplan som ligger till grund för detta arbete. 
 
Antal besökande till kommunen har ökat. Beläggningen på kommunens gästhamnar 
har sedan 2014 varit relativt konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av 
ställplatser har ökat och förväntas öka ytterligare framgent.  Enligt tabell 2 är 7 av de 
11 överskridanden under föregående fem år i turistsäsongen juni-augusti. För 2017 är 
medelvärdet för månaderna juni-augusti 1 200 pe högre än årsmedelvärdet. För 2018 
är medelvärdet för samma period 2 100 pe högre än årsmedelvärdet. 
 



De senaste två åren har tillfört organiskt material minskat. Detta kan ha att göra med 
att kommunen i maj 2017 startade en kampanj för att samla in fett, sammanlagt har 
1 791 kg matolja samlats in under de 16 månader kampanjen pågått fram till och med 
september. Åren 2013, 2015 och 2016 finns dock fyra mättillfällen då tillståndet 
överskreds innan årets maj månad. I oktober 2017 genomförs möte med företagare 
för att få dessa att installera fettavskiljare. Kommunen har alltid haft ett förbud mot 
avfallskvarnar. 
 
 
I gällande detaljplaner finns byggrätt för 43 villor på privat mark. Kommunen utgår 
ifrån att det flyttar in fyra personer i varje villa och dessa ansluter då med (4*43) 172 
pe till Pinan. Därutöver är samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning att behovet 
av att utveckla Öckerö centrum är överordnat annan utveckling i kommunen.  
 
 
Enligt exploatören för detaljplan för Öckerö nya centrum, kommer det i snitt bo 1,8 
personer per lägenhet i Öckerö nya centrums 400 möjliga bostäder. Maxbeläggning 
på det hotell som medges i detaljplanen är 120 gäster. Detta sammanlagt tillför 840 
pe. 
 
 
En uppskattning är att det i snitt kommer bo 1,8 personer per lägenhet i de 10 
bostäder som möjliggörs genom detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan, vilket 
motsvarar 18 pe. Då fastigheten sedan tidigare varit bebyggd med 3 lägenheter blir 
den verkliga ökningen 7*1,8=13 pe 
 
 
Kommunen utgår ifrån att 2017 och 2018 års peMax-värden utgör en trend som 
håller i sig. Va-enheten har härmed sett över vilken kapacitet reningsverket har och 
bedömningen är att ett tillskott av ca 1000 pe kan inrymmas i det tillstånd vi har från 
Länsstyrelsen såvida kommunen i övrigt håller en låg utbyggnadstakt. 
 
 
Tabell 3 Uträkning av tillåtna anslutningar till Pinan 

11 923 (peMax 2018) + 172 (pe från villor i befintliga byggrätter) + 840 (pe från 1,8 
boende * 400 bostäder + nytt hotell i detaljplan för Öckerö nya centrum) + 13 (pe 
från 7 tillkommande bostäder i detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan) = 
12 948 pe. 

 
 
Kommunen ska fortsätta med åtgärder och kampanjer för att minska belastning av 
organiskt material. Därmed är det kommunens bedömning att detaljplan för Öckerö 
nya centrum och detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan kan antas utan risk för 
människors hälsa eller att MKN för vatten i stora Kalvsund inte kan uppnås. 



 
 
 
 
 
 
Öckerö kommun 2019-03-15 
 
Lisette Larsson 
Enhetschef Va 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sofia Wiman 
Ärende: Planbesked - Röd 1:62 och 1:15 
Diarienummer: 0203/14   

 
Förslag till beslut planbesked 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Sökanden meddelas positivt planbesked för fastigheten Röd 1:62 och 1:15 (se 
bifogad karta). Öckerö kommun anlitar plankonsult för framtagande av handlingar. 
Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. 
Planarbetet förväntas kunna starta under 3:e kvartalet 2016 och antas under 2017.  
 
Ärende 
Sökanden har begärt planbesked för att möjliggöra för en byggrätt för en villa med 
garage. 
 
Planförhållande 
Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 
juni 2006, redovisar befintligt område för bostäder. ÖP05 beskriver allmänna 
rekommendationer om förtätning vid lokalisering av bebyggelse. Detta kommer i 
konflikt med rekommendationen om bevarande av grönytor mellan befintlig 
bostadsbebyggelse. 
 
Byggnadsplanen som vann laga kraft 20 augusti 1949 anger bostadsändamål men 
marken är prickad vilket innebär att den inte får bebyggas. 
 
Fastigheten ligger inte inom någon kulturmiljö i Kulturmiljöprogram för Öckerö 
kommun (2012) men huvudbyggnaden på Röd 1:62 är markerad som särskilt 
bevarandevärd byggnad. 
 
Samhällsbyggnads synpunkter 
Samhällsbyggnad anser att en förtätning i detta läget är lämpligt men att avstånd till 
befintlig bebyggelse måste granskas ytterligare i detaljplaneskedet. 
 
Då angränsande fastighet Röd 1:160 till stor del saknar byggrätt anser 
samhällsbyggnad att en utökning av planområdet är lämpligt för att få en 
genomtänkt förtätning även för denna fastighet.  
 



 
 

 

 
 
Robert Svensson 
Samhällsbyggnadschef     Sofia Wiman 

Planarkitekt 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Avsiktsförklaring, försäljning av del av Björnhuvudet 
Diarienummer: 0115/17   

 
Avsiktsförklaring, försäljning av del av Björnhuvudet 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen godkänner förlängning av avsiktsförklaringen med ytterligare två 
år. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Avsiktsförklaring tecknades 2017-10-10 angående området kring Björnhuvudskajen, 
sammanfattningsvis innebärande att området säljs till Öckerökronan fastighets AB 
samt att kajen av köparen renoveras och anpassas till båtar med ett djupgående om 
minst 9 meter. Kajen säkerhetsklassas enligt ISPS/SUA. 
 
Beredning 
Björnhuvudskajen har länge varit i stort renoveringsbehov. Kommunen själv har 
begränsade möjligheter att återställa kajen i dess ursprungliga skick. Renoveringen 
innebär att en landningsplats med hög kvalitet och god tillgänglighet säkras för 
yrkesfisket. Båtar med ett djupgående om 9 meter kommer att kunna lägga till, 
vilket inte är möjligt idag. En servicekaj för Ö-varvets kunder ska skapas.  
 
Utformning av området ska ske på ett sätt så att befintliga arrendatorers verksamhet 
enligt idag gällande arrendeavtal inte påverkas negativt.  
 
Området omfattas av en detaljplan (byggnadsplan) från 1979-06-29. Planen anger 
hamnanknuten industri. 
 
 
Ekonomi 
Avsiktsförklaringen i sig har genererat kostnader i form av värderingskostnad samt 
konsultkostnad för granskning av avsiktsförklaringen. 
 
När avsiktsförklaringen genomförs tillkommer följande: 
Intäkter: c:a 7.500.000:- 



 
 

 

Kostnader: Reningsanläggningen Musslan är föremål för tillsyn hos Länsstyrelsen, 
utredning pågår. Kostnaden för ombyggnad av musslan är oklar.  
 
Bedömning 
Avsiktsförklaringen har föregåtts av flera år av förberedelser. År 2015 fördes 
diskussioner ang. etablering av en fiskfabrik, som mynnade ut i att intressenterna 
drog sig ur projektet. 
 
Allt sedan dess har tjänstemän och politiker fört diskussioner med näringsidkarna i 
området för att hitta den bästa och mest hållbara lösningen. 
 
Genomförs avsiktsförklaringen innebär det att befintliga arrendatorer och 
näringsidkare i området kommer att kunna fortsätta med att bedriva sina 
verksamheter samtidigt som kajen byggs ut och övriga samhällsnyttor uppkommer 
som beskrivits i avsiktsförklaringen. 
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Prioriterade fokusområden folkhälsa 
 

Förslag till beslut  
Att kommunstyrelsen antar de föreslagna prioriterade fokusområdena inom 
folkhälsoarbetet för mandatperioden 2019-2022.  
 
Ärende 
Under föregående mandatperiod fattades det beslut om tre prioriterade 
folkhälsoområden, som grundades på den föregående kartläggningen 2014. De 
prioriterade folkhälsoområdena var barn och ungas uppväxtvillkor, jämställdhet 
samt drogförebyggande arbete. Under våren 2019 har en ny kartläggning av 
folkhälsoläget gjorts och utifrån denna sammanställning har nya fokusområden för 
folkhälsa tagits fram.  
 
Öckerö kommun tillhör Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Ett av nämndens 
fokusområden för folkhälsan 2019 är att ”inrikta satsningarna mot de största 
utmaningarna i varje kommun i arbetet för en jämlik hälsa och social hållbarhet”. 
Kartläggningen indikerar att nedanstående fem områden är de största 
folkhälsoutmaningarna i Öckerö kommun: 
 

- Barn och ungas uppväxtvillkor 
Det är av stor vikt för hälsan att få möjlighet att utveckla de grundläggande 
förmågorna tidigt i livet, för att få en mer stabil grund att stå på, och eftersom 
levnadsvanor grundläggs tidigt i livet är barn och ungas uppväxtvillkor ett 
viktigt område som bör ligga i fokus i folkhälsoarbetet.  

  
- Övervikt och fetma 

Då ungefär varannan person i Öckerö är överviktig eller fet, bör insatser 
fokusera på att minska övervikt och fetma i befolkningen. 

 
- Psykisk ohälsa 

Psykisk ohälsa ökar såväl i Öckerö som i övriga Sverige. Kvinnor/tjejer 
uppger i större utsträckning att de mår dåligt. Psykisk ohälsa bör således vara 
ett prioriterat område inom folkhälsoarbetet.  



 
 

 

 
- Ensamhet bland äldre 

Drygt varannan person (53 procent) över 65 år i kommunen besväras av 
ensamhet, och insatser för att stärka de äldres sociala sammanhang vore 
därmed önskvärt. 

 
- Läkemedelsanvändning 

Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller lugnande 
medel jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen är 
högre bland kvinnor än bland män. Läkemedelsanvändningen bland 
befolkningen är därmed ett område som bör ligga i fokus. 

 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. Ekonomi för 
arbetet med fokusområdena finns i folkhälsan budget. 
 
Expediering 
Socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Verksamhets- och enhetschefer inom kommunstyrelsen 
 
Bilaga  
Kartläggning av folkhälsoläget 2019, Öckerö kommun.  
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Sammanfattning av folkhälsoläget i Öckerö kommun 

Nedan presenteras en kort sammanfattning av folkhälsoläget i Öckerö kommun. 
Sammanfattningen presenteras utifrån kartläggningens tre avsnitt; hälsa, livsvillkor 
och levnadsförhållanden samt levnadsvanor.  
 
 
HÄLSA 
 
Psykisk hälsa 
Något fler kvinnor än män i Öckerö kommun uppgav att de hade ett minskat psykiskt 
välbefinnande 2016. Även i hela Sverige är det fler kvinnor än män som uppger att de 
mår psykiskt dåligt. 72 procent av kvinnorna och 74 procent av männen i Öckerö 
uppger att de har en god självskattad hälsa. Andelen som skattar sin hälsa som god 
eller mycket god har dock minskat något de senaste åren i Öckerö. 
 
Fler unga tjejer än unga killar uppger att de mår psykiskt dåligt och andelen elever i 
årskurs 7-9 som svarar att de mår ”utmärkt” på frågan Hur mår du rent allmänt? har 
sjunkit de senaste åren. Fem procent av befolkningen över 65 år i Öckerö har svåra 
besvär med ängslan, oro eller ångest och drygt hälften av de äldre i Öckerö upplever 
att de besväras av ensamhet. Kvinnor uppger i högre utsträckning än män att de har 
lätta eller svåra besvär av ängslan, oro eller ångest. 
 
Färre självmord sker i Öckerö jämfört med regionen och riket. Andelen som har haft 
självmordstankar det senaste året har ökat, särskilt bland männen. 
 
Ohälsotal 
För både Öckerö, regionen och riket ökar antalet ohälsotal med stigande ålder och 
andelen ohälsotal är fler bland kvinnor än bland män. Snittet för antalet ohälsodagar 
är totalt något högre bland personer 20-44 år i Öckerö jämfört med riket. I 
åldersgruppen 45-64 år är däremot antalet ohälsotal färre i Öckerö jämfört med både 
regionen och riket i stort. 
 
Läkemedel 
År 2019 uppgav fyra procent av tjejerna och 0,6 procent av killarna i årskurs 7-9 i 
Öckerö att de vid flera tillfällen använt någon typ av receptbelagda läkemedel utan 
läkarordination. Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller 
lugnande medel jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen 
är, både i Öckerö och i hela Sverige, högre bland kvinnor än bland män.  
 
Fallolyckor bland äldre 
Fallolyckor bland äldre har över tid minskat i Öckerö och antal rapporterade fall är 
färre än i regionen och i riket. Kvinnor i Öckerö kommun råkar ut för skador i 
samband med fall i högre utsträckning än män. 
 
Övervikt och fetma 
Andelen personer med fetma har ökat i Öckerö från nio procent 2007 till 13 procent 
2016. Fler män än kvinnor har fetma i kommunen. 
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Sjukdomar 
I Öckerö rapporterades år 2017 färre fall av hjärtinfarkt jämfört med regionen och 
riket och fler män än kvinnor drabbades av hjärtinfarkt. Färre personer avled till följd 
av cancer i Öckerö jämfört med hela Sverige 2016. Även här är det fler män än 
kvinnor som drabbas. Öckeröborna uppskattar sin tandhälsa bättre än vad 
genomsnittet för Sveriges befolkning gör. 
 
 
LIVSVILLKOR OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN 
 
Utbildning, arbetsliv och försörjning 
Andelen barn på förskola har över tid ökat i Öckerö. Det är färre personer som har 
eftergymnasial utbildning i Öckerö än i resten av länet och riket, och fler kvinnor än 
män har eftergymnasial utbildning. Över tid har andelen invånare med 
eftergymnasial utbildning i Öckerö ökat. Knappt hälften av de utrikesfödda i Öckerö 
hade eftergymnasial utbildning 2015. Fler flickor än pojkar har gymnasiebehörighet 
(97,3 procent jämfört med 87,2 procent) i Öckerö. Fler elever har en avklarad 
gymnasieutbildning inom fyra år i Öckerö jämfört med hela riket.  
 
Generellt är arbetslösheten lägre i Öckerö kommun jämfört med länet och riket.  
Unga personer i åldern 20-24 år har högst andel arbetslöshet. Fler män än kvinnor i 
den åldern är arbetslösa i Öckerö. Andelen unga personer (17-24 år) som varken 
studerar eller arbetar är färre i Öckerö jämfört med riket.  
 
Skillnaden i medelinkomst bland män och kvinnor är större i Öckerö än i regionen 
och i riket. Fler personer är förvärvsarbetande i Öckerö jämfört med regionen och 
riket. Barnfattigdomen i Öckerö kommun är lägre än genomsnittet för både regionen 
och riket i stort. 
 
Delaktighet  
Valdeltagandet i Öckerö kommun har de senaste sex valen (sedan 1998) legat över 
genomsnittet för alla kommuner i Sverige. Fler unga killar än tjejer i Öckerö är 
delaktiga i någon förening.  
 
Trygghet och trivsel 
År 2018 uppgav 21 procent av kvinnorna och sju procent av männen att de ofta eller 
ibland avstår från att gå ut ensamma. Fler kvinnor än män känner sig otrygga 
utomhus. 36,7 procent av eleverna i åk 7-9 uppgav 2019 att de trivs ”mycket bra” och 
46,2 procent att de trivs ”ganska bra” i skolan. Antalet anmälda våldsbrott och brott 
mot grov kvinnofridskränkning har de senaste åren ökat i kommunen.   
 
 
LEVNADSVANOR 
 
ANDTS1 
Fler män än kvinnor i åldern 18-64 år snusar. Fler män snusar i Öckerö jämfört med 
genomsnittet för hela riket. Andelen av befolkningen i åldern 18-64 år som röker 
dagligen är något lägre i Öckerö än i riket. Andelen riskkonsumenter i åldern 18-64 år 
gällande alkohol är ungefär lika stor i Öckerö som för riket i stort, och precis som på 

                                                           
1 Alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. 
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riksnivå är det fler män än kvinnor som har riskabla alkoholvanor. Öckerö ligger 
något över snittet för Västra Götaland.  
 
Både andelen som röker dagligen och de som bedöms ha riskabla alkoholvanor har 
minskat i Öckerö mellan år 2007 och år 2018. Färre personer i Öckerö än i Västra 
Götaland har testat narkotika någon gång. Jämfört med riket och regionen är andelen 
män som köpt lotter eller satsat pengar på spel högre i Öckerö medan andelen 
kvinnor ligger under genomsnittet för regionen och riket. 
 
Rökning och snusning bland unga 
Andelen elever i årskurs 7-9 som snusar eller röker ibland eller dagligen har minskat 
över tid. 
 
Alkoholkonsumtion bland unga 
Bland flickor har andelen berusningsdrickare och intensivkonsumenter av alkohol 
ökat jämfört med tidigare år. Bland elever i årskurs 7 och 8 samt hos pojkar har 
berusningsdrickandet och intensivkonsumtionen av alkohol minskat. Föräldrars 
tillåtande gällande alkohol till minderåriga har minskat över tid i Öckerö kommun. 
 
Narkotika bland unga 
Trenden för att ha provat narkotika har minskat över tid i Öckerö. År 2019 uppgav 
0,5 procent av eleverna i åk 7-9 att de hade provat narkotika.  
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1 Inledning  

 
Enligt Folkhälsomyndighetens senaste rapport Öppna Jämförelser folkhälsa är 
befolkningens hälsa god och har förbättrats utifrån ett befolkningsperspektiv. Dock 
kvarstår ojämlikheten i hälsa och i vissa fall har ojämlikheten ökat mellan olika 
befolkningsgrupper, och även mellan kommuner och mellan regioner. Det finns stora 
hälsoskillnader i befolkningen beroende på kön, ålder, var en bor och vilken 
socioekonomisk position en har. Gapet mellan olika grupper ökar, vilket innebär att 
hälsan blir bättre för de som redan har en god hälsa, och sämre för de vars hälsa 
redan är sämre. Utifrån detta är minskande hälsoklyftor ett folkhälsomål som 
behöver prioriteras både nationellt, regionalt och kommunalt. 
 
Att minska skillnaderna i hälsa är ett sektorsövergripande mål, vilket behöver 
prioriteras på alla nivåer inom den politiska agendan. Att arbeta för en jämlik och god 
hälsa är av intresse för alla olika sektorer i samhället. Mår befolkningen bra kommer 
det avspeglas och ge en positiv effekt på sektorernas egna uppdrag och mål. Detta 
gynnar både den enskilda individen och samhället som helhet, och det är därmed av 
stor vikt att få in hälsa i alla politiska områden.  
 
Denna kartläggning belyser folkhälsoläget i Öckerö kommun och är en uppdatering 
av den senaste kartläggningen som gjordes 2014. De senaste årens nyinkomna 
statistik om folkhälsoläget innebär således att en ny kartläggning är relevant för att 
ha aktuella folkhälsomål att jobba mot.  

2 Syfte 

Kartläggningens syfte är att ge en samlad nulägesbild av folkhälsoläget i Öckerö 
kommun, samt utgöra ett underlag för vilka folkhälsoområden som bör prioriteras 
under rådande mandatperiod. Kartläggningen utgör ett underlag för planering, 
uppföljning och utvärdering av folkhälsoarbetet, samt ligger till grund för 
beslutsfattande.  

3 Metod 

 
 Inhämtad statistik och enkätundersökningar 

Kartläggningen är, i den mån det varit möjligt, gjord utifrån den senaste befintliga 
statistiken och enkätundersökningar. Den främsta statistiken är hämtad från ett 
flertal databaser som tillhandahavs av bland annat Sveriges kommuner och landsting 
(SKL), Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån (SCB) och Socialstyrelsen. För 
vidare information om enkätundersökningarna, se bilaga 1. 
 
För att se om trenderna som finns i Öckerö överensstämmer med, eller skiljer sig 
från, regionen samt landet i stort är jämförande statistik hämtad även från Västra 
Götalandsregionen och hela Sverige. I de fall då det varit svårare att få jämförbar 
statistik med regionen och riket går det ofta att se statistik för Öckerö över tid, och på 
så vis kunna få en bild av om läget har blivit bättre eller sämre.  
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 Tillförlitlighet 

Eftersom urval, frågeformuleringar och svarsfrekvens påverkar utfallet i 
undersökningar bör statistiken alltid tolkas med försiktighet. I en del 
enkätundersökningar är antalet respondenter förhållandevis låga, antalet personer 
som svarat kan vara få, och procenttalen kan därmed verka höga. Utifrån detta är det 
viktigt att lägga fokus på helheten istället för på enskilda procenttal. 
 

 Utformning av rapporten 

Resultatet av kartläggningen redovisas utifrån tre olika avsnitt som 
Folkhälsomyndigheten använder i sina årliga folkhälsorapporter om hälsan i 
befolkningen. De tre avsnitten är:  
 
Livsvillkor och levnadsförhållanden 
Livsvillkor innefattar socioekonomiska faktorer som till exempel utbildning och 
sysselsättning. Levnadsförhållanden påverkas av livsvillkoren och omfattar bland 
annat delaktighet, inflytande och trygghet i hem, skola och offentliga miljöer.  
 
Levnadsvanor 
Redovisar beteenden och aktiviteter som påverkas av livsvillkor och 
levnadsförhållanden så som konsumtion av alkohol, narkotika, dopning och tobak 
samt kostvanor och fysisk aktivitet. 
 
Hälsa 
Redovisas genom till exempel utfall/effekter av livsvillkoren, levnadsförhållanden och 
levnadsvanor i form av upplevd hälsa, sjukdom och dödlighet.  
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4 Bakgrund  

 

 Hälsa 

Enligt World Health Organisation, WHO, innebär begreppet hälsa ett tillstånd av 
fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och ej blott frånvaro från 
sjukdom och handikapp. Hälsa är ett mått på individnivå och beskrivs som en resurs 
för individen, och inte endast som ett mål i sig. (World Health Organization, 2019). 
 

 Folkhälsa 

Till skillnad från individens hälsa är folkhälsa ett begrepp för hela befolkningens 
samlade hälsa med hänsyn till både nivå och fördelning av hälsan. En god folkhälsa 
innebär således att hälsan är så god som möjligt och samtidigt så jämlikt fördelad 
som möjligt bland olika grupper i samhället. En ojämlikhet i hälsa definieras som 
systematiska skillnader i hälsa mellan olika grupper i samhället. Skillnader i hälsa 
kan bedömas utifrån till exempel kön, ålder och socioekonomisk position.  
 
Hälsan påverkas av en mängd olika faktorer, som brukar benämnas hälsans 
bestämningsfaktorer, det vill säga de miljöer, produkter, livsvillkor och levnadsvanor 
som påverkar hälsan och som på olika sätt och på olika nivåer samspelar med 
varandra. Figur 1 visar hur individuella faktorer, sociala sammanhang, levnadsvanor, 
livsstil, socioekonomi, samhällsarenor och samhällsutveckling påverkar hälsan. Dessa 
faktorer är till stor del påverkbara och kan antingen leda till hälsa eller ohälsa. 

  
  
  
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Folkhälsoarbete innebär att på olika sätt försöka förbättra folkhälsan. Att främja 
hälsa innebär att öka frisk- och skyddsfaktorer för hälsa, till exempel genom att 
stärka människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande eller underlätta för 
goda levnadsvanor. Att förebygga ohälsa handlar om att minska riskfaktorer för 
ohälsa. Det kan till exempel vara vaccination, screening eller information och stöd för 
att uppmuntra till hälsosamma val. Folkhälsoarbete kan även betyda att behandla och 
åtgärda problem som har uppstått för att motverka ytterligare problem, exempelvis 
metoder för rökavvänjning eller viktminskning. Folkhälsoarbete kräver att flera 
aktörer samverkar genom hälsofrämjande och förebyggande insatser för att skapa en 

Figur 1. Hälsans bestämningsfaktorer. (Dahlgren & Whitehead, 1991). 
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positiv hälsoutveckling för befolkningen.  
 

5 Styrande riktlinjer och vägledande dokument för 

folkhälsoarbete 

Nedan redogörs de viktigaste nationella, regionala och kommunala styrdokumenten 
för folkhälsoarbetet. 
 
 

 Nationella styrdokument 

5.1.1 Folkhälsopolitiska mål 

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är att skapa 
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 
de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation (30 år). De tidigare elva nationella 
målen för folkhälsan har under 2018 omvandlats till åtta mål med tydligare fokus på 
jämlik hälsa (Folkhälsomyndigheten, 2019a). Syftet med de förändrade målområdena 
är att bidra till att samhällets hälsoklyftor minskar. De åtta nationella folkhälsomålen 
är: 

1. Det tidiga livets villkor 
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning 
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö 
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter 
5. Boende och närmiljö 
6. Levnadsvanor 
7. Kontroll, inflytande och delaktighet 
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård 

 

 Regionala styrdokument 

5.2.1 Västra Götalandsregionens folkhälsopolitiska policy 

Regionfullmäktiges prioriterade mål kopplat till folkhälsa är att skillnader i livsvillkor 
och hälsa ska minska. Västra Götaland 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt 
och utveckling mellan år 2014 och 2020 och är huvudverktyget för att, i samverkan i 
Västra Götaland, genomföra den gemensamma visionen om Det goda livet. Hållbar 
utveckling i dess tre dimensioner – den ekonomiska, sociala och ekologiska är ram 
för arbetet. Hälsa är ett av visionens fem fokusområden, där bland annat ungas 
delaktighet och jämställdhet lyfts fram. Visionen har fyra övergripande mål: 
 

1. En ledande kunskapsregion 
2. En region för alla 
3. En region där vi tar globalt ansvar 
4. En region som syns och engagerar  
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5.2.2 Västra Hälso- och sjukvårdsnämnden  

I Västra Götalands budget för 2019 beskrivs samverkan som en viktig 
framgångsfaktor för ett lyckat folkhälsoarbete. Rätten till bästa möjliga hälsa är en av 
de mänskliga rättigheterna som är viktig för regionens kärnverksamhet. Regionen 
fördelar årligen en viss budget till Hälso- och sjukvårdsnämnderna där Öckerö 
kommun tillhör Västra hälso- och sjukvårdsnämnden. Denna nämnd tilldelas 6 454,6 
miljoner kronor av regionen för 2019 års budget. (Västra Götalandsregionen, 2019a).  
 
I Västra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument för år 2019 
tydliggörs följande fokusområden för folkhälsan:  

- Rikta satsningar för fullföljda studier  
- Inrikta satsningarna mot de största utmaningarna i varje kommun i arbetet för 

en jämlik hälsa och social hållbarhet  
- Folkhälsofrågorna ska lyftas in och genomsyra de 

beställningar/överenskommelser som nämnden träffar med utförarna.  
- I kommunernas lokala arbete med folkhälsa och social hållbarhet är regionens 

verksamheter oerhört betydelsefulla. Det är viktigt att vårdgivarna deltar i 
kommunens folkhälsoarbete och arbete med social hållbarhet utifrån sitt 
hälsofrämjande och förebyggande uppdrag. Parterna ska gemensamt definiera 
behov och utvecklingsmöjligheter.  

 
 

 Kommunala styrdokument 
 

5.3.1 Folkhälsoarbetet i Öckerö kommun 

Folkhälsoarbetet i Öckerö kommun bedrivs av en heltidsanställd på tjänsten som 
folkhälsoutvecklare. Folkhälsoutvecklaren är placerad under verksamheten fritid och 
kultur i kommunstyrelsens förvaltning. I tjänsten ingår verksamhets- och 
budgetansvar. Verksamheten utgörs av strategiskt och långsiktigt folkhälsoarbete där 
folkhälsoutvecklaren skall ses som stöd för kommunens andra verksamheter. 
Folkhälsoutvecklaren ska samordna, planera, initiera, kvalitetssäkra och utveckla det 
övergripande folkhälsoarbetet i kommunen. Uppdraget innebär bl.a. att samordna 
kommunens folkhälsoarbete inom ramen för politiskt prioriterade och finansierade 
områden så att kommunen skapar förutsättningar för en god hälsa för alla 
kommuninvånare.  
 
Folkhälsoutvecklaren ska också följa utvecklingen inom folkhälsoområdet samt fånga 
upp behov från regional och central nivå. Detta genom att exempelvis vara aktiv i 
nätverksgrupper och lokala arbetsgrupper för att bidra med folkhälsoperspektiv och 
utveckla det lokala folkhälsoarbetet genom samverkan inom och över förvaltningar. 
 

5.3.1.1 Rådet för hälsa och trygghet  

Rådet för hälsa och trygghet (RHT) är Öckerö kommuns tvärsektoriella 
samverkansforum och fungerar som ett folkhälsoråd, brottsförebyggande råd och 
krishanteringsråd. Ledamöterna består av politiker och tjänstemän från kommun och 
region i ledande position med mandat att ställa sig bakom de förslag och satsningar 
som rådet diskuterar. Rådet i sig är inte ett beslutande organ. 
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Syftet med arbetet i rådet är att nå samsyn kring hur god folkhälsa, 
brottsförebyggande och krisberedskap ska uppnås i Öckerö kommun utifrån ett 
medborgerligt och samhällsinriktat perspektiv. Rådet för hälsa och trygghet ska 
arbeta med strategiska frågor utefter kommunens antagna vision, mål och satsningar 
inom respektive område.  
 
Målet är att främja en god utveckling inom områdena folkhälsa, brottförebyggande 
och krisberedskap i relation till lokala, regionala och nationella förändringar. 
Folkhälsoutvecklaren är kontaktlänk mellan RHT och andra verksamheter och 
aktörer i kommunen och Västra Götalandsregionen. Årligen sammanträder RHT 
under fyra mötestillfällen samt vid två konferenser. Tanken med konferenserna är att 
sprida kunskap och skapa handling samt öppna upp för erfarenhets- och 
rapportåterföring från olika arbetsgrupper. Folkhälsoutvecklaren har tillsammans 
med säkerhetssamordnaren ansvar för att planera, kalla till och utföra möten och 
konferenser för RHT. 
 

5.3.2 Översiktsplan Öckerö kommun- Övergripande mål för mandatperioden 2019-2022 

Vid varje ny mandatperiod fattar kommunfullmäktige beslut om vilka mål som 
kommunen ska sträva mot under de kommande fyra åren. Det är den styrande 
majoriteten som definierar målen och till varje mål finns indikatorer med målvärde 
för respektive år under mandatperioden. Dessa, tillsammans med genomförda 
satsningar, utgör underlag för uppföljning av målen. Satsningarna tas fram i dialog 
mellan politiker och tjänstemän.  
 
Politikerna har tagit beslut om dessa mål och tjänstemännen ansvarar sedan för hur 
målen ska uppnås.  
 
1. Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas  
2. Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
3. Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
4. Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
5. Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 
6. Majoriteten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
7. Kvalitén på maten ska öka 
8. Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
9. Nyanlända ges möjlighet till en god integration  
10. Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
11. Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
12. Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
13. Utbudet för kollektivt resande ska öka 
14. Kommunens miljöpåverkan ska minska  
15. Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
16. Andelen nöjda företagare ska öka 
 
För folkhälsoarbetet är målområde 2, 3, 4, 7, 8, 10 och 11 av särskild vikt.  
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5.3.3 Tillgänglighet och jämställdhet- TOJ 

Öckerö kommun blev år 2011 delaktigt i Jämställdhetskartan TOJ (Tillgänglighet och 
jämställdhet), vilket är ett projekt som bedrivs av Winnet, Västra Götaland. 
Organisationen är ett resurscentra för jämställd tillväxt och utveckling, som arbetar 
för att uppnå det nationella jämställdhetsmålet att kvinnor och män skall ha samma 
makt att forma samhället och sina egna liv. För att uppnå detta övergripande mål 
har sex olika delmål tagits fram:  
 
1. En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället 
Kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva 
samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.  
2. Ekonomisk jämställdhet 
Kvinnor och män skall ha samma möjligheter och villkor i fråga om betalt arbete som 
ger ekonomisk självständighet livet ut.  
3. Jämställd utbildning 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma möjligheter och villkor när det 
gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.  
4. Jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet 
Kvinnor och män ska ta samma ansvar för hemarbetet och ha möjlighet att ge och få 
omsorg på samma villkor.  
5. Jämställd hälsa 
Kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma förutsättningar för en god hälsa 
samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor. En god folkhälsa handlar inte endast 
om att hälsan bör vara så god som möjligt, den bör också vara så jämlikt och jämställt 
fördelad som möjligt.  
6. Mäns våld mot kvinnor skall upphöra 
Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet. Människor oavsett kön 
skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 
 
Medverkan i TOJ innebär att Öckerö kommun finns representerat i 
Jämställdhetskartan. Det är ett verktyg med könsbaserad statistik från privat, 
kommunal och ideell sektor samt branscher. Syftet är att på ett lättillgängligt sätt ge 
en mer komplett bild av jämställdheten på kommunnivå.  

5.3.4 Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med människan i centrum 

Öckerö kommuns vision, Öckerö 365 – en levande skärgårdskommun med 
människan i centrum, är att kommunen ska vara en levande kommun året runt. 
Kommunen ska vara till för alla där hållbarhet, trygghet och omsorg med människan 
i centrum präglar samhällsutvecklingen. Visionen ligger till grund för kommunens 
strategiska utveckling och planering, och fokuserar på fem områden: 

 Den trygga kommunen 
 Den lärande kommunen 
 Den nära kommunen 
 Den hållbart växande kommunen 
 Den engagerade kommunen 
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Figur 3.  Befolkn ingsutveckling  2001-2008, Öckerö kommun. (Stat ist iska Centralbyrån, 2018a) .  

 
 Invånare per ö  

 

 
Invånare 

per ö 
Förändring 
2016-2017 

Hönö 5 532 56 
Öckerö 3 602 -19 
Hälsö 620 9 
Björkö 1545 -9 
Knippla 295 -9 
Hyppeln 168 2 
Rörö 244 1 
Kalvsund 206 2 
Fotö 637 -16 
Grötö 94 3 

Antal invånare I  Öckerö kommun fördelat  per ö,  2018 -12-31 (Öckerö kommun, 2018) .   
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7 Hälsa 

 
 Psykisk hälsa 

Att ha en god psykisk hälsa bidrar till att man kan utvecklas, uppleva det som är 
meningsfullt och njuta av livet. En god psykisk hälsa gör även att man kan arbeta 
produktivt, att man känner att man klarar av påfrestningar i vardagen och att man 
kan bidra till samhället. (Folkhälsomyndigheten, 2019c). Psykisk ohälsa är förknippat 
med ogynnsamma livsvillkor och sämre villkor i arbetslivet, exempelvis på grund av 
arbetslöshet eller lägre inkomst. Risken att dö före 70 års ålder är högre bland de som 
har blivit vårdade på psykiatrisk slutenvård jämfört med de som inte har vårdats. 
Bland de med kortare utbildningsnivå och som fått psykiatrisk slutenvård är risken 
som störst. (Folkhälsomyndigheten, 2019c). 

7.1.1 Nedsatt psykiskt välbefinnande 

Psykisk ohälsa kan ses som ett samlingsbegrepp för att skildra olika psykiska 
tillstånd, alltifrån lindrigare ångest och nedstämdhet till allvarliga psykiatriska 
sjukdomar som exempelvis bipolär sjukdom och schizofreni. Socioekonomiska 
ojämlikheter är centrala faktorer som kan bidra till psykisk ohälsa. Grupper med 
lägre utbildning och lägre inkomst har högre risk att drabbas av psykisk ohälsa 
jämfört med personer med högre utbildning och högre inkomst. (Bremberg & 
Dalman, 2015), (Allen, Balfour, Bell, & Marmot, 2014). Det finns många sätt att mäta 
hälsan i befolkningen. För att få en uppskattning om hur befolkningen mår används 
ofta enkätundersökningar med frågor som berör individens välbefinnande och 
självskattade hälsa. Dessa undersökningar har som mål att belysa både psykiskt, 
fysiskt och socialt välbefinnande, och därmed kan dessa användas som mått på 
psykisk ohälsa. The General Health Questionnaire är en vanlig skattningsskala som 
används i befolkningsbaserade intervju- och enkätundersökningar för att mäta 
nedsatt psykiskt välbefinnande. (Lundin, o.a., 2017). År 2018 uppgav 17 procent av 
Sveriges befolkning att de hade ett nedsatt psykiskt välbefinnande, 20 procent av 
kvinnorna och 14 procent av männen. Andelen med nedsatt psykiskt välbefinnande i 
riket har varierat, men sedan 2015 går det att se en försämring. Det är vanligare med 
nedsatt psykiskt välbefinnande hos yngre personer. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). 
Öckerö kommun följer trenden för hela Sverige, men skillnaden mellan könen är inte 
lika stor, där 16 procent av kvinnorna och 14 procent av männen uppgav nedsatt 
psykiskt välbefinnande 2016. 
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Figur 19. Personer 20-79 år som får regelbunden behandling med sömn -/lugnande medel,  Öckerö  kommun.6 

(Socialstyre lsen, 2019a) .  

I Öckerö kommun är det fler personer per 1000 invånare som får regelbunden 
behandling med sömnmedel eller lugnande medel än i riket som helhet. Öckerö 
kommun var den kommun i Västra Götalands län som hade flest personer per 1000 
invånare som fick regelbunden behandling med sömnmedel eller lugnande medel år 
2018. (Folkhälsomyndigheten, 2019f).  
 

 
Figur 20. Antal personer/1000 invånare ,  20-79 år,  som får regelbunden behandling med sömn-/lugnande 

medel.  (Socialstyre lsen, 2019a) .  

7.3.3 Läkemedel bland äldre 

Med stigande ålder tilltar läkemedelsanvändningen, bland annat på grund av ökandet 
av sjukdomar men även på grund av sömnstörningar, oro och smärta. Åldrandet 
medför således en risk för att drabbas av läkemedelsrelaterade problem. På grund av 
sjukdom och åldersrelaterade fysiologiska förändringar i kroppen ökar känsligheten 

                                                           
6 Regelbundna användare definieras som: Antal personer 20-79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 0,5 dygnsdoser 

bensodiazepiner per dag. Högkonsumenter definieras som: Antal personer 20-79 år som hämtat ut recept på i genomsnitt 1,5 

dygnsdoser bensodiazepiner per dag. 
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8 Livsvillkor och levnadsförhållanden  

Trygga och goda uppväxtvillkor som stimulerar barns utveckling, inlärning och hälsa 
spelar en central roll i att uppnå en jämlik hälsa, både som barn och som vuxen. Att få 
möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i livet ger en mer stabil 
grund att stå på och i förlängningen även en bättre hälsa. Barn som växer upp i 
ekonomisk utsatthet tenderar att få sämre hälsa när de blir vuxna. (Prop. 
2017/18:249, u.d.). Barn som växer upp i familjer med en lägre socioekonomisk 
position riskerar i högre utsträckning att få sämre betyg, att bli inskrivna på sjukhus 
och att få ekonomiskt bistånd i högre grad än barn som kommer från familjer med en 
högre socioekonomisk position. (SOU 2017:47, 2017). 
 

 De första levnadsåren 

8.1.1 Barns deltagande i förskoleverksamhet 

Förskolan är en plats för främjandet av både hälsan och lärandet. 
(Folkhälsomyndigheten/Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, 2017). 
Förskolan har en betydande roll för att kunna skapa likvärdiga förutsättningar för 
hälsa på sikt. Föräldrarnas livssituation ska inte påverka barnens rätt till att gå i 
förskolan. Kommissionen för jämlik hälsa föreslår att alla barn ska kunna vara heltid 
på förskola. (SOU 2017:47, 2017) 
 
Andelen barn mellan ett och fem år som är inskrivna i förskolan i Öckerö kommun 
har ökat med tiden. År 2018 var 84 procent av barnen inskrivna i förskolan.  
 

 
Figur 37. Barn 1-5 år inskrivna i  förskola,  andel (%),  Öckerö kommun.  (Skolverket,  2019; Stat ist iska 

Centralbyrån, 2018a) .  

8.1.2 Barnfattigdom 

Att under en längre tid leva under förhållanden där inkomsterna inte räcker till det 
mest basala medför ofta stora konsekvenser för barn och unga, och motverkar 
möjligheterna för dem att utvecklas och att delta i samhället. De barn som lever i 
familjer med låg inkomststandard, med försörjningsstöd eller med bådadera 
beräknas leva i barnfattigdom, enligt Rädda Barnens definition av barnfattigdom. 
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Definitionen klassificeras som ett absolut fattigdomsmått, vilket innebär att 
inkomster under en viss nivå definieras som fattigdom. (Rädda Barnen, 2018). 
 
Sedan 2011 har barnfattigdomen i Sverige minskat från 10,8 procent till 9,3 procent 
2016, enligt Rädda Barnen (2018). I Sverige bor det drygt två miljoner barn mellan 0-
17 år. År 2016 levde omkring 186 000 barn i Sverige i ekonomisk utsatthet, i enlighet 
med Rädda Barnens definition av fattigdom. Barn med utländsk bakgrund och barn 
som lever med en ensamstående föräldrar beräknas ha ökad risk för att leva i 
ekonomiskt utsatta förhållanden. Dessa faktorer förstärker varandra om de 
sammanfaller. Barnfattigdomsnivån går i rätt riktning, samtidigt som skillnaderna 
dock fortsätter att öka. Det har skett en procentuell minskning av barnfattigdomen 
bland barn som lever i familjer med utländsk bakgrund samt barn till ensamstående 
föräldrar, men avståndet till de som har en bättre levnadsstandard har ökat. År 2016 
levde 42 procent av barn med utländsk bakgrund och med en ensamstående förälder i 
ekonomisk utsatthet. Jämförelsevis levde 1,4 procent av barn till sammanboende 
föräldrar med svensk bakgrund i barnfattigdom. (Rädda Barnen, 2018). 
Barnfattigdomen i Öckerö kommun har, precis som trenden för både regionen och 
hela riket, sjunkit mellan åren 2011 och 2016. Barnfattigdomen i Öckerö kommun är 
lägre än genomsnittet för både regionen och riket i stort. 
 

 
Figur 38. Andel barn 0-17 år i  hushåll  med låg inkomststandard, och/el ler försörjningsstöd 2016, Öckerö 

kommun. (Rädda Barnen, 2018) .   
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och samhällsutvecklingen. (SOU 2016:55, 2016). För att uppnå en jämlik hälsa är det 
av stor vikt att människor upplever att de har kontroll över sitt eget liv, att de har tillit 
till andra och att de känner att de är delaktiga och har ett inflytande i samhället. 
Likaså kan bristande inflytande och tillit leda till en känsla av maktlöshet och 
utanförskap. Personer med högre socioekonomisk position upplever i högre grad att 
de har bättre kontroll och mer inflytande över både sina egna livsvillkor men även 
över samhället i stort. De upplever också i större utsträckning att de har mer 
gemenskap och känner större delaktighet. (Prop. 2017/18:249, u.d.). 
 
Nedan följer ett par faktorer och undersökningar som ligger till grund för en samlad 
bild för hur Öckerö kommuns invånare ser på sin möjlighet att påverka sin 
livssituation och vara delaktiga i samhället.  

8.3.1 Valdeltagande 

Delaktighet och inflytande i samhället är centrala områden för en individs hälsa och 
kan till exempel mätas genom antalet deltagande i demokratiska processer. Som ett 
mått på demokratisk delaktighet används ofta antalet valdeltagande vid allmänna val. 
(SOU 2016:55, 2016). Andelen som röstar är betydligt lägre bland personer med lägre 
utbildningsnivå, arbetslösa, ensamstående och personer utanför arbetsmarknaden. 
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Valdeltagandet i Öckerö kommun har de senaste sex valen 
(sedan 1998) legat över genomsnittet för alla kommuner i Sverige. Detta gäller både 
för kommunalvalet, landstingsvalet och riksdagsvalet. Andelen invånare som väljer 
att rösta har ökat över tid. År 2018 var 49,8 procent män och 50,2 procent kvinnor 
som röstade i kommunen. Andelen förstagångsväljare var 5,7 procent. 
(Valmyndigheten, 2018).  
 
    1998 2002 2006 2010 2014 2018 
Kommun Öckerö 84,4 84,3 86,7 88,1 89 90,9 

  Sverige 78,6 77,9 79,4 81,6 82,8 84,1 
Landsting Öckerö 82,9 83,2 85,2 86,8 87,9 90 

  Sverige 78,1 77,5 78,8 81,1 82,4 83,7 
Riksdag Öckerö 84,9 84,9 88,1 89,4 89,7 91,7 

  Sverige 81,4 80,1 82 84,6 85,8 87,2 
Tabell  1.  Andel (%) valdeltagande, Öckerö kommun och Sverige.  (Stat ist iska Centralbyrån, 2010; 

Valmyndigheten, 2019) .  
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Figur 56. Nöjd-Region- Index (NRI) .  Pr ior iter ingsmatris för Öckerö kommun 2018 .  

 
2. Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI) 
Enligt prioriteringsmatrisen är miljöarbete, stöd för utsatta personer och gator och 
vägar de verksamheter som bör prioriteras för att få ett högre nöjd-medborgar-
index. Verksamheter som hamnar i en andra prioriteringsgrupp och kan förbättras 
om möjligt är renhållning och sophämtning, förskolan, äldreomsorgen och vatten 
och avlopp. Lägre prioritet enligt matrisen kan läggas på kultur, gymnasieskolan, 
idrotts‐ och motionsanläggningar, gång‐ och 
cykelvägar samt grundskolan. Räddningstjänstens betygsindex kan bevaras. 
(Statistiska Centralbyrån, 2018b). 
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Figur 57. Nöjd-Medborgar - Index (NMI) .  Pr ior iter ingsmatris för Öckerö kommun 2018.  

 
 
3. Nöjd‐Inflytande‐Index (NII) 
De faktorer som har fått relativt lågt betygsindex är förtroende och påverkan. Då 
dessa enligt prioriteringsmatrisen har förhållandevis hög effekt bör de prioriteras för 
ett högre nöjd-inflytande-index. Från medborgarundersökningen 2014 låg faktorn 
förtroende längst ner till vänster i matrisen och hade då därmed lägre prioritet. 
(Statistiska Centralbyrån, 2018b). 
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Figur 58. Nöjd-Inflytande-Index (NII). Prioriteringsmatris för Öckerö kommun 2018.  

8.3.3 Ungas inflytande 

Trygga och goda uppväxtvillkor som stimulerar barns utveckling, inlärning och hälsa 
spelar en central roll i att uppnå en jämlik hälsa, både som barn och som vuxen. Att få 
möjlighet att utveckla de grundläggande förmågorna tidigt i livet ger en mer stabil 
grund att stå på och i förlängningen även en bättre hälsa. (Prop. 2017/18:249, u.d.). 
Ett underlag att utgå ifrån när det gäller barn och unga är Barnkonventionen, som 
anser barnet som en egen individ med egna rättigheter. Barnperspektivet innebär att 
barnen ska ses som mer sårbara än vuxna, samtidigt ska de ses som resursstarka och 
kompetenta personer som har rätt till inflytande och delaktighet i sina egna liv. 
Ungas inflytande i samhället är en demokratisk rättighet och deras kunskaper och 
värderingar är en värdefull resurs. (Barnombudsmannen, u.å). 
 

8.3.3.1 Unga om politik, samhälle och framtid 

Bland elever i årskurs 8 uppger 56 procent att de vill vara med och påverka i frågor 
som rör den egna kommunen. Precis som i hela underlaget för Göteborgsregionen 
(GR) vill tjejer i högre utsträckning än killar vara med och påverka. Jämfört i 
kommunen är Hönö-elevernas intresse för att påverka i sin kommun mindre än 
elever bosatta på de andra öarna. (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2017). 
 
Jämfört med GR-snittet är elevernas intresse gällande att påverka i Öckerö kommun 
större. Aktivt samhällsengagemang är vanligare bland eleverna på Öckerö än på 
Hönö, och mer förekommande hos tjejer än hos killar. Cirka 20 procent av 
ungdomarna anser sig ha ganska stora eller stora möjligheter att själva föra fram sina 
åsikter till beslutsfattare. Hönö-borna avviker även här där en mindre andel säger sig 
ha ganska eller stora möjligheter att föra fram sina åsikter. 40 procent av eleverna 
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8.6.3.1 Narkotikabrott 

År 2018 anmäldes 7 narkotikarelaterade brott per 10 000 invånare och 0,8 brott för 
drograttfylleri per 10 000 invånare i Öckerö kommun, vilket är något färre än året 
innan.  
 

 
Figur 82. Antal (per 10 000 invånare) narkot ikarelaterade anmälda brott ,  Öckerö kommun. 

(Folkhälsomyndigheten, 2019g) . 

8.6.3.2 Våldsbrott 

Våld i nära relationer är ett betydande samhällsproblem som drabbar både män och 
kvinnor. Kvinnor drabbas i större utsträckning av upprepat och ofta allvarligare våld, 
och i majoritet av fallen är förövaren en man. Många barn bevittnar våld i sin familj 
och enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, lever omkring 150 000 barn i Sverige med 
en förälder som blivit misshandlad av den andra föräldern. (Socialstyrelsen, 2019l).  
 
Antal anmälda våldsbrott har ökat något de senaste åren i Öckerö kommun. År 2018 
anmäldes 402 våldsbrott.  
 

 
Figur 83. Antal (per 100 000 invånare) anmälda våldsbrott,  Öckerö kommun 33.  (Stat ist iska Centralbyrån, 

2018a; Brottsförebyggande rådet,  2019) .  

                                                           
33 Avser summering av:  Dödligt  våld,  Försök t i l l  mord el ler dråp, Misshandel inkl.  grov,  Vå ldtäkt inkl.  grov 

kvinnofr idskränkning, Grov fr idskränkning, Olaga förföljelse,  Våld mot t jänsteman och Rån inkl.  grovt .  
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9 Levnadsvanor  

En viktig aspekt för att uppnå en så jämlik hälsa som möjligt är befolkningens 
levnadsvanor. Riskfaktorer så som alkohol, rökning, dåliga matvanor, sömnproblem 
och stillasittande är kända för att påverka hälsan negativt. Dessa faktorer ökar risken 
för att drabbas av bland annat hjärt- och kärlsjukdomar och cancer. 
Förutsättningarna för en god hälsa påverkas i stor utsträckning av en individs 
livsvillkor och individens levnadsvanor och egna val. Utbildningsnivå, ekonomiska 
förutsättningar och social miljö är faktorer som samspelar med en individs 
levnadsvanor. Skillnader i socioekonomisk position är tydliga för dessa levnadsvanor. 
(Prop. 2017/18:249, u.d.). Eftersom levnadsvanor grundläggs tidigt i livet är det 
viktigt att lägga fokus på barns uppväxtvillkor.  
 

 Fysisk aktivitet 

9.1.1 Fysisk aktivitet och matvanor 

Fysisk aktivitet främjar välbefinnande och hälsa och är sjukdomsförebyggande. 
Fysisk aktivitet i kombination med goda matvanor kan förebygga flera 
livsstilsrelaterade sjukdomar som till exempel diabetes typ 2, stroke, en del 
cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar. Även psykisk ohälsa kan minska genom 
att vara fysiskt aktiv och äta hälsosamt. Med en stillasittande vardag ökar risken för 
övervikt och fetma, hjärt- och kärlsjukdom samt diabetes typ 2. Sjukdomar till följd 
av ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet kan minskas med hjälp av 
regelbunden fysisk aktivitet, mindre stillasittande och mer hälsosam kost. I grupper 
med lägre utbildning och lägre inkomst är fysisk inaktivitet, ohälsosamma matvanor 
och livsstilssjukdomar vanligare än bland dem som har högre utbildning och 
inkomst. (Folkhälsomyndigheten, 2017).  
 
Många faktorer har betydelse för vilken mat människor väljer där bland annat kultur, 
tillgänglighet, vanor, pris och livsmedelsutbud spelar roll. Hälsosamma matvanor är 
bra för både hälsan och välbefinnandet. Sveriges befolkning har generellt bra 
matvanor men dessa skiljer sig åt beroende på var du bor, ålder, kön och 
socioekonomiska förhållanden. Ohälsosamma matvanor är vanligare hos personer 
med låg utbildning och låg inkomst. (Folkhälsomyndigheten, 2016b).  
Något fler kvinnor i Öckerö än i länet och riket rapporterar att de utövar någon form 
av fysisk aktivitet minst 30 minuter varje dag. Andelen män i Öckerö som är fysiskt 
aktiva minst 30 minuter per dag är istället något färre än i länet och riket.  
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Figur 96. Andel (%) av eleverna i årskurs 7 -9 som använt e -cigg eller  rökt  vattenpipa. (Öckerö kommun, 

2019).   

9.2.5 Alkoholkonsumtion bland unga 

Berusningsdrickandet hos ungdomarna i årskurs 7-9 har ökat något i jämförelse med 
tidigare års drogvaneundersökningar. Även de ungdomar som anses vara 
intensivkonsumenter35 har ökat. Det är framför allt flickor och elever i årskurs 9 i 
kommunen som står för ökningen, medan det har skett en minskning av både 
berusningsdrickande och antalet intensivkonsumenter bland elever i årskurs 7 och 8, 
samt hos pojkar. (Öckerö kommun, 2019). 
 
År 2018 låg andelen elever som dricker alkohol samt mängden alkohol de dricker på 
en låg nivå jämfört med tidigare år i Sverige. Detta gäller för både årskurs 9 och 
gymnasiets år 2, där CAN gör sina enkätundersökningar. Av eleverna i årskurs 9 
svarade 39 procent att de druckit alkohol under de senaste tolv månaderna. För 
Sveriges gymnasieelever år 2 var siffran 72 procent. (Centralförbundet för alkohol- 
och narkotikaupplysning, 2018).  
 
Som ett sätt att mäta hur många som dricker stora mängder alkohol används måttet 
”intensivkonsumtion”. Intensivkonsument räknas den som svarar att hen minst en 
gång i månaden under de senaste 12 månaderna, vid ett och samma tillfälle, har 
druckit alkohol motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl 
sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl. I figur 97 finns en trendlinje som 
visar att andelen intensivkonsumenter har minskat med åren. Andelen som uppger 
att de aldrig har druckit alkohol har minskat över tid. (Öckerö kommun, 2019). 
Denna trend går även att se bland alla niondeklassare i hela riket, där det enligt CAN 
har skett en kraftig minskning av intensivkonsumenter de senaste tio åren. 
(Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, 2018).  
 

                                                           
35 Frågeställning: ”Tänk tillbaka på de senaste 12 månaderna. Hur ofta har du, vid ett och samma tillfälle, druckit alkohol 

motsvarande minst fyra stora burkar starköl/starkcider eller 25 cl sprit eller en hel flaska vin eller sex burkar folköl?” De som svarar 

en gång i månaden eller oftare räknas som intensivkonsumenter. 
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Figur 100. Andel (%) av eleverna i åk 7 -9 som svarat  nej på frågan "Ti l låter dina föräldrar/vårdnadshavare att  

du dricker alkohol?" Öckerö kommun. (Öckerö kommun, 2019) .  

9.2.6 Narkotikabruk bland unga 

Enligt drogvaneundersökningen i Öckerö kommun (2019) är det de ungdomar som 
någon gång har druckit alkohol och röker/har rökt cigaretter som har använt 
narkotika. Dock är de så pass få till antalet att detta inte redovisas i 
sammanställningen av resultatet. De ungdomar som aldrig har rökt eller druckit 
alkohol uppger att de heller inte har använt narkotika.  
 
Trenden för att ha provat narkotika har minskat över tid i Öckerö kommun. År 2019 
svarade 0,5 procent av ungdomarna i årskurs 7-9 att de testat narkotika. Bland 
killarna uppgav 1,1 procent att de använt narkotika medan det bland tjejerna inte var 
någon som hade provat narkotika. Av tjejerna uppgav 9,5 procent att de har blivit 
erbjudna att prova narkotika och bland killarna svarade 6,2 procent att de hade blivit 
erbjudna att prova narkotika. 
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10 Förslag på fokusområden 

 
Utifrån sammanställningen av den befintliga statistiken av folkhälsoläget i Öckerö 
kommun har följande områden valts ut som de mest aktuella att prioritera i det 
framtida folkhälsoarbetet i kommunen: 
 
Barn och ungas uppväxtvillkor 
Det är av stor vikt för hälsan att få möjlighet att utveckla de grundläggande 
förmågorna tidigt i livet, för att få en mer stabil grund att stå på, och eftersom 
levnadsvanor grundläggs tidigt i livet är barn och ungas uppväxtvillkor ett viktigt 
område som bör ligga i fokus i folkhälsoarbetet.  
  
Övervikt och fetma 
Då ungefär varannan person i Öckerö är överviktig eller fet, bör insatser fokusera på 
att minska övervikt och fetma i befolkningen. 
 
Psykisk ohälsa 
Psykisk ohälsa ökar såväl i Öckerö som i övriga Sverige. Kvinnor/tjejer uppger i 
större utsträckning att de mår dåligt. Psykisk ohälsa bör således vara ett prioriterat 
område inom folkhälsoarbetet.  
 
Ensamhet bland äldre 
Drygt varannan person (53 procent) över 65 år i kommunen besväras av ensamhet, 
och insatser för att stärka de äldres sociala sammanhang vore därmed önskvärt. 
 
Läkemedelsanvändning 
Öckerö kommun har högre utskrivning av sömnmedel och/eller lugnande medel 
jämfört med Sverige och Västra Götalandsregionen. Förskrivningen är högre bland 
kvinnor än bland män. Läkemedelsanvändningen bland befolkningen är därmed ett 
område som bör ligga i fokus. 
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12 Bilagor 

 

 Bilaga 1 

Nedan följer en kort beskrivning av de enkäter och intervjuformulär som har använts 
för att samla in rapportens kvalitativa data. 
 
Hälsa på lika villkor, Folkhälsomyndigheten  
Hälsa på lika villkor är en nationell enkätundersökning från Folkhälsomyndigheten 
och berör frågor om hälsa, levnadsvanor och livsvillkor. Den genomförs vartannat år 
och har som syfte att belysa befolkningens mående samt följa hälsoförändringar över 
tid. Folkhälsomyndigheten samarbetar med landsting/regioner och Statistiska 
Centralbyrån (SCB). En del år deltar Västra Götalandsregionen med ett utökat urval 
för att samla in underlag som grund för att planera folkhälsoinsatser i länet. Sedan 
2014 skickas undersökningen ut till Sveriges invånare mellan 16-84 år. Senaste 
enkätundersökningen gjordes 2018. (Folkhälsomyndigheten, 2018a). 
 
Öppna jämförelser Folkhälsa 2019, Folkhälsomyndigheten  
Öppna jämförelser folkhälsa är en indikatorbaserad rapport och tas fram av 
Folkhälsomyndigheten tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Den speglar hälsoutfall och bakomliggande faktorer som påverkar hälsan, så som 
levnadsvanor, sysselsättning och utbildning. Rapportens fokus är att jämföra mellan 
kommuner, regioner och hela Sverige, samt mellan olika grupper i samhället. De 
senaste rapporterna kom ut 2009, 2014 och 2019. (Folkhälsomyndigheten, 2019d). 
 
Lupp, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) 
Ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) är en 
enkätundersökning för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut på lokal nivå. I 
Göteborgsregionen genomförs Lupp i nio kommuner, varav Öckerö är en av dessa. 
Enkäten ger svar på hur unga i regionen och kommunerna ser på demokrati och 
inflytande, sin skolsituation, arbetsmöjligheter, trygghet, hälsa, fritid och framtid. 
Lupp är en nationell enkät och tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor (MUCF). Resultaten från Lupp utgör ett underlag för hur 
kommunen kan jobba med att förbättra livsvillkoren för ungdomarna. Den senaste 
Lupp-undersökningen genomfördes i november 2017 och besvarades av 164 elever i 
årskurs 8 i Öckerö kommun. GR-9 motsvarar genomsnittet för de 9 GR-kommuner 
som genomförde Lupp 2017 i årskurs 8. (Myndigheten för ungdoms- och 
civilsamhällesfrågor, 2017). 
 
Medborgarundersökning 2018, SCB 
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder varje år Sveriges kommuner att delta i deras 
medborgarundersökning. Undersökningen omfattar hur nöjda kommunens invånare 
är gällande att bo och leva i kommunen. År 2018 deltog 111 kommuner, varav Öckerö 
kommun var en dem. Urvalet av deltagare skedde slumpvis där 800 personer i 
åldrarna 18-84 år tillfrågades. Av dessa personer valde 48 procent att medverka i 
enkäten, som genomfördes under hösten 2018. Öckerö kommun deltog i 
medborgarundersökningen även 2014. Då var svarsfrekvensen 54 procent. 
Svarsandelen för samtliga Sveriges kommuner var 41 procent 2018. (Statistiska 
Centralbyrån, 2018b).  
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Analysmodellen som används är uppbyggd av ett mått på invånarnas totala nöjdhet 
samt ett antal frågeområden, och har i syfte att visa vad befolkningen vill ska 
prioriteras i kommunen för att öka nöjdheten bland invånarna. Resultaten 
presenteras i index mellan 0 – 100, där ju högre index som visas desto nöjdare är 
invånarna. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre tolkas som ”mycket nöjd”. 
Undersökningen består av tre olika delar med ett helhetsbetyg för varje del:  

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

2. Helhetsbetyget Nöjd‐Medborgar‐Index (NMI), innefattar frågor om kommunens 
verksamheter. 

3. Helhetsbetyget Nöjd‐Inflytande‐Index (NII), innefattar frågor om invånarnas 
inflytande på olika beslut i kommunen. 

Förklaring av prioriteringsmatriserna  
Genom prioriteringsmatrisen ges en bild av vilka faktorer och verksamheter som bör 
prioriteras för att helhetsbetyget ska höjas. Faktorer nere till höger i matrisen har fått 
relativt låga betygsindex och har förhållandevis hög effekt, med andra ord har de stor 
påverkan på helhetsbetyget och bör prioriteras. De faktorer som kan förbättras om 
möjligt kommer i en andra prioriteringsgrupp, längst upp till höger i matrisen. De 
faktorer som hamnar i den nedre vänstra delen av matrisen kan ges lägre prioritet. 
En förbättring av dessa faktorers betygsindex förväntas ha en lägre effekt på nöjd-
region-index. Längst upp till vänster finns de faktorer vars betygsindex kan bevaras. 
Skulle betygsindexet dock minska kan det innebära att effektmåttet ökar och faktorn 
hamnar då i den prioriterade delen. 
 
Drogvaneundersökning, Öckerö kommun  
Sedan 2003 har Öckerö kommun årligen genomfört en drogvaneundersökning bland 
kommunens elever i årskurs 7-9. Undersökningen genomförs på vårterminen i 
kommunens tre högstadieskolor. Undersökningen berör frågor gällande bland annat 
användning av alkohol, tobak och narkotika, samt mående och trivsel. År 2019 
besvarade 394 av 492 elever undersökningen. (Öckerö kommun, 2019). 
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SN § 25 Dnr: 0039/19  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för rappor-
tering till Kommunfullmäktige 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om be-
viljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter beslut. Kommu-
ner 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 möjlig-
het att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäk-
tige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till 
Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvar-
talets rapporteringstillfälle, har tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat 
verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett gäller bostad 
för vuxna och ett gäller kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit sedan, men ett har 
tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2018. 
 
Sju ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav samt-
liga är inom ÄO. Ett ärende gäller hemtjänst, och resterande gäller permanent boende. 
Ett ärende har bortfallit och tre har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 
2018. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-17 
Bilaga 2: Utveckling IVO 2017-2019 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 
  
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden har tio ärenden att an-
mäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats 
har godkänts. Tre ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS). Sju ärenden gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).   
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Expediering 
Kommunrevisionen 
Kommunfullmäktige 
Kommunstyrelsen 
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Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
första kvartalet, till och med 2019-03-31 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden har tio ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Tre 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Sju 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 2019-03-31 visar att Socialnämnden, under första kvartalets 
rapporteringstillfälle, har tio ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett gäller bostad för vuxna och ett gäller 
kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit sedan, men ett har tillkommit sedan rapporteringen för 
fjärde kvartalet 2018. 
 
Sju ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav samtliga är inom 
ÄO. Ett ärende gäller hemtjänst, och resterande gäller permanent boende. Ett ärende har bortfallit 
och tre har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 2018. 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 
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IVO-RAPPORTERING  
Utveckling från kvartal 4 2018 till kvartal 1 2019 
 
   Skäl B/T  Skäl
  
Kvartal  4   1 
 
Ärenden totalt 6 
Ärenden LSS  2 1RP, 1A 0/1 3 2RP,1E 
Ärenden SoL ÄO 1 1RB 1/7 7  5RB,1RP,1E 
Ärenden SoL OF 0 - 0/0 0 - 
Ärenden SoL IFO 3 1RP, 2E 3/0 0 - 
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Socialnämnden 2019-04-24 8 

   
   
SN § 29 Dnr: 0041/19  
   
 
Nytt namn till Solhöjdens äldreboende 
 
Arbetet med nya Solhöjden är i full gång, och äldreboendet behöver nu få ett namn. 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-15 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att döpa nya Solhöjden till Sol-
höjden Södra och byta namn på gamla Solhöjden till Solhöjden Norra. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 



        

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

 

Öckerö 2019-04-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Nytt namn till Solhöjdens äldreboende 
Diarienummer: SN 0041/19 

 

Nytt namn till Solhöjdens äldreboende 

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att döpa nya Solhöjden till 
Södra Solhöjden och byta namn på gamla Solhöjden till Norra Solhöjden. 
 
Ärendet 
Arbetet med nya Solhöjden är i full gång, och äldreboendet behöver nu få ett namn. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte få några ekonomiska konsekvenser.  
 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
 
 
 



 

 

Öckerö 2019 05 15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Karin Zachau 

Ärende: Remissynpunkter på förslaget på Kulturstrategi Västra 
Götaland - och regional kulturplan 2020-2023  

Diarienummer: 0119/19  

 

Remissynpunkter på förslaget på Kulturstrategi 
Västra Götaland - och regional kulturplan 2020-
2023  
 
 
Förslag till beslut 
Öckerö kommun har inte har något att erinra mot förslaget på Kulturstrategi Västra Götaland 
- och regional kulturplan 2020-2023.  
 
Ärendet 
En remiss har inkommit till Öckerö kommun rörande Kulturstrategi Västra Götaland -och 
regional kulturplan 2020-2023. Kommunstyrelsen har möjlighet att lämna remissynpunkter 
på förslaget.  
 
Inför att Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020-2023 tas upp till 
behandling i regionstyrelsen har styrelser och nämnder ombetts att lämna remissynpunkter 
på förslaget. Remissen har skickats till regionala nämnder och styrelser, 
kommunalförbunden och kommunerna i Västra Götaland. Kommunalförbunden har ombetts 
att svara och ta hänsyn till delregionala skillnader med större och mindre kommuner. 
Kommunerna i Västra Götaland har varit välkomna att svara enskilt som komplement.  
 
I samband med att nuvarande kulturstrategi ”En mötesplats i världen” reviderades 2017 
beslutade regionfullmäktige att den regionala kulturplanen och den regionala kulturstrategin 
från och med 2020 ska utgöra ett och samma dokument. Nuvarande kulturplan gäller till och 
med 2019.  
 
Remissversionen av Kulturstrategi Västra Götaland -och regional kulturplan 2020–2023 är 
ett resultat av samråd med ca 1300 personer med syfte att samla kunskap och erfarenheter 
från kommuner, kulturaktörer och det civila samhället i Västra Götaland och att identifiera 
gemensamma prioriteringar ur ett regionalt helhetsperspektiv.  
 
Kulturstrategin samspelar med VGR:s övergripande styrdokument för visionen om ett gott liv 
i Västra Götaland och ska vara angelägen för kommuner och kulturaktörer. Den kommer att 
styra satsningar inom kulturområdet tillsammans med regionfullmäktiges årliga budget. 
Kulturstrategin ska också fungera som vägledning för de organisationer som möjliggör och 
utvecklar kulturen samt samspela med kommunala kulturpolitiska dokument och satsningar.  



 
Strategin innehåller även den regionala kulturplanen, som utgör grunden för förhandling om 
statliga medel via kultursamverkansmodellen. Kulturplanen består av strategiska 
prioriteringar 2020–2023 inom ett antal konst- och kulturområden som definieras i den 
statliga förordningen. Strategin omfattar också den regionala biblioteksplanen enligt 
bibliotekslagen som löper under samma tidsperiod som strategin.  
 
Kulturstrategin inkluderar utöver den statliga förordningen, även områden av stor vikt för 
utvecklingen av kulturlivet i Västra Götaland och som efterfrågas för samverkan med 
regionen av kommuner och kulturfältet i stort. Områdena är, eller håller på att bli, viktiga 
profilområden vars aktörer och utförare är betydelsefulla delar av kulturens infrastruktur.  
 
Fokus i kulturstrategin ligger främst på de förflyttningar som ska göras i relation till de 
utmaningar respektive konst- och kulturområde står inför. Varje konst- och kulturområde 
avslutas med ett antal punkter som visar hur VGR prioriterar under strategiperioden. 
Prioriteringarna är baserade på behov som blivit tydliga via statistik, i rapporter och från 
kulturlivet och kommunerna i dialoger och samråd. Prioriteringarna är inte ekonomiskt 
viktade – det bestäms i den årligt beslutade detaljbudgeten. 
 
Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen kommer att lämna en gemensam 
skrivelse med remissynpunkter. 



Till Regionstyrelsen 
regionstyrelsen@vgregion.se 

 

 

 

Remisssynpunkter på förslaget på Kulturstrategi Västra Götaland - 
och regional kulturplan 2020-2023 
 
Yttrande 
Öckerö kommun har inte har något att erinra mot förslaget på Kulturstrategi Västra Götaland 
- och regional kulturplan 2020-2023. Kultur- och fritidschefsnätverket i Göteborgsregionen 
kommer att lämna en gemensam skrivelse med remissynpunkter.  
 
 
 
 
 
 
Jan Utbult 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
 
 
 



Öckerö Kommunfullmäktige 

Öckerö Kommun 

 

Medborgarförslag avseende vinterväghållning i Öckerö kommun. 

 har under dess snart trettioåriga existens upplevt 
stora problem med att upprätthålla vinterväghållning i dess område. Föreningen har med ytterst 
sällsynt framgång vid några tillfällen lyckats få av kommunen anlitad entreprenör att utföra 
snöröjning, givetvis mot faktura. Tyvärr finns numer inte andra resurser att anlita. Vi har då vi sökt 
efter detta stött på andra frustrerade vägföreningar etc. Vi finner situationen svår då det dels bor 
flertal äldre inom vårt område och främst för att Räddningstjänst, ambulans och hemtjänst vid vissa 
tillfällen inte skulle komma fram. Föreningens förslag genom undertecknad ordförande är att 
kommunens upphandling om vinterväghållning inkluderar föreningar. Detta förslagsvis genom att i 
avtal med entreprenör inkludera att vinterväghållning skall ske hos de föreningar som så önskar mot 
redovisning av nerlagd tid och att kommunen debiterar dessa vid säsongens slut enligt förhandlad 
timtaxa. Vi är medvetna om att det kommunala ytorna kommer och skall prioriteras men vi och 
andra måste få säkerställt att vi kan nås av hjälp vid behov. Att var och en förening skall köpa in 
maskiner av olika slag och anlita personer som vid dessa tillfällen skall hantera dessa har dessutom 
visat sig svårt även det. 

Förslaget lyder alltså att kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entreprenören 
att vinterväghålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta (salt+snö/snö/ salt) och att dessa får 
anmäla intresse med utförliga kartor på ytor. Entreprenör får sedan redovisa faktisk tid för 
kommunen som debiterar detta. Eller enligt det upplägg som fungerar bäst. 

Allt för att upprätthålla en trygghet för medborgarna. 
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Kommunfullmäktige 2019-04-25 23 

   
   
KF § 32 Dnr KS 97/19  
   
Medborgarförslag om vinterväghållning 

 
Ärende 

, har i ett medborgarför-
slag daterad 2019-04-05 föreslagit: 
 

- kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entreprenören 
att vinterväghålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta 
(salt+snö/snö/ salt) och att dessa får anmäla intresse med utförliga kartor på 
ytor. Entreprenör får sedan redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar 
detta. Eller enligt det upplägg som fungerar bäst. 

 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-04-05 
 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
 
 



Öckerö 2019-04-25 
 

 

Motion med anledning av revisionens granskning  
- intern styrning och kontroll vid inköp och 
användande av verksamhetsfordon 
 

Miljöpartiet hade för avsikt att hantera förslaget i denna skrivelse som ett 
tilläggsyrkande i samband med återrapportering av revisionens granskning av 
hanteringen av kommunens fordon, vid kommunfullmäktiges sammanträde 7/3 
2019. Eftersom det inte godkändes av kommunfullmäktiges ordförande väljer vi 
istället att lyfta nedanstående förslag på förbättringsåtgärder som en motion.  
 
Miljöpartiet tycker att det är anmärkningsvärt att Öckerö kommun inte har 
kontroll på hanteringen av kommunens fordon. Det är positivt att revisionen 
uppmärksammat problemen så att dessa nu kan åtgärdas. 
 
För att nå en fossilfri fordonsflotta, en god resurshushållning och en hållbar 
arbetssituation för kommunens anställda behövs ett antal åtgärder som beskrivs 
i revisionsrapporten och som förvaltningen nu fått i uppdrag att arbeta vidare 
med.  
 
Revisionens granskning handlar om fordon men rapporten beskriver endast 
hanteringen av kommunens bilar. Öckerö kommun har även andra fordon som 
cyklar, elcyklar och båtar. När det gäller service och underhåll så finns problem 
även för dessa, såsom till exempel tjänstecyklar inom hemtjänsten. Det är inte 
hållbart att hemtjänstpersonalen under sina arbetspass ska ägna sig åt 
cykelvård. Deras tid och kompetens ska användas där den gör bäst nytta, hos 
brukarna. 
 
Miljöpartiet anser att samtliga fordon som används i kommunen ska inkluderas 
i det pågående åtgärdsarbetet. 
 

 
Förslag till beslut i kommunfullmäktige 
 
Kommunstyrelsen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med åtgärder enligt 
revisionsrapporten - intern styrning och kontroll vid inköp och användande av 
verksamhetsfordon och kommunstyrelsens svar, inkludera samtliga fordon som 
används inom kommunen. 
 
 
Anna Skrapste (MP) Nicklas Attefjord (MP) 
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Kommunfullmäktige 2019-04-25 26 

   
   
KF § 35 Dnr KS 105/19  
   
Motion med anledning av revisionens granskning 
- intern styrning och kontroll vid inköp och 
användande av verksamhetsfordon 
 
Ärende 
 
Anna Skrapste (MP) och Nicklas Attefjord (MP), har i en motion daterad 2019-
04-25 föreslagit: 
 

- att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med åtgärder 
enligtrevisionsrapporten - intern styrning och kontroll vid inköp och använ-
dande av verksamhetsfordon och kommunstyrelsens svar, inkludera samtliga 
fordon som används inom kommunen. 
 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-04-25 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
 
 



 
 
Motion angående friskvård för seniorer 
 
Motion är en viktig och väl dokumenterad komponent i friskvård. Motion bidrar 
till att förlänga livet och senarelägger behov av vård och omsorg och bidrar 
därmed på sikt till att minska kostnaderna för äldreomsorgen. Tyvärr är motion 
i organiserad form förknippad med kostnader och den delen som är 
kostnadsfri, till exempel promenader på kommunens motionsslingor och 
vandringsleder, är inte tillräckligt för att träna ligament, leder och muskler. 
Genom att öka tillgängligheten till motion för seniora personer vill vi 
socialdemokrater bidra till att utveckla en salutogen livsstil för denna 
målgrupp. Vi har även iakttagit att det stora antal besökare som kommer till 
kommunen med husbil utgörs till stor del av seniora personer och att 
välplacerade utomhusgym skulle kunna vara positivt för besöksnäringen. 
Naturligtvis kan utomhusgym nyttjas av alla åldrar, men man kan utforma 
dessa så att de passar äldres behov i första hand. För närvarande finns det ett 
utomhusgym i anslutning till motionsslingan på Hönö och ett på Björkö. 
Dessutom finns ett i anslutning till Öckerö ishall, som drivs i föreningens 
verksamhet. Öckerö Socialdemokrater föreslår: 
 
- att Öckerö kommun antar en långsiktig målsättning, att ett utomhusgym 
etableras på varje ö.  
- att i det kortare perspektivet anlägga ett gym i anslutning till lekplatsen på 
Hälsö.  
 
Det senare motiveras av närheten till motionsslingan och att lekplatsen just nu 
genomgår en ”ansiktslyftning” i samband med ett ökat kommunalt ansvar för 
parken. Parken skulle därmed kunna få ett bredare användningsområde och 
vara till gagn för såväl besökare som för boende. 
 
Ronald Caous Thomas Wijk 
Öckerö socialdemokrater 
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KF § 34 Dnr KS 91/19  
   
Motion angående friskvård för seniorer 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S), har i en motion föreslagit: 
 

- att Öckerö kommun antar en långsiktig målsättning, att ett utomhusgym 
etableras på varje ö. 
- att i det kortare perspektivet anlägga ett gym i anslutning till lekplatsen på 
Hälsö. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen 2019-04-17 
 
 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
 
 



 
   

   

Lammholmsvägen 8 A   
Box 1046  |  475 22 Öckerö 

 

info@ockerofast.se 
031-764 56 00  
 

www.ockerofast.se   
 

 

Att: Kommunstyrelsen 

 

 

Begäran om remiss: Uthyrningspolicy 
 
 
Öckerö Fastighets AB behandlade på styrelsemötet 2019-05-20 förslag på ny 
Uthyrningspolicy. Styrelsen beslutade då att förslaget skall skickas på remiss till 
Kommunstyrelsen. Styrelsens förslag finns bifogad.  
 
 
Öckerö 2019-05-20 
 
 
 
Hans Andreasson 
Verkställande direktör  
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Uthyrningspolicy 
Koncernen Öckerö Fastigheter 

 
Föreslagen av styrelsen, 2019-05-20 
 
Denna uthyrningspolicy antas för att genomföra förändring av koncernens uthyrningsprocess. 
Den tas i bruk när system och funktioner finns på plats. Under övergångsperioden gäller den 
tidigare policyn. Ambitionen är att den nya rutinen skall finnas på plats under 2019.  
 

Bakgrund 
Öckerö Fastigheter har för avsikt att från 2019 förändra rutinerna för hur uthyrning sker av sitt 
bostadsbestånd. En översyn görs av en eventuell möjlighet att låta en extern aktör bistå i 
administrationen av lägenheterna, t.ex. BoPlats.  
 
Bostadskön skall präglas av transparens och öppenhet och att de sökande skall ha en god 
förståelse över hur kösystemet fungerar och hur länge de köat. Alla sökanden skall behandlas 
lika och undantag från kötid får endast användas vid de förturer som framgår av denna policy. 
 
Alla som står i bostadskön skall ha möjlighet att söka de lägenheter som publiceras för 
uthyrning på bolagets hemsida. Bolaget skall stötta de personer som av olika anledningar har 
svårigheter att aktivt söka sin bostad via digitala forum, t.ex. genom att bistå med en publik 
dator på bolagets kontor.  
 

Registrering och återregistrering 
För att söka Öckerö Fastigheters lägenheter skall man vara registrerad i vår bostadskö. Att stå 
i bostadskön är för närvarande gratis. Styrelsen äger rätt att besluta om kostnad för att få 
kvarstå i kön.  
 
Den sökande skall ha fyllt 18 år. Anmälan görs i första hand via bolagets hemsida 
www.ockerofast.se. 
 
Information om ledig lägenhet att söka skall i första hand distribueras via mail, antingen till 
alla köande eller till sådana personer som visat intresse för specifika typer av lägenheter. Det 
kan innebära antal rum, område, våningsplan eller hyresnivå. Om aktuellt hyressystem tillåter, 
eller om andra möjligheter finns, skall bolaget verkar för att underlätta för intressenter genom 
andra distributionssystem.   

Befintliga hyresgäster 
Befintliga hyresgäster får stå i bostadskön på samma premisser som andra köande. Bolaget 
skall också tillhandahålla möjligheten att söka andra hyresgäster att byta lägenhet med. Byte 
av lägenhet sker enligt regelverket i denna policy för nya hyresgäster, med beaktande av de 
regler som finns i hyreslagen (12 kapitlet Jordabalken). Den tidigare omflyttningskön 
avvecklas därmed när denna policy tas i bruk.  
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Hur behåller man sin köplats? 
För att behålla sin plats i kön krävs att man minst en gång varje år gör en uppdatering av sin 
ansökan. Uppdateringen skall vara gjord senast 31 december för att gälla påföljande år. 
Utöver obligatorisk uppdatering gäller också eget ansvar för att ändra personuppgifter såsom 
adress, telefonnummer, e-post med mera. Kötiden är personlig och kan aldrig överlåtas. 
 

Tilldelning av lägenhet 
 

Ledig lägenhet 
När ett objekt blir ledigt annonseras detta ut via Öckerö Fastigheters hemsida samt till de 
sökande i bostadskön. I annonsen finns information om lägenheten i form av bilder, hyra, 
utrustning, tid för visning, inflyttningsdatum m.m. Alla som står i bostadskön har möjlighet att 
anmäla sitt intresse. För varje objekt som är ledigt skapas en kö där den sökande med flest 
antal dagar i kön hamnar först.  
 
Den som erbjuds lägenhet efter att intresseanmälan gjorts har möjlighet att tacka nej till tre 
erbjudanden och efter tre ”nej” nollställs ansökningsprofilen och man får då anmäla sig på nytt 

i bostadskön. 
 

Förtur 
Öckerö Fastigheter samarbetar med Öckerö Kommuns sociala enhet vilka tillhandahåller 
lägenheter för personer som behöver extra stöd och som heller inte kan söka egen bostad. 
Öckerö kommun har förtur på alla lägenheter utom för de med senior förtur.  Öckerö kommuns 
socialförvaltning skall inom fem arbetsdagar från att erbjudande skickas svara på förfrågan om 
de ska acceptera förturen eller ej. Vid nekande eller uteblivet svar annonseras lägenheten.    
 

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

Om du tackar ja till en lägenhet 
Lägenheten kommer att genomgå en besiktning innan ny hyresgäst tillträder och eventuella 
åtgärder utförs efter inflyttning eller tidigare om möjligt. Besiktningsprotokoll skall vid 
förfrågan delges den nya hyresgästen.  
 
Efter att en sökande tackat ja görs en kreditkontroll för att säkerställa personens ekonomiska 
situation (se mer under inkomst nedan).  
 
Kontrakt skall skrivas snarast därefter. Lägenhetsnycklar hämtas och kvitteras normalt efter 
kl. 12:00 samma dag som hyreskontraktet börjar gälla. 
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Inkomst 
Man behöver inte ha fast anställning för att få en bostad men man behöver däremot kunna 
styrka sin inkomst. Krav för att tilldelas en lägenhet är att månadsinkomsten före skatt är 
minst 2,5 gånger grundhyran (hyran exklusive eventuella tillägg för vatten etc). I första hand 
styrks inkomsten via kreditupplysningsverktyg. Om den sökande inte uppfyller inkomstkravet 
erbjuds denna att styrka sin inkomst på annat sätt, t.ex. genom nytt anställningsavtal. Sådana 
underlag skall inkomma till bolaget inom fem arbetsdagar från att möjligheten erbjudits. 
Ersättningar från pension, försörjningsstöd, a-kassa och liknande skall accepteras som 
underlag för bedömning av inkomstkrav.  
 
Skulder till Kronofogden och betalningsanmärkningar yngre än 3 år accepteras ej för 
tecknande av hyreskontrakt med undantag om de totala skulderna/anmärkningarna 
understiger 5 000 kr eller är färre än 3 till antalet.  
 
Samma krav avseende inkomst, skulder till Kronofogden och betalningsanmälningar gäller 
externa sökanden, interna byten som för andrahandskontrakt som övertas från 
socialförvaltningen.  
 
 

Övriga krav och regler 

Antal boende 
Antal personer i lägenheten skall vara rimlig i förhållande till lägenhetens storlek samt dess 
tekniska och ekonomiska dimensioner (ventilation, slitage och förbrukning). Rekommenderat 
max antal personer i en lägenhet är: 
 
Antal rum och storlek Max antal personer 

1 rok 3 
2 rok  4 
3 rok  5 
4 rok  6 
5 rok  8 

 

Hemförsäkring 
Vid tecknande av hyreskontrakt ställer Öckerö Fastigheter krav på att hyresgästen skaffar 
hemförsäkring. Detta är en förutsättning för att kunna ta över ett hyreskontrakt. 
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Kommunstyrelsen. Styrelsens förslag finns bifogad.  
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Bakgrund 
3 december 2018 beslutade styrelsen att bolaget skall ansluta sig till Allmännyttans 
klimatinitiativ. Detta dokument fungerar som policy, måldokument och strategiprogram 
över perioden 2019-2030.  
 

Om allmännyttans klimatinitiativ 
Allmännyttans klimatinitiativ är ett gemensamt upprop inom allmännyttan med syfte att 
minska utsläppen av växthusgaser genom ambitiösa mål, samverkan och aktivt 
erfarenhetsutbyte. Genom att inspirera och peppa varandra kan bostadsföretagen göra 
omställningen snabbare än var och en för sig. 
 
Utgångspunkten är att alla kan bidra. Tanken är att ta tillvara allmännyttans gemensamma 
kraft i egenskap av att tillsammans vara en stor beställare som kan ställa krav och driva på 
klimatomställningen. 
 

Två övergripande mål 

Klimatinitiativet har två övergripande mål: 
 

 En fossilfri allmännytta senast år 2030. 

 30 procents lägre energianvändning till 2030 (räknat från år 2007). 
 
Klimatinitiativet fungerar på samma sätt som Parisavtalet: alla företag som deltar kan också 
sätta egna mål, som redovisas öppet och transparent inom initiativet. Resultaten 
summeras och ambitionen är att alla deltagande företag sedan tillsammans ska uppnå 
Klimatinitiativets övergripande mål. 
 

Tre frivilliga fokusområden 

För att driva på klimatarbetet ytterligare finns även tre frivilliga fokusområden där 
bostadsföretagen kan arbeta med sina koldioxidutsläpp: 
 

 Effekttoppar och förnybar energi 

 Krav på leverantörer 

 Klimatsmart boende 
 
Områdena har valts utifrån hur stor möjlighet bostadsföretagen har att göra skillnad och 
hur stor själva klimatpåverkan inom området är. 
 
Tanken är att fokusområdena ska bidra till att växla upp arbetet och driva utveckling inom 
vart och ett av dessa områden. Företagen bidrar med goda exempel och har möjlighet att 
ingå i nätverk inom respektive fokusområde. 
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Nuvarande miljöstrategiska dokument 
Bolagets miljöarbete finns i dagsläget inte samlat i ett specifikt dokument utan samlas i 
olika forum antagna av olika funktioner.  
 

Ägardirektiv 

Gällande ägardirektiv antogs av fullmäktige 2013-10-31 och bolagsstämmor 2013-12-20. I 
dessa framgår vissa övergripande miljömål såsom: 
 

 (Öckerö Fastighets AB skall) särskilt ansvara för att skapa en effektiv och väl avvägd 
förvaltning av lokalfastigheterna som ska drivas kostnadseffektivt, energisnålt och 
miljömässigt 

 (Öckerö Bostads AB skall) verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och 
energisnåla hus samt genom en bra och framsynt avfallshantering, 

 

Affärsplan 2015-2019 

Styrelsen antog 2014-12-08 affärsplan för perioden 2015-2019. Affärsplanen är upprättad 
som ett balanserat styrkort med de fyra perspektiven: kund, finansiellt, utveckling och 
förvaltning. Inom ramen för lokalfastigheterna finns två specifika miljömässiga mål: 
 

 (Mål) Vi ska arbeta med kostnadseffektiva, hållbara energilösningar. 
o (Mått) Vi ska minska vårt fossilberoende med fem procent per år 

 (Mål) Vid nybyggnation av lokalfastigheter ska koncernen vara i framkant vad gäller 
hållbara lösningar 

o (Mått) Vid nybyggnation av lokalfastigheter ska kravet vara minst 
Miljöbyggnad silver 

 

Miljöreglemente 

I den årligt återkommande miljödiplomeringen ingår att det ska finnas ett skriftligt 
policyliknande dokument rörande den vardagliga hanteringen rörande miljöfrågor. I 
arbetet ingår bland annat hur vi hanterar kemikalier, minimerar användandet av icke 
förnybara energi, avfallshantering mm. Der senaste undertecknade reglementet är från 
oktober 2015 med rubrikerna: tänk före, tänka om, tänk om och omtanke om varandra och 
miljön. Underdokument till reglementet har titlarna: 
 

 Miljöarbete med kemikalier 

 Rese- och bilpolicy 

 Miljöarbete på kontoret 

 Miljöarbete i köket 
 
  








