
 

 
 

 

 
Öckerö 2019-08-20 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunstyrelsen 

Tid och plats Tisdag 27 augusti 2019 kl 09:15 i Lejonet, Kommunhuset Öckerö 
 
Förmöten:  Öckeröalliansen, Kommunhuset 08:15 
 Socialdemokraterna, Kommunhuset 08:15 

  
ÄRENDEN 1. Val av justerare 

Förslag: Ronnie Bryngelsson (S) 
 

 
Maria Höglund Niklasson 
 
Förbundschef  Per 
Liljebäck, bitr. 
förbundschef Ann- Katrin 
Österman 
 

2. Information 
a. Resultat HME-undersökning (09:15-09:45) 
 
b. Samordningsförbundet älv och kust på besök (10:00-10:45) 

 

 

Oskar Nilsson 3. Uppföljning per maj totalt kommunen (11:00-11:30) 
 

Bilaga 

Oskar Nilsson    4. Uppföljning per maj kommunstyrelsens verksamhet (11:00-
11:30) 

Bilaga 

Oskar Nilsson 5.  Kommunstyrelsens åtgärdsplan/budget i balans 2019 (11:00-
11:30) 

Bilaga 

 6. Förslag till reviderad förbundsordning till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 2019 

Bilaga 

Rikard Sporre 7.  Planbesked – Knippla 1:115 (13:30-14:00) Bilaga 

Rikard Sporre 8.  Planbesked Hönö 16:2 (13:30-14:00) Bilaga 

Per Karlbäck 9.  Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300 (13:00-13:30) Bilaga 

Annette Westberg 10. Svar på uppdrag till Kommundirektör, färdtjänst Kalvsund-
Björkö (14:20-14:40) 

Bilaga 

Rikard Sporre 11. Detaljplan för Björkö 3:35 (13:30-14:00) Bilaga 

Petter Leyman 12. Detaljplan Tärnvägens industriområde, del av Heden 1:229 
och 1:300 (14:00-14:20) 

Bilaga 

Per Karlbäck 13. Arrende Hönö 2:384, Hönö Hembygdsförening (13:00-13:30) Bilaga 

Per Karlbäck 14. Arrende av mark för tennisbana inom Björkö 3:154 (13:00-
13:30) 

Bilaga 

Per Karlbäck 15. Röjning av mark efter brand på Björkö 2018 (13:00-13:30) Bilaga 

Inga-Lill Siljat 16. Förbättring av parkeringsmöjligheter (14:40-14:55) Bilaga 

 17. Uppdrag till kommundirektören att utreda olika alternativ till 
Solhöjden norra  

 

Bilaga 



 

Veronica Tindvall 18. Bostäder för nyanlända (11:30-11:50) Bilaga 

 19. Revidering av kommunstyrelsens reglemente Bilaga 

 20. Revidering av Socialnämndens reglemente Bilaga 

 21. Ekonomisk uppföljning efter mars Barn- och 
utbildningsnämnden 

Bilaga 

 22. Ekonomisk uppföljning efter maj Barn- och 
utbildningsnämnden 

Bilaga 

 23. Ekonomisk uppföljning efter maj Socialnämnden Bilaga 

Annie Bedö 24. Svar på Motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik, 
Björkö, säker för oskyddade trafikanter  (14:55-15:05) 

Bilaga 

Annie Bedö 25. Svar på Motion om brister i tillgänglighet och anpassning i 
Öckerö kommun (14:55-15:05) 

Bilaga 

 26. Svar på motion uppföljning av genomförandet av bifallna 
motioner 

Bilaga 

 27. Svar på motion om trafikundervisning Bilaga 

 
 
 
 
 
 
 
 
Annette Westberg 
 
Andreas Beutler 
 
Oskar Nilsson 

28. 
 
 

29. 
 
 

30. 
 

31. 
 

32. 
 

33.  
 
 

34.  
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42.                        

   
               

Svar på motion angående tandhygienist i kommunal 
verksamhet (häva beslut) 
 
Svar på motion om införande av Vård- och 
Omsorgsprogrammet på Öckerö seglande gymnasieskola. 
 
Svar på motion boendegaranti för äldre 
 
Svar på motion om att färdtjänst ska likställas med övrig 
kollektivtrafik (14:20-14:40) 
Svar på medborgarförslag om 70+ boende i Sudda (15:05-15:15) 
 
Svar på motion ”Säkerställ fiberutbyggnad genom tillfällig 
finansiering” (11:00-11:30) 
 
Medborgarförslag om replokal för musiker 
Medborgarförslag om märkning av skärgårdsleden 
Motion angående friskvård för seniorer (häva beslut) 
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser Dnr 0036/17 
Kommundirektören informerar 
Rapporter från nämnderna 
Rapporter 
Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 0035/19 
Övriga frågor 

 

Bilaga 
 
 
 

Bilaga 
 

Bilaga  
 

Bilaga 
 

Bilaga  
 

Bilaga 
 
 

Bilaga 
Bilaga 
Bilaga 

 
 
                                                             Jan Utbult                             Tannaz Ghaderi 

Ordförande  Sekreterare 
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1 MÅL 

1.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 
Kommentar 

Kommunens förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för heltidsresan. Dessa ska vara klara i juni 
2019. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 
Kommentar 

Under våren genomfördes medarbetarundersökningen HME (hållbart medarbetarengagemang). 
Kommunens totala HME-index för 2019 uppgår till värdet 80 vilket motsvarar samma 
nivå/genomsnitt som övriga kommuner i landet. 

Exempel på aktiviteter som pågår för att öka frisknärvaron är kartläggning och förbättring av HR-
processer, arbete med profil/värdegrund, förändring i organisation för att hantera administration och 
nytt samverkansavtal. 

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

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

 
Kommentar 

Andelen nyanlända som är i sysselsättning vid den 2-åriga etableringsperiodens slut efter jan-maj är 
ca 70%. Några uppbär fortsatt statlig etableringsersättning i och med fortsatta SFI-studier eller andra 
insatser. Övriga är i sysselsättning i form av arbete, studier eller praktik. 
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Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 
Satsningar: 

- Gymnasieskolan har tillsammans med ÖMC och ÖRAB sett över organisationen för att kunna minska 
kostnaderna med 1 milj kr 2018 och 2 milj kr 2019. 

 
Kommentar 

Arbetet pågår. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Planerade aktiviteter, med syftet att bygga och stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, fortskrider 
huvudsakligen enligt plan. Bland annat lanseras en  ny webbplats i dagarna. En film om Öckerö 
kommun som arbetsplats är producerad. Aktiviteter för att stärka chefsrollen har börjats. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Under våren genomfördes medarbetarundersökningen HME (hållbart medarbetarengagemang). 
Kommunens totala HME-index för 2019 uppgår till värdet 80 vilket motsvarar samma 
nivå/genomsnitt som övriga kommuner i landet. 

Exempel på aktiviteter som pågår för att öka välbefinnande bland kommunens medarbetare är 
kartläggning och förbättring av HR-processer, arbete med profil/värdegrund, förändring i 
organisation för att hantera administration och nytt samverkansavtal. 

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

- Kompetensutveckling för pedagoger 
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Arbeta förebyggande mot mobbing 
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- Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och skola 
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid & kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 
- Öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer 

 
Kommentar 

Ett antal aktiviteter pågår för att ge elever det stöd de behöver för ett ökat välbefinnande. Bland annat 
kompetensutveckling för pedagoger, förebyggande elevhälsoarbete, utökade rastaktiviteter och 
konflikthanteringsutbildning. Den nystartade familjecentralen arbetar med stöd till barn och familjer 
och är även ett nav för samarbete mellan verksamheter riktade mot barn och unga. 

Satsningen om att öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna har inte påbörjats. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
- Öka samordningen kring de nyanlända 
- Kompetensutveckling för pedagogerna 
- Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare 

 
Kommentar 

För att utveckla samverkan med skola/arbetsliv finns en samverkansgrupp, FOKUS Öckerö. Under 
hösten planeras en yrkesmässa i anslutning till gymnasievalet. För satsningen att se över 
organisationen för att frigöra tid för lärarna har ett antal åtgärder tagits fram. Ökad samordningen 
kring de nyanlända sker genom en specialpedagog som är anställd centralt för detta. Under året har 
lärarna deltagit i en kompetensutvecklingsinsats med inriktning på att utveckla lärandet med hjälp av 
digital teknik. Även ämnesfördjupning för alla lärare i kommunen för kollegialt lärande och utbyte av 
erfarenheter. 

Sammanfattningsvis pågår arbetet med att skapa förbättrade förutsättningar för fortsatta studier. 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 
Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

 
Kommentar 

För satsningen att arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
sker ett samarbete mellan förskolecheferna (fr o m ht 2019 rektorer) i syfte att skapa en likvärdighet i 
de olika verksamheterna. System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare, ska testas i mindre 
skala i någon del av kommunen. 
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Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka 
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av 
genomfört arbete 
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet bland de äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

 
Kommentar 

Arbete har pågått med en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Denna kommer upp för 
antagande till KF i juni. Initialt var delar av den planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 
boende. I detaljplaner kan inte upplåtelseformen regleras, vi anser dock att just den planen är särskilt 
anpassad efter behovet för äldre. Även delar i detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för samma 
möjligheter där ett antagande under året är möjligt. Utredningen av trygghetsboende på 
Näståsområdet pågår. 

Arbetet med övriga satsningar är inte påbörjat. 

Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Utbildning för kostenhetens personal på Solhöjdens äldreboende genomfördes 17 juni. Innehållet är 
enligt följande: Mötet, Produkten, Atmosfären och Styrsystemet. 

"Från gryta till bord " är ett arbete som har pågått en tid. En till två dagar per vecka följer två personer 
(både kockar och måltidsbiträden) med ifrån köket upp på avdelningen för att beskriva maten och 
instruera om hur man hanterar den. Detta har tagits emot positivt ifrån avdelningarna så arbetet 
fortgår. Överlämningen har gjorts mer tydlig med instruktioner avseende meny och hur kvällsmaten 
skall hanteras. 

Kostmöten har genomförts med bra dialog och på dessa har 50% av avdelningarna medverkat. 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anställa en arbetskonsulent (FH) 
- Utveckla en strukturerad samverkan mellan Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten 
samordningsförbundet, Gymnasiesärskolan och Besöks och näringslivsenheten 
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- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation 
- Anställa en anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FH 
- Öka delaktighet och dialog med brukarna och deras anhöriga  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal, bör utvecklas i syfte att öka aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och 
medbestämmande 
- Öka fysisk och kognitiv tillgänglighet till och i bostäder för personer med funktionsnedsättning 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 
Kommentar 

Arbetet med att genomföra satsningarna har inte påbörjats. Revideringen av 
bostadsförsörjningsprogrammet, där en anpassning utifrån behov hos personer med 
funktionsnedsättning är ett perspektiv, planeras att påbörjas 2020. 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Mottagning enligt bosättningslagen löper enligt plan. Viss fördröjning har uppstått i mottagandet av 
redan aviserat anvisade kvotfamiljer av anledningar som ligger hos Migrationsverket. Förbättrad 
integration för barn och familjer sker bland annat genom föräldrautbildning, familjecentralen och 
biblioteket. Första stegen till ökad samverkan med besöks- och näringslivsenheten och 
företagsföreningen är tagna, i syfte att synliggöra områden där det finns behov av rekrytering nu och i 
framtiden. Detta förväntas öka möjligheten för nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) ska utvecklas till en mötesplats med hög tillgänglighet där 
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alla känner sig välkomna. Familjecentralen är nyligen uppstartad och mål kommer att arbetas fram. I 
planeringen av Björkö nya skola har kultur och fritid deltagit och där planeras en meröppet 
biblioteksfilial att inrymmas. För att utveckla digital kommunikation hölls i juni en snabbkurs i att 
skriva inlägg på Facebook. 

För att stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet fortsätter det positiva arbetet med 
kulturskolans nya digitala anmälningsapplikation. 

Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Öppet hus är genomfört och informationsmaterial är framtaget om uppförande av Attefallsbostad och 
att inreda ytterligare lägenheter i sitt hus. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. 
Området som FÖP Björkö sträcker sig över inrymmer stor del av kommunens mark och där har 
kommunen stor möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Tyvärr finns inte i dagsläget 
någon lösning på hur den fördjupade översiktsplanen ska finansieras. I arbetet med detaljplan Öckerö 
nya centrum bidrar denna i hög grad till att uppfylla målet. Det finns även två detaljplaner som 
möjliggör för flerfamiljshus som kommer upp för antagande till KF i juni. 

Arbetet med nya riktlinjer för mark och exploatering pågår. 

Huvuddelen av de angivna aktiviteterna kräver äskanden. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Fokus har under våren lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra 
utgångsläge för att nå målsättningen. Ett viktigt område är kommunikation till medborgare via ex. 
hemsida och i felanmälningssystemet. Forumet "Infrastrukturdialog Politik-SB" har nyligen startat 
och efter första mötet är bedömningen att detta forum är viktigt för den fortsatta dialogen kring 
pågående och planerade infrastruktursatsningar. 

Medborgarlöften tas fram i samarbete mellan Öckerö kommun och Polisen och ett antal aktiviteter 
med fokus på trafiksäkerhet har genomförts. Exempel på aktiviteter är riktade kontroller mot 
trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende, planerade insatser med fokus på mopeder 
och besök av NTF på skolor. För att öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar 
kring trafiksäkerhet genomförs föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan. 
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Utbudet för kollektivt resande ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Under våren har förberedelser börjat för att kunna starta arbetet med kommunikationsinsatser 
kopplat till ny trafikplan som träder i kraft december 2020. En projektbeställning håller på att 
upprättas för arbetet med Mobility Mangement-plan. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Genom detaljplaner och tillsyn inom miljö ställs det krav på att energiförbrukningen i 
bygglovsprocessen. Utöver det pågår arbete med strategiska dokument som sätter riktning, så som 
dagvattenplan, grönstrukturplan osv. Ett flertal aktiviteter för en minskad miljöpåverkan kan dock inte 
startas innan medel finns. 

Matavfallskampanjen "Gör det inte svårare" genomförs under året. "Sopsamlarmonster" är ett lekfullt 
sätt att lära barnen om återvinning. Alla förskolor i kommunen har fått del av detta. Arbete pågår 
kring giftfri skola och förskola. 

I samband med genomförd upphandling inom hyres- och fastighetsområdet har villkor ställts rörande 
fossilt neutrala hus. Projektet med solpaneler på ishallen tillsammans med ÖFAB är i startskede men 
avvikelse finns och alternativa lösningar diskuteras. 

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Planerade aktiviteter följer huvudsakligen plan. För samverkan mellan skola och näringsliv tas ett 
förslag fram på FOKUS Öckerö inför hösten 2019. Arbetet med UF (Ung företagsamhet) på 
gymnasieskolans nya ekonomiprogram ska utvecklas (planerad start ht 2020) för att inspirera till 
entreprenörskap. Kompetensutveckling för företag arbetas med genom "Kompetens Öckerö". 

För att stärka det regionala arbetet för besöksnäringen och med mål att öka besöksflödena till 
destination Göteborg och Göteborgs skärgård har nätverket "Marknadsföringsgruppen" startat, lett av 
Göteborg & Co. 

Beslut är taget att avsluta arbetet med en företagsmässa på Öckerö. 

  

Andelen nöjda företagare ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Resultatet för Insiktsmätningen 2018 publicerades den 26 april. Öckerö kommun fick ett högt NKI-tal 
och står sig väl i jämförelse med övriga kommuner inom GR. 

Svenskt näringslivs omdömen (enkätsvar) släpptes 10 maj och visade på historiskt högt indextal för 
Öckerö kommun. Rankingrapporten släpps 21 september 2019. 

Ett flertal aktiviteter inom kommunikation, kompetensförsörjning och nätverkande är igång. Ex. 
genomfördes företagsfrukost på Nimbus med rekordstort deltagande. Föregagsfunktionen utvecklas, 
där ex. aktivitet startat kring fettavskiljning. 

2 SAMMANFATTNING 
Resultat 

Kommunens utfall efter fem månaders verksamhet är negativt med 8 568 tkr exklusive reavinster. 

Budgetavstämning - utfall maj 

Riktpunkt vid jämn månadsförbrukning av budgeten är 42%. Nämnderna, inklusive centrala poster 
och fördelningsposter, har förbrukat 44% tom maj. 

Prognos 

Prognosen totalt för kommunen beräknas bli positiv med 604 tkr. Det budgeterade resultatet 
uppgår till 7 828 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse 7 224 tkr i jämförelse med årsbudget. 
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Reavinster beräknas till 2 674 tkr. 

Årets balansresultat, resultat exklusive reavinster, beräknas bli negativt med 2 070 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse (exklusive centrala poster och fördelningsposter) prognostiseras att bli 
negativ med 12 672 tkr. Åtgärdsplaner har tagits fram av kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn och utbildningsnämnden och är behandlade i respektive nämnd. Åtgädsplanerna kommer att 
revideras med de förändringar som skett sedan framtagande. 

Prognosen för slutavräkning avseende skatteintäkter beräknas totalt påverka kommunens resultat 
negativt med 4 886 tkr. Tillfälligt bidrag för ensamkommande på 946 tkr ingår. 

Finansnetto visar ett överskott med 515 tkr pga utdelning från kommuninvest men även ökade 
finansiella kostnader för pensionsskulden. 

Osäkerhetsfaktorer under året är: 

• Nämndernas resultat 
• Fördelningsposter 
• Avräkning skatt år 2019 
• Pensionskostnadens utveckling samt KPAs prognosunderlag 
• Exploateringsprojekt 
• Ev räntekonsekvenser till följd av skatterevision 

3 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen totalt (exklusive centrala poster) prognostiserar ett underskott på 1 559 tkr för 
2019 (-1 200 tkr fg prognos). Förändringen beror på intäktsbortfall inom etableringsenheten samt att 
200 tkr i beslutad åtgärdsplan för samhällsbyggnads inte går att genomföra. 

Enheterna (Kommundirektör, politisk verksamhet, Etablering- och arbetsmarknad samt Besöks- 
och näringsliv) visar ett underskott på 486 tkr. Underskottet beror främst på minskade intäkter inom 
etableringsenheten samt kostnadsökningar inom överförmyndarverksamheten. 

Verksamhet Styr- och stöd visar ett överskott på 250 tkr 

Verksamhet Fritid och kultur visar ett överskott med 66 tkr vilket beror på 
långtidssjukskrivningar. 

Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet: Prognosen för skattefinansierad verksamhet 
visar ett underskott på totalt 1 400 tkr. De största negativa avvikelserna avser kollektivtrafiken -
500 tkr, Färdtjänst -700 tkr samt elförsörjningen -300 tkr. Detta beror på att Västtrafik tagit bort 
finansieringen av flexlinjen samt prisökningar samt att fler åker färdtjänst. Ökningen av elkostnaderna 
beror på fakturor som avser 2018 men kostnadsmässigt belastar 2019. 

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

Va-enheten beräknar ett underskott på 2 500 tkr som bokas vid bokslut mot föregående års överskott. 

Kretsloppsenheten uppdragsverksamhet visar på ett nollresultat. 

Båttrafikens avgiftsfinansierad verksamhet visar ett överskott på 100 tkr. 

Kommunstyrelsen Centrala Poster visar ett överskott på 9 900 tkr (fg prognos 10 900 tkr). 
Fördelningsposter som ännu ej fördelats, 10 000 tkr. Obudgeterade reavinster 2 700 tkr (fg prognos 
3 600 tkr), prognos förändring semesterlöneskuld -2 000 tkr samt pensionsutbetalningar -800 tkr (fg 
prognos -700). 
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Barn- och utbildningsnämnden 
Prognosen visar på ett underskott om -6 844 tkr, vilket är en minskning med 206 tkr jämfört med 
marsprognosen om -7 050 tkr. Kommunstyrelsen har i en skrivelse föreslagit kommunfullmäktige att 
godkänna en omfördelning om 5 000 tkr från kommuncentrala fördelningsposter för att täcka ökade 
kostnader för ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasium och svenska för invandrare. 
Under förutsättning att omfördelningen godkänns uppgår underskottet per maj till -1 844 tkr. 

De större avvikelserna fördelar sig enligt nedan: 

Förskolan: -2 097 tkr Högre kostnader för de fristående enheterna än budgeterat. 

Grundskolan: -2 199 tkr Extra kostnader p.g.a barn med särskilda behov och nyanlända. 

Gymnasiet (IKE): -7 257 tkr Den främsta orsaken till underskottet är kostnader för interkommunal 
ersättning (IKE) avseende ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan som inte ingått i 
målgruppsförändringarna. Budgeten för den egna verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande 
gymnasieskola är lagd med ett effektiviseringskrav om 2 000 tkr, och prognosen visar på en budget i 
balans. 

Förvaltningen centralt: visar fortsatt en positiv prognos (2 705 tkr). 

  

Socialnämnden 
Prognosen per maj visar på ett totalt underskott för Socialnämnden med 4 269 tkr. 

IFO/FH 

Totalt underskott IFO/FH är 5 324 tkr. 

Insatser enligt LSS:  Ökad vårdtyngd inom gruppbostäderna, flytt av daglig verksamhet, nytt 
ärende inom personlig assistans samt köpta platser för barn och unga. 

Institutionsvård vuxna missbrukare: Prognostiserar ett underskott om 417 tkr. 

Övriga insatser barn och unga: Redovisar en negativ prognos på 665 tkr. 

Ekonomiskt bistånd samt jour och korttidsboende: Prognostiserar ett underskott om 953 tkr. 

Äldreomsorgen  

Totalt prognostiserat underskott för äldreomsorgen beräknas till 889 tkr. 

Vård och omsorg enl Sol/HSL: Uppvisar ett överskott på 1 645 tkr vilket beror på hemtagning av 
vårdtagare i februari. 

Hemtjänsten och HSL: Prognostiserar ett samlat underskott om 1 902 tkr. Detta beror på ökade 
hemtjänsttimmar, assistansliknade hemtjänst samt brist på äldreboendeplatser. 

Särskilt boende: Prognostiserar ett underskott om 3 039 tkr, vilket främst beror på minskade 
statsbidrag, hög sjukfrånvaro och rehabiliteringskostnader samt nattbemanningen. 

  

Bygg- och miljönämnden 
Uppföljning efter maj visar att bygg- och miljönämnden har en budget i balans 2019. 
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1 MÅL 

1.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 
Kommentar 

Kommunens förvaltningar ska ta fram handlingsplaner för heltidsresan. Dessa ska vara klara i juni 
2019. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Utveckla chefs- och ledarskap 
- Förbättra introduktionsprocessen 
- Utveckla arbetet med kommunens profil/värdegrund/kultur 
- Stärka arbetet med ”Hållbart medarbetarengagemang” HME 
- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 
- Se över vårt lokala samverkansavtal 

 
Kommentar 

Arbetet med att ta fram program och rutin för för grundläggande chefskunskap har påbörjats. 

Kartläggning och förbättring av HR-processer, där introduktionsprocessen är en del, pågår. 

Arbetet med att utveckla kommunens profil/värdegrund/kultur är påbörjat. 

Under våren genomfördes medarbetarundersökningen HME (hållbart medarbetarengagemang). 
Kommunens totala HME-index för 2019 uppgår till värdet 80 vilket motsvarar samma 
nivå/genomsnitt som övriga landets kommuner. 

En genomlysning av verksamhetsområde Samhällsbyggnad genomfördes under slutet av 2018. 
Rekommendationen är bland annat att professionalisera rollen som administratör och systematisera 
rutiner och arbetssätt. Arbete har i viss mån påbörjats. I projektet "LOKO" (gemensam organisation 
Lokalvård och Kost) prövas funktionen Teamledare. Målet är en tydligare organisation med kortare 
kommunikationsvägar. 

Ett förslag till nytt samverkansavtal är sedan årsskiftet ute på remiss hos de fackliga organisationerna. 
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Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 
minst 60% 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Andelen nyanlända som är i sysselsättning vid den 2-åriga etableringsperiodens slut efter jan-maj är 
ca 70%. Några uppbär fortsatt statlig etableringsersättning i och med fortsatta SFI-studier eller andra 
insatser.  Övriga är i sysselsättning i form av arbete, studier eller praktik. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Planerade aktiviteter, med syftet att bygga och stärka kommunens arbetsgivarvarumärke, fortskrider i 
stort enligt plan. 

Arbetet med att ta fram program och rutin för grundläggande chefskunskap har påbörjats. 
Kartläggning och förbättring av HR-processer pågår. Arbetet med att ta fram en chefsprofil och 
chefsuppdrag kommer att påbörjas först efter det att arbetet med Öckerö kommuns värdegrund är 
klar. 

Under våren har ett intensivt arbete pågått med utformningen av en ny extern webbplats för Öckerö 
kommun. Vid halvårsskiftet byter Öckerö kommuns webbplats utseende, i samband med detta lägger 
vi också ut en nyproducerad film om Öckerö kommun som arbetsplats. 

Sammantaget bedöms detta bidra till att arbetsgivarvarumärket höjs. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Under våren genomfördes medarbetarundersökningen HME (hållbart medarbetarengagemang).  
Kommunens totala HME-index för 2019 uppgår till värdet 80 vilket motsvarar samma 
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nivå/genomsnitt som övriga landets kommuner. Respektive förvaltning kommer nu att fortsätta 
arbeta med aktiviteter i syfte att säkerställa den goda arbetsplatsen. 

Arbetet med att skapa stödrutiner i syfte att utverka och få effektiviserat intentionerna i 
kompetensförsörjningspolicyn fortskrider enligt plan. 

Ett förslag till nytt samverkansavtal är sedan årsskiftet ute på remiss hos de fackliga organisationerna. 

En genomlysning av verksamhetsområde samhällsbyggnad genomfördes under slutet av 2018. 
Rekommendationen är bland annat att professionalisera rollen som administratör och systematisera 
rutiner och arbetssätt. Arbete har i viss mån påbörjats. I projektet "LOKO" (gemensam organisation 
Lokalvård och Kost) prövas funktionen Teamledare. Målet är en tydligare organisation med kortare 
kommunikationsvägar. 

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

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

 
Kommentar 

Frågan om sk hemmasittare har tagits upp i Barn- och ungdomsgruppen i maj. I juni ska 
förvaltningscheferna för socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen träffas ihop med 
folkhälsan för att lämna över arbete som gjorts innan om ungdomar med hög skolfrånvaro. 

Familjecentralen är etablerad och ett gott samarbete sker bl a med bibliotek och folkhälsa. 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Arbete har pågått med en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. Denna kommer upp för 
antagande till KF i juni. Initialt var delar av den planen tänkt som trygghetsboende alternativt +55 
boende. I detaljplaner kan inte upplåtelseformen regleras, vi anser dock att just den planen är särskilt 
anpassad efter behovet för äldre. Även delar i detaljplan Öckerö Nya Centrum öppnar för samma 
möjligheter där ett antagande under året är möjligt. 

Verksamhetsområde samhällsbyggnad är utöver arbete med detaljplaner även involverade i 
utredningen av trygghetsboende på Näståsområdet. 
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Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Utbildning för kostenhetens personal på Solhöjdens äldreboende genomförs den 17 juni. Innehållet är 
enligt följande: Mötet, Produkten, Atmosfären och Styrsystemet. 

"Från gryta till bord " är ett arbete som har pågått en tid. En till två dagar per vecka följer två personer 
(både kockar och måltidsbiträden) med ifrån köket upp på avdelningen för att beskriva maten och 
instruera om hur man hanterar den. Detta har tagits emot positivt ifrån avdelningarna så arbetet 
fortgår. Överlämningen har gjorts mer tydlig med instruktioner avseende meny och hur kvällsmaten 
skall hanteras. 

Februari till maj har det varit fyra kostmöten och på dessa så har 50% av avdelningarna medverkat. 
Diskussionerna är bra och kostenheten kan fånga upp önskemål ifrån avdelningarna. Nästa steg blir 
att sammankalla hemtjänstens enhetschefer och starta upp liknande kostmöte på hemtjänstsidan. 

Vi har börjat titta på vilka verktyg det finns för att kunna upprätta snabbenkäter som vi skulle vilja 
använda på avdelningarna. 

Omvärldspaningen efter alternativ till helpension inom äldreomsorgen har startat men ännu har vi 
inte hittat liknande verksamhet med alternativ. Arbetet har påbörjats. Likaså arbetet med vad vi 
levererar inom äldreomsorgen. 

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 
Kommentar 

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet planeras att påbörjas 2020. 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Mottagning enligt bosättningslagen löper enligt plan. Viss fördröjning har uppstått i mottagandet av 
redan aviserat anvisade kvotfamiljer av anledningar som ligger hos Migrationsverket. 
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Första stegen till ökad samverkan med BNE och företagsföreningen är tagna, i syfte att synliggöra 
områden där det finns behov av rekrytering nu och i framtiden. Detta förväntas öka möjligheten för 
nyanländas etablering på arbetsmarknaden. 

Förbättrad integration för barn och familjer sker genom projekt, familjecentralen och biblioteket. 

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

Föräldrautbildning för nyanlända föräldrar, som erbjuds kommunen i GR-projektet, pågår. En väl 
fungerande samverkan finns mellan familjecentral och etableringsenheten. 

Flera av deltagarna i Språkcafét använder biblioteket. Information om lånekort och låneregler finns på 
flera språk. Flera familjer och deras barn besöker Familjecentralen och även biblioteket. 

Arbete pågår med nyanländas delaktighet i föreningslivet men nytt grepp ska tas efter sommaren. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Ett flertal aktiviteter kopplade till satsningarna är igång, men det är för tidigt att säga om de leder till 
måluppfyllelse. 

Vi avvaktar arbetet med ny Ungkulturplan, som förväntas leda till tydligare samverkan mellan 
kommunens förvaltningar, tills man fattat beslut om ny Kulturstrategi för Västra Götaland. 

I juni hölls en snabbkurs i att skriva inlägg på Facebook. Det finns ett etablerat arbete med sociala 
medier inom flera verksamheter, men det kan utvecklas. 

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

Arbete med samsynsdokument och föreningsråd fortgår. 

Arbete pågår med att flytta uppföljningsansvar med studieförbund till fritid och kultur. Inväntar beslut 
i kommunfullmäktige. 

I planeringen av Björkö nya skola har kultur och fritid deltagit och där planeras en meröppet 
biblioteksfilial att inrymmas. 
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Utbudet av bostäder i olika upplåtelseformer ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Öppet hus för att informera om hur privatpersoner ska gå till väga om de är intresserade av att inreda 
ytterligare en lägenhet i sitt hus eller uppföra en Attefallsbostad genomfördes 17/6.  Ett 
informationsmaterial är framtaget där det tydligt framgår vad som krävs och vilka regler som gäller. 

Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björkö är ett dokument som är av betydande vikt för att nå målet. 
Området som FÖP Björkö sträcker sig över inrymmer stor del av kommunens mark och där har 
kommunen stört möjlighet att påverka både upplåtelseform och utbud. Tyvärr har vi inte i dagsläget 
någon lösning på hur vi kan finansiera den fördjupade översiktsplanen. 

I arbetet med detaljplan Öckerö nya centrum bidrar denna i hög grad bidrar till att uppfylla målet. Vi 
har även två detaljplaner som möjliggör flerfamiljshus som kommer upp för antagande till KF i juni 

Verksamheten har två detaljplaner som är på väg till kommunfullmäktige för antagande vilka 
möjliggör ca 50 till 60 nya bostadsenheter. 

Arbetet med nya riktlinjer för mark och exploatering pågår. 

Huvuddelen av de angivna aktiviteterna kräver äskanden. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Fokus har under våren lagts på att utveckla nya strukturer och arbetssätt för att skapa ett bra 
utgångsläge för att nå målsättningen. Ett viktigt område är kommunikation till medborgare. Därav har 
kraft lagts på att i dialog med Kommunservice utveckla kommunikationen via ex. hemsida och i 
felanmälningssytemet. 

Forumet "Infrastrukturdialog Politik-SB" har nyligen startat och efter första mötet är bedömningen att 
detta forum är viktigt för den fortsatta dialogen kring pågående och planerade infrastruktursatsningar. 

Medborgarlöften tas fram i samarbete mellan Öckerö kommun och Polisen och har ett antal aktiviteter 
med fokus på trafiksäkerhet. Genomförda aktiviteter är bland annat riktade kontroller mot 
trafiknykterhet, fortkörning och vårdslöst trafikbeteende, planerade insatser med fokus på mopeder 
och besök av NTF på skolor. 
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Utbudet för kollektivt resande ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Under våren har förberedelser börjat för att kunna starta arbetet med kommunikationsinsatser 
kopplat till ny trafikplan som träder i kraft december 2020. Samarbetet med Västtrafik är centralt och 
detta arbete kommer att pågå och kommunikation kommer ske löpande inför ny trafikplan, busslinjer 
och zonindelning. 

En projektbeställning håller på att upprättas för arbetet med Mobility Mangement-plan. 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Arbetet med grönstrukturplanen har pågått sedan våren 2018 och förväntas vara färdigställd under 
2020. 

En matavfallskampanj, "Gör det inte svårare", genomförs under året i samarbete med övriga GR-
kommuner och Avfall Sverige. Ett annat GR samarbete, Sopsamlarmonster, som vänder sig till våra 
förskolor har genomförts under våren, vilket är ett lekfullt sätt att lära barnen om återvinning. Alla 
förskolor i kommunen har fått del av detta. 

I samband med genomförd upphandling inom hyres- och fastighetsområdet har villkor ställts rörande 
fossilt neutrala hus. 

Projektet med solpaneler tillsammans med ÖFAB är i startskede. Ett problem har dykt upp i form av 
nya värden för hållfasthet för takbelastning. Flera alternativa lösningar finns men projektstarten har 
skjutits upp 

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

Vi pausar ansökan gällande bidraget från Länsstyrelsen för solceller på Pinans reningsverk. Hänsyn 
bör tas till den pågående utredningen om spillvattenkapaciteten i kommunen. Med utgångspunkt från 
den utredningen kan en större ombyggnation bli aktuell av Pinans reningsverk. 
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Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Arbetsgruppen för Fokus Öckerö har arbetat fram ett förslag som planeras att sjösättas hösten 2019. 

En workshop inom ramen för Expidition Framtår är genomförd under april månad, denna har som 
avsikt att stimulera fler deltagande företag i programmet. 

Uppstart av nätverket "Marknadsföringsgruppen" ledd av Göteborg & Co med syfte att stärka det 
regionala arbetet för besöksnäringen och med mål att öka besöksflödena till destination Göteborg och 
Göteborgs skärgård. 

Arbetsgruppen för "Kompetens Öckerö" har dels bytt ut ledamöter och fortsatt sitt arbete bl.a. genom 
genomförandet av ovan nämnda workshopen. Planering av utbildning i höst samt två workshop. 

På sista BNR mötet beslutades att avsluta arbetet med en företagsmässa på Öckerö. Nästa moment var 
att genomföra en marknadsundersökning vilken beräknades medföra en kostnad om 50-80 tusen 
kronor. Öckerö Företag fattade beslut att inte bevilja medel till detsamma. 

Andelen nöjda företagare ska öka 
Satsningar: 

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

 
Kommentar 

Resultatet för Insiktsmätningen 2018 publicerades den 26 april. Öckerö kommun fick ett högt NKI-tal 
och står sig väl i jämförelse med övriga kommuner inom GR. 

Svenskt näringslivs omdömen (enkätsvar) släpptes 10 maj och visade på historiskt högt indextal för 
Öckerö kommun. Rankingrapporten släpps 21 september 2019. 

Ett flertal möten tillsammans smed plan-, bygg- och miljöenheten har genomförts på initiativ av 
företagsgruppering och som följd av december månads workshop för byggsektorn. 



 2019-08-20 
 

11 
 

Kommunikationen om tillväxtmotorerna besöksnäring och maritim industri är lanserad och pågår. 
Lotsfunktionen är uppdaterad med ny ledamot från kommunikation och arbetar med schemalagda 
möten och avstämningar. Aktiviteter initierade av lotsfunktionen själva har startats ex. kring 
fettavskiljningen. 

Utbildningsinsatser för yrkesverksamma pågår och planeras. En utbildning om paketering av 
företagsprofiler och möjligheter att nå marknaden är genomförd med ca 25 deltagare. Företagsfrukost 
fortsätter ske en gång per månad, senast den 5 juni med rekordstort deltagande på mötet som 
genomfördes på Nimbus Öckerö. 

2 EKONOMISK KOMMENTAR 
Kommunstyrelsen totalt (exklusive centrala poster) prognostiserar ett underskott på 1 559 tkr för 
2019 (-1 200 tkr fg prognos). Förändringen beror på intäktsbortfall inom etableringsenheten samt att 
200 tkr i beslutad åtgärdsplan för samhällsbyggnadsverksamheten inte går att genomföra. Ny 
åtgärdsplan upprättas till nästa nämndsmöte. 

Enheterna (Kommundirektör, politisk verksamhet, Etablering- och arbetsmarknad samt Besöks- 
och näringsliv) visar ett underskott på 486 tkr (fg prognos -100 tkr). 

Etableringsenheten (prognos -1 000 tkr, fg prognos balans) har många osäkerhetsfaktorer gällande 
ensamkommande ungdomar, bostäder till familjer med permanent uppehållstillstånd samt 
gymnasieelever. 

Fördröjt mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen ger minskade intäkter. Orsaken ligger hos 
Migrationsverket som har svårigheter i processer mellan länder kring kvotflyktingar. Ett antal 
nyanlända som hittat boende i annan kommun under etableringsperioden ger även det en minskad 
intäkt. 

Fler ärenden än tidigare förväntat avseende ensamkommande unga har avslutats, vilket minskar 
intäkten samtidigt som bemanningen inom myndighetsutövningen för ensamkommande barn är 
konstant med en tjänst. 

Antalet unga vuxna som får uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen är lågt då besluten dröjer, 
en minskad prognos av förväntad intäkt har därför bedömts vara nödvändig. 

Överförmyndarverksamheten har obudgeterade kostnader (300 tkr) som belastar verksamheten och 
prognostiserat underskott för förvaltningen hanteras delvis av kommundirektörens buffert med 
500 tkr. 

Besöks- och näringslivsenheten visar ett överskott på 50 tkr enligt beslutad åtgärdsplan. 

Verksamhet Styr- och stöd visar ett överskott på 250 tkr enligt beslutad åtgärdsplan. 

Verksamhet Fritid och kultur visar ett överskott med 66 tkr vilket beror på personalbrist. 

Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet: Prognosen för skattefinansierad verksamhet 
visar ett underskott på totalt 1 400 tkr (fg prognos -1 200 tkr) inklusive beslutade åtgärder med 
259 tkr. 

Exploateringsverksamheten: Visar på ett underskott på 200 tkr pga. uppkomna mark- och 
miljöundersökningar på misstänkt förorenade områden 100 tkr samt obudgeterade kostnader för 
undersökning av Norgårdsfyren 100 tkr. 

Arrendeverksamheten har fått ökade kostnader bestående av kostnader för Masshantering 
Långesand 200 tkr, vilket tidigare redovisats som investering men nu belastar drift. Även tillkommit 
kostnader för p-däck Framnäs 100 tkr. 

Kollektivtrafiken: Visar på ett underskott av 500 tkr pga. att Västtrafik har tagit bort sin del av 
finansiering av Flexlinjen. 

Färdtjänst: Visar vid denna uppföljning på ett underskott på 700 tkr. Kostnaderna per resa har ökat 
vilket bland annat beror på att Västtrafik har nya avtal med utförare och index har höjts med 7,8 % 
från Västtrafik. Antalet personer som reser till daglig verksamhet inom kommunen och till Göteborg 
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har ökat. 

Elförsörjning: Visar ett underskott på 300 tkr vilket beror på att verksamheten belastats med 
elfakturor från 2018 och elpriserna har ökat. 

Plan- bygg- och miljöenheten: Prognosen visar ett överskott på totalt 600 tkr delvis pga. 
kartverksamhet och planenhet samt 200 tkr för åtgärder enligt beslutad åtgärdsplan. 

Gatuenheten: Prognosen visar ett underskott på 100 tkr. 

Underskottet beror dels på ökade insatser för vinterväghållning som genererat i högre löne- och 
drivmedelskostnader samt utförd vinterväghållning på Kalvsund. Underskottet beror även på 
oförutsedda tillsynskostnader för bulleråtgärder och fordonsreparationer. 

Båttrafikens skattefinansierade verksamhet: Belastas för närvarande med utlägg för fakturor 
på våra färjelägen som kommer att regleras utfallsmässigt från Västtrafik. 

Kostenheten: Prognosen visar på ett underskott på 200 tkr. Jämför man Storköksprisindex februari 
2018 till 2019 så har kostnaderna ökat med 7,6% . I budgetarbetet lade vi på 2% på livsmedel inför 
2019. 

Lokalvårdsenheten: Prognosen visar på ett överskott på 200 tkr pga. personalbrist. 

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

Va-enheten: Prognos visar ett underskott på 2 500 tkr. 

Verksamheten har ett planerat underskott enligt budget på 1 700 tkr. I det planerade underskottet 
ingår ett utökat underhåll av Hyppeln och Rörö reningsverk. Inom Pinans område har verksamheten 
en masshanteringsplats. Vid provtagning av massorna har det framkommit att del av dessa är 
förorenade. Massorna ska under året transporteras till deponi till en kostnad av ca 1 000 tkr som inte 
ingår i budget. 

Verksamhetens intäkter förväntas bli 300 tkr högre än budget, bland annat redovisas reavinst på 
100 tkr vid försäljning av två bilar, personalkostnaderna blir lägre än budget, ca 600 tkr, men 
kostnaderna för laboratorietjänster ökar med ca 400 tkr. 

Underskottet bokas vid bokslut mot föregående års överskott. 

Kretsloppsenheten: Kretsloppsenhetens uppdragsverksamhet visar på ett nollresultat. 

Båttrafikens avgiftsfinansierad verksamhet: Prognosen visar ett överskott på 100 tkr. 

Verksamheten ligger högt på personalkostnaderna. En förklaring är ett antal nyanställningar med 
dubbel bemanningskostnad under deras upplärningsperiod. 

Kommunstyrelsen Centrala Poster visar ett överskott på 9 900 tkr (fg prognos 10 900 tkr). 
Fördelningsposter som ännu ej fördelats, 10 000 tkr. Obudgeterade reavinster 2 700 tkr (fg prognos 
3 600 tkr), prognos förändring semesterlöneskuld -2 000 tkr samt pensionsutbetalningar -800 tkr (fg 
prognos -700). 
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Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019 - per 
maj 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens åtgärdsplan för 2019 antas. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
I uppföljningen per maj visar kommunstyrelsen ett prognostiserat resultat för året 
på -1 559 tkr (-1 196 tkr per mars) inklusive den åtgärdsplan som beslutades efter 
mars. Verksamheter och enheter har arbetat fram en ny åtgärdsplan som visas i 
bilagan. Där beskrivs även risk- och konsekvensbedömning. Åtgärdsplanens 
besparingar uppgår till 460 tkr.  
 
Ekonomi 
Föreslagna åtgärder kommer inte upp i totalt underskott.  
 
Bilagor 
Åtgärdsplan inkl risk- och konsekvensanalys 
 
Expediering 
Kommundirektör 
Samhällsbyggnadschef 
Ekonomichef 
Budgetekonom 
Besöks- och näringslivschef 
Etableringschef 
 
Underskrift berörd chef 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
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Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019
Kommunstyrelsen 

Verksamhet
Ansvarig chef
Period Mars Maj
Budget 140 726 tkr 140 726 tkr
Prognosticerat över-/underskott -1 196 tkr -1 559 tkr
Procent av budget -0,85% -1,11%
MAJ
Bakgrund för hela Kommunstyrelseförvaltningen

Åtgärd
Ekonomisk 

effekt 2019
Ekonomisk 

helårseffekt Kommentar Risk- och konsekvensanalys
Samhällsbyggnadsverksamhet:
Generell besparing PBM 50 tkr 0 tkr Åtgärden avser, justeringar avtal, 

effektivisering inom bygg.
Justering av avtal är inget som ger några konsekvenser, har inlett med Sokigo och nytt avtal tecknat där viss del av 
besparing sker. Effektivisering bygg handlar om att sätta fokus i större grad på handläggning av nyinkomna ärenden 
och skjuta på tillsyn inom PBL. Risken består i att vi förflyttar våra tillsynsärenden ett halvår framåt vilket kan ledat 
till viss misstro mot myndighetsutövningen och en förlängd tid innan kontroll återfås på byggnation utan bygglov. 
Risken är också att intäkter påverkas på kort och lång sikt.

Generell besparing Lokalvård/Kost 50 tkr 0 tkr Åtgärden avser att inte genomföra årlig 
revidering och utveckling inom 
kostdatasystemet Matilda 
Golvvårdsutbildning genomförs ej.
Personalvårdsinsatser hålls på ett 
minimum

Nyheter och hjälp till fortsatt utveckling uteblir. Kunskap av praktiska exempel samt kunskapsutbyte ifrån andra 
kommuner uteblir. Personalvårdsinsatser uteblir samt utveckingen av golvvård återigen står tillbaka. 

Generell besparing Gata 50 tkr 0 tkr Åtgärden avser minskning av 
förebyggnade underhåll gatubelysning

Åtgärden avser nya rutiner för underhåll av gatubelysningen och att höstens rondering kommer att utgå. Risken som 
föreligger gällande vanligt underhåll är längre tid för åtgärd av släckt eller trasig belysning. Risken för utebliven 
rondering är att vi inte får en helhetsöversyn av trasiga och skadade stolpar och armaturer.

Ombokade kostn. Östra Sudda till 
expl.projekt 8080

90 tkr 0 tkr Efter uppföljning maj har det 
konstaterats att denna post konterats fel 
och ej lagts på exploateringsprojekt

Ingen risk! Är endast en rättelse inom redovisningen.

Minskad bemanning, 1 tjänster 220 tkr 700 tkr 1 tjänst + 0,4 tjänst utlånas Myndighetsutövning ekonomiskt bistånd och handläggning EKB kan ej prioriteras bort men minskat antal ärenden 
gör att de inte längre kräver hela tjänster. Färre personer behöver utföra fler uppdrag, tjänster med delade uppdrag, 
vilket riskerar att skapar en allt mer pressad verksamhet där myndlighetsutövning, mottagande och 
integrationsuppdraget blir allt svårare att säkerställa och genomföra. 
Bedömningen är att 1,0 tjänst kan minskas utan allt för stora konsekvenser i verksamheten. Det ger perioden sep-dec 
en besparing med 150 tkr.
Ett minskat antal ärenden inom både EKB och mottagande familj/person innebär även minskade intäkter.
Finns pågående plan att SN köper ca 40% av tjänst hösten 2019. Rimligt att beräkna 3 månader, 40% av tjänst. Kan 
ge besparing med 70 tkr.

Totalt 460 tkr 700 tkr

Kommunstyrelsen
Gull-Britt Eide

Etablerings- och arbetsmarknadsenheten:



               Öckerö 2019-08-15 

 

 

 

YRKANDE  

 

Ekonomisk uppföljning per maj 2019 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Etableringsenheten det tillfälliga kommunbidraget för 
ensamkommande unga asylsökande på 946 184 kr för 2019. 

Ärendet 
Regeringen beslutade i maj månad om fördelningen av 195 miljoner kronor i tillfälligt 
kommunbidrag för ensamkommande unga asylsökande. För Öckerös del innebar detta en 
tilldelning på 946 184 kr.  

Etableringsenheten visar ett prognosticerat underskott på ca 1 000 000 kr på grund av 
intäktsbortfall. Enheten har många osäkerhetsfaktorer gällande ensamkommande 
ungdomar, bostäder till familjer med permanent uppehållstillstånd samt gymnasieelever. 
Fördröjt mottagande av nyanlända enligt bosättningslagen ger minskade intäkter. Orsaken 
ligger hos Migrationsverket som har svårigheter i processer mellan länder kring 
kvotflyktingar. Ett antal nyanlända som hittat boende i annan kommun under 
etableringsperioden ger även det en minskad intäkt. Fler ärenden än tidigare förväntat 
avseende ensamkommande unga har avslutats, vilket minskar intäkten samtidigt som 
bemanningen inom myndighetsutövningen för ensamkommande barn är konstant med en 
tjänst. Antalet unga vuxna som får uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen är lågt då 
besluten dröjer. En minskad prognos av förväntad intäkt har därför bedömts vara nödvändig. 

I kommunens budget för 2019 finns en s.k. fördelningspost för ”Migrationskostnader” på 
1 000 000 kr. Kommunfullmäktige tilldelade Barn- och utbildningsnämnden denna 
fördelningspost 13/6 2019. 

Ekonomisk bedömning 
Det tillfälliga kommunbidraget för ensamkommande unga asylsökande motsvarar ungefär 
underskottet i Etableringsenheten och genom en tilldelning skapas förutsättningar för 
enheten att nå ett resultat i balans. Tilldelningen påverkar inte kommunens resultat som 
helhet.  

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Göran Ohlsson (L) 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Förslag till reviderad förbundsordning till Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2019 

Diarienummer: KS 162/19 

 

Förslag till reviderad förbundsordning till 
Göteborgsregionens kommunalförbund 2019 
Förslag till beslut 
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 
fastställs. 
 
Ärende (sammanfattning) 
Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av 
förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 9 kap 1 §). 
 
GR:s förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2019-06-18 behandlat förslag till 
reviderad förbundsordning. Revideringarna avser i första hand den förändrade 
rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar även 
uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre revidering 
rörande hantering av medelshanteringspolicy. 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.  
 
Expediering 
Gunnel Rydberg, förbundssekreterare GR 
 
Bilagor 
Protokollsutdrag GR:s förbundsfullmäktige § 30, 2019 
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund 
 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi                                                           Gull-Britt Eide 
Juridik- och kanslichef                                             Kommundirektör 
2019-06-27                                                                     2019-06-27 
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Förbundsfullmäktige – ärende 15 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef,  

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-05-17, diarienummer 2019-00241.011 

 

 

Förslag till reviderad förbundsordning för 
Göteborgsregionens kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till reviderad 

förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade förbundsordningen sänds ut 

för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna avser i 

första hand den förändrade rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget 

upphör, men innefattar även uppdateringar på grund av den nya kommunallagen 

samt en smärre revidering rörande hantering av medelshanteringspolicy.   

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag § 52  

• Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och bedömning 

Regionplaneuppdraget 

Göteborgsregionens kommunalförbund har sedan 1988 innehaft rollen som 

regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen (PBL). Det innebär att förbundet haft 

en myndighetsutövande roll samt haft möjligheten att upprätta en regionplan i 

enlighet med PBL. Förbundet har inte nyttjat möjligheten utan istället valt att 

regionplanera genom breda politiska överenskommelser, bland annat genom ett 

flertal rådslagsprocesser.  

I regeringens proposition 2017/18:266 ”En ny regional planering” föreslogs att nya 

bestämmelser om regional fysisk planering skulle föras in i PBL. Riksdagen 

beslutade i enligt med propositionens förslag och förändringarna i PBL infördes 

från och med 2019-01-01. Förändringen i PBL innebär att regional planering, och 

upprättande av en formell regionplan, ska ske i Stockholms län och i Skåne län. 

Förändringen innebar att Göteborgsregionens kommunalförbund förlorat sin roll 

som regionplaneorgan i enlighet med PBL. Utifrån ovanstående föreslås att 

förbundsordningens revideras genom att skrivningen i 3§, ”…följande områden: 

Regionplanering - Regionplaneorgan enligt PBL.” stryks.  
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Förbundsfullmäktige – ärende 15 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef,  

Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2019-05-17, diarienummer 2019-00241.011 

 

Övriga förslag till revideringar 

I paragraf fem har angivna hänvisningar till lagparagrafer uppdaterats utifrån 

förändringar i den nya kommunallagen.  

I paragraf 6.1 har ordet årligen strukits utifrån bedömningen att det inte är 

nödvändigt att årligen anta medelshanteringspolicyn för GR utan tillräckligt att 

riktlinjerna ligger fast till dess förändringar görs.  

 

 

 

Helena Söderbäck       Maria Sigroth       Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör       Avdelningschef      Förbundssekreterare 

 

 



 

  Justeras:      1 (1) 

Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2019-05-24 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Nimbus, Öckerö kommun 

 

Protokollsutdrag 

§ 52. Förslag till reviderad förbundsordning för GR med anledning av att 

regionplaneuppdraget upphör  

Diarienummer: 2019-00241.011 

 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag till reviderad 

förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade förbundsordningen sänds ut 

för fastställande av förbundsmedlemmarnas fullmäktigeförsamlingar.  

Sammanfattning av ärendet 

Riksdagen har beslutat förändra plan- och bygglagen (PBL) så att regional 

planering och upprättande av en formell regionplan nu ska ske i Stockholms län 

och i Skåne län. Förändringen innebar att Göteborgsregionens kommunalförbund 

förlorat sin roll som regionplaneorgan i enlighet med PBL. Härmed behöver 

förbundsordningen för GR revideras avseende den förändrade rollen för förbundet. 

Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund är under utarbetande och kommer att sändas ut till 

förbundsstyrelsens sammanträde 24 maj för att sedan kunna föreläggas 

förbundsfullmäktige 18 juni.   

 

 

 

Vid protokollet 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner 

Ordförande              Justerare 
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Förbundsordning

1§ Benämning och säte
Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 

2§ Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 
 Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunal förbund 
med förbundsfullmäktige.

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas  gemensamma 
intressebevakning i Göteborgsregionen.

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och Landsting.  Förbundet 
är, tillsammans med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals kommunal förbund och 
 Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också kommunförbund. Förbunden är medlemmar 
i Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (VästKom).

3§ Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs
regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala själv styrelsen, 
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 
stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 
skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla  invånare, inom ramen för en gemensamt 
 hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljö mässigt. 

Förbundet har till uppgift att:

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 
 förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.

• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 
 kompetensförsörjning.

• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss
yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och  överläggningar 
avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 
 kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.

• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.

• Verka för regionala verksamheters finansiering.

• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de  enskilda 
 kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings
projekt tillsammans med medlemskommunerna.
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Förbundet har två funktioner:

1. Förbundet är myndighetsutövande inom följande områden: 

• Regionplanering
 o Regionplanerorgan enligt PBL.

• Utbildning
 – Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen   

 samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 
  medlemskommunerna emellan. 

 – Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 
  och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
  samverkansavtal. 

 – Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet   
  samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

  gällande skollag och förordning. 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 

• Arbetsmarknad

• Miljö och samhällsbyggnad 

• Social välfärd

• Utbildning

• Näringsliv

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 

4§ Organisation och befogenheter
§ 4.1 Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige.

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige.  Härutöver 
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas –  ytterligare en 
 ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 000 invånare, dock ska antalet ledamöter utsedda 
av  Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans 
ökat med en.

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 
av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 
 förbundsfullmäktige. 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd
I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner för  förbundets 
verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett  rationellt och 
e konomiskt sätt. 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
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• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 
 förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 

Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens  förbundsstyrelse, ska 
vara 22, jämte 11 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna bör  
11 respektive 5 vara bo satta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 
utanför  Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner.

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 
 Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 
arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för  antagningen till 
gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 
med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighets utövning som 
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.

§ 4.3 Styrgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper knutna till 
de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupp.

§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 
 angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 
 ändamål enligt § 3. 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3.

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem  eller i an
dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell  beskaffenhet  eller 
annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande  bolagens 
 verksamhet.

§ 4.5 Förbundssekretariat
Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 
 administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbunds direktör 
som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.

§ 4.6 Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 
sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 
förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 
 verksamhet. 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 
i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över
läggningarna, dock inte i beslut enligt KL 9 Kap 6 § och Kl 4 Kap 28 §. Beslutet om närvaro vid 
sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är leda
mot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i Kl 9 Kap 6 § och Kl 5 Kap 3940 §.

6§ Finansiering
§ 6.1 Lån och borgen
Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 
 förbundsfullmäktige årligen godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy.

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader
Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd  budget för
delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska  invånarantalet 
vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan  (enligt 
§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 
skapar mervärde för medlemskommunerna.

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 
 förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårs perioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 
beräkning av medlemmarnas andelar.

§ 6.4 Budgetprocess
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 
 nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver.

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 
förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti
digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 
årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna.

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.
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7§ Revision
§ 7.1 Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets  verksamhet. 
Revisorer utses för en period om fyra år. 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin  berättelse om 
granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an
svarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

8§ Tvister
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 
sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över
läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 
överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 
skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 
skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings styrelse.

9§ Utträde
En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 
 Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägnings tiden 
ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år.

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 
 förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i  likvidation 
vid uppsägningstidens utgång

10§ Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som  oskäligt 
att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 
samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av  medlemskommunen 
 förbundet omedelbart träda i likvidation.

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 
 verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 
 föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 
om kallelse på okända borgenärer.





        

 

Öckerö 2019-06-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Rikard Sporre  

Ärende: Planbesked – Knippla 1:115 

Diarienummer: 0148/18 
 
Förslag till beslut planbesked  

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Sökanden meddelas negativt planbesked för Knippla 1:115. 

Ärende 
Begäran om planbesked syftar till att ändra befintlig detaljplan från centrumändamål till 
centrumändamål, bostäder och om möjligt även vård/vårdbostäder. Antal lägenheter be-
döms maximalt bli 6 till antal. Ansökan innebär ingen ändring av befintlig byggrätt som med 
nuvarande byggnad är fullt utnyttjad. 
 
Vid eventuellt positivt beslut bör samhällsbyggnadsverksamhetens riktlinjer för eventuell 
planläggning följas. 

Planförhållande/tidigare ställningstaganden 

• Översiktsplan Utblick Öckerö för Öckerö kommun redovisar planområdet som fortsatt 
användning bebyggelse. 

• Gällande detaljplanplan från 1995 anger planområdet som centrumändamål. Genomfö-
randetiden för gällande detaljplan har löpt ut.  

• Planområdet omfattas av Kulturmiljöprogrammet för Öckerö Kommun, byggnaden är be-
dömd vara av särskilt bevarandevärde. 

• Gällande detaljplan från 1995 medger all sådan verksamhet som bör ligga centralt eller på 
annat sätt vara lätt att nå för många människor. 

• Planområdet berörs inte av strandskydd. Planområdet ligger inom 100 m från strand. 

Platsbesök, observationer och förutsättningar 
Fastigheten är belägen på Knippla. Ön präglas av tät bebyggelse av villor. En relativt stor an-
del av bostäderna har ingen folkbokförd, över 60% av bostäder på fastigheter med bostads-
hus kan benämnas som ”sommarbostäder”. Vid mätning av KIR 2018-04-10 var 82 personer 
folkbokförda på Knippla. Inom ca 150 m finns en matvaruaffär, färjeläget, två småbåtsham-
nar med mera. 
 



 
 

 
För att komma till de sammanbundna öarna används vägfärjan. Restiden till Öckerö centrum 
beräknas till 15 minuter med bil och ca 20 minuter med cykel. Busshållplats för linje 290 
finns på Burö färjeläge, möjligheter att pendla kollektivt till ett arbete med kontorstider på 
Öckerö eller i Göteborg bedöms vara goda.  
 
Ön Knippla präglas till viss del av höjdskillnader men är sammantaget relativt flack. I synner-
het bedöms tillgänglighet till sökt fastighet som god till/från färjeläget och andra lokala mål-
punkter. Saknas gör dock mark för parkering av bil på fastighet, frågan bör därför lösas ge-
nom avköp på annan fastighet. Parkering av cykel bör kunna ordnas på egen fastighet. 
 
Knippla ö är en kulturmiljö enligt Kulturmiljöprogrammet. Majoriteten av byggnader på 
Knippla, inklusive byggnad på fastighet Knippla 1:115, är bedömda som särskilt bevarande-
värda. Beskrivningen av värdet i kulturmiljö Knippla samhälle redogör för att det är helhets-
miljön som är av intresse, i den ingår såväl enskilda byggnader som omgivningen. Exteriör 
som speglar äldre byggnadstraditioner och ideal ska tas stor hänsyn till vid arbeten. Färg och 
material ska överensstämma med äldre tradition. Återställande av originalfasader ska upp-
muntras.  
 
Byggnaden på fastigheten är uppförd 1945 och används sedan 1995 för hemtjänstens behov, 
som kontor, pausutrymme, förvaring/lager. Byggnaden omfattar ca 150 m2 byggyta, så kallat 
”fotavtryck”. Totalytan inomhus uppges vara 88 m2 i en våning. Därutöver finns oinredd 
vind. Byggnadens nockhöjd uppgår till ca 7,5 m, byggnadshöjden till 5,5 m i ett och ett halvt 
plan. Fastigheten ägs av sökande, det kommunala bostadsbolaget ÖFAB. 
 
Fastigheten ligger inom 100 m från strand vilket gör att generellt strandskydd återinträder. 
Då begäran om planbesked inte innehåller önskan om att utöka byggrätt bedöms möjligheter 
till att åberopa och få gehör för särskilda skäl till upphävande av strandskydd som goda med 
anledning av befintlig bebyggelse och därmed ianspråktagen mark enligt 7 kap. 18 c miljöbal-
ken. 
 
Fastigheten är anslutet till kommunala Va-ledningar. Va-enheten hänvisar till en va-utred-
ning som gjorts för nordöarna vilken kommunstyrelsen tagit del av. Utredningens syfte var 
att belysa Va-försörjningen med hänsyn till nyanslutningar innan åtgärder enligt utredningen 
utförts.  

Samhällsbyggnadsverksamhetens bedömning 
Planbeskedsansökans 6 bostäder innefattas inte i Bostadsförsörjningsprogram och inte heller 
i Översiktsplanens rekommendationer för utveckling av Källö-Knippla. Bostadsförsörjnings-
programmet redovisar behov på Källö-Knippla omfattande 25 bostäder i Fiskaregården och 
30 bostäder G:a varvet, varav översiktsplanen föreslår G:a varvet omfattande ca 30 bostäder. 
Pågående detaljplanearbete för G:a varvet syftar till att tillskapa ca 15 bostäder. På Källö-
Knippla finns 22 kommunala tomter för villabebyggelse i gällande detaljplaner, varav mer-
parten i Fiskaregården. Bedömningen är att planbeskedsansökan avseende bostäder avviker 
från planen och programmet och därmed kommunens strategi för tillväxt på Källö-Knippla.  
 



 
 

 
Vad gäller vård är bedömningen att den typ av vård som tillåts inom planbeteckningen cent-
rumändamål (lättare former av vård och hälsovård så som sjukgymnastik, fotvård) är ända-
målsenligt för Källö-Knipplas behov på lång sikt. För exempelvis användningen äldrevård, 
som ryms inom vårdanvändning, bedöms byggnaden och föreslagen byggrätt vara för liten 
för att effektivt bedriva vård. För användningen serviceboende bedöms det vara möjligt att 
bedriva sådan verksamhet. Det förutsätter i så fall att hemtjänstpersonal även i framtiden an-
vänder byggnaden i sin verksamhetsutövning. Antalet vårdbostäder bedöms maximalt kunna 
bli ca 2-3 st. För en överskådlig tid finns ett fortsatt behov för hemtjänsten att använda bygg-
naden. 
 
I ändamålet centrum ingår butiker, service, kontor, bio, bibliotek, teatrar, kyrka, föreningslo-
kaler, restauranger osv. Beteckningen C i gällande plan innebär stor flexibilitet för att under 
en lång tid kan försörja Källö-Knippla med de behov som finns och uppstår. 
 
Bedömningen om tidpunkt för antagande av ny detaljplan baseras på nuvarande planlista 
och kommunens behov av ett nytt reningsverk. År 2028 beräknas en eventuell ny detaljplan 
kunna antas.  

Beslutsunderlag 
- Ansökan avviker från i översiktsplan och bostadsförsörjningsprogram identifierade 

behov av bostäder på Källö-Knippla 
- Ansökan avviker från bedömt behov av vård enligt bedömning av verksamhetschef för 

socialförvaltningen och lokalförsörjningsstrateg 
- Centrumändamål är en bred och flexibel användning som bedöms kunna förse Källö-

Knippla med verksamheter för en lång tid 
 
Ärendet har skickats på remiss och besvarats av följande kommunala instanser: 
• Va-enheten 
• Kretsloppsenheten 
• Socialförvaltningen, Lokalförsörjningsstrateg 

Riktlinjer att beakta vid eventuell planläggning 

• Kulturmiljö och byggnadens kulturhistoriska värde ska särskilt beaktas. Det bör inne-
bära att bebyggelse ska utformas med särskild hänsyn till omgivningens egenart för 
att öka det kulturhistoriska värdet. Sockel, kulör, stående träfasad, ”lockläkt hattlock” 
och övriga element som bidrar till kulturhistoriskt värde ska bevaras. 

• Parkering för bil ska lösas, sannolikt på annan fastighet. 
• Planarbetet bör överväga möjligheten att behålla centrumanvändning i nedre plan om 

del av byggnad anses kunna användas som bostad.  
• Vid planläggning av bostäder bör det prioriteras att skapa servicebostäder eller annat 

boende som svarar mot behov av boende för äldre. 

 



 
 

 
Kostnad 
Planbeskedsansökan bedöms vara en medelstor åtgärd med en avgift av 300 mPBB 
(milliprisbasbelopp) baserat på prisbasbeloppet för det år beslutet fattas. 
 
 
 
 
 
……………………………………..     …………………………………….. 
Gull-Britt Eide       Urban Olsson 
Kommundirektör      Samhällsbyggnadschef  
  





 
 

 
Platsfoton 
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Öckerö 2019-07-03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Rikard Sporre  

Ärende: Planbesked – Fastighet Hönö 16:2  

Diarienummer: 0057/19 
 
Förslag till beslut planbesked  

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Sökanden meddelas negativt planbesked för fastighet Hönö 16:2.  

Ärende 
Ansökan avser ändring av detaljplan för att utöka byggrätten inom rubricerad fastighet.  
 
Sökande har tidigare beviljats bygglov inom fastigheten på delvis prickad mark samt kors-
mark. I och med att sökande har beviljats bygglov med avvikelse från detaljplan kan sökande 
inte förse fastigheten med ett fullvärdigt försäkringsskydd. För att kunna förse fastigheten 
med ett fullvärdigt försäkringsskydd begär sökande ändring av detaljplan för att utöka bygg-
rätten så att byggnaden ges lagstöd i detaljplan.  

Planförhållande 

• Översiktsplan Utblick Öckerö för Öckerö kommun redovisar planområdet som fortsatt 
användning bostäder, service, arbetsplatser m.m.  

• Gällande byggnadsplan från 1949 anger fastigheten som gata och B2FII, vilket innebär att 
fristående huvudbyggnad får uppföras i två våningar med en byggnadshöjd på högst 7,5 
meter. Huvudbyggnaden får uppföras på en areal av högst 100 m2. En stor del av fastig-
heten är belägen på prickad mark.   

• Planområdet berörs inte av strandskydd. 
• Planområdet berörs inte av Kulturmiljöprogrammet för Öckerö Kommun. 

Platsbesök, observationer och förutsättningar 
Aktuell fastighet är belägen på södra Hönö utmed Hästenvägen, strax norr om Hönö Klåva. 
Fastigheten är ca 560 m2 och bebyggd med ett mindre enplanshus på ca 80 m2.  
 
Fastigheten är avlång och relativt flack med berg i dagen som sticker upp en aning i den 
västra delen av fastigheten.  
 



 
 

 
Fastigheten är sedan tidigare ansluten till kommunalt VA och är belägen inom 300 meter 
ifrån kommersiell service och kollektivtrafikhållplats. Skola och kommunal service är belägen 
mellan 1 – 1,5 km ifrån fastigheten.  
 
Ansökan syftar endast till att göra befintlig byggnation planenlig för att kunna förse fastig-
heten med ett fullvärdigt försäkringsskydd.   

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att förfarandet med att bevilja bygglov med stor 
avvikelse, som sedan kräver planläggning, är olämplig. Samhällsbyggnadsverksamheten vill 
understryka att detaljplan inom sammanhållen bebyggelse bör föregå bygglov och inte vice 
versa.  
 
För att bidra till en god långsiktig samhällsutveckling är det av vikt att större områden än vad 
ansökan avser ses över. I en detaljplan ska en rad olika frågor behandlas, dels i en detaljerad 
kontext men även på ett övergripande plan, som exempelvis markens utnyttjande och be-
gränsning, påverkan på enskilda och allmänna intressen, infrastruktur m.m. När detaljplaner 
avgränsas till att endast innefatta en mindre fastighet, eller när bygglov ges med stora avvi-
kelser, ökar risken att övergripande frågor inte behandlas på ett långsiktigt sätt.  Tillväga-
gångssätten kan bidra med övergripande problem i framtiden som exempelvis hög belastning 
på infrastrukturnät och kommunal service.  
 
Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer vidare att ett planarbete enligt ansökan är olämp-
lig ur ett resursfördelningsperspektiv. Varje detaljplanearbete tar kommunens resurser i an-
språk och bör därför användas på ett effektivt sätt  
 
Inom området som aktuell fastighet är belägen finns en rad fastigheter med stora avvikelser 
(se bilaga 3 nedan). För att nyttja samhällsbyggnadsverksamhetens resurser mer effektivt bör 
dessa ses över samtidigt. I planlistan som anger vilka detaljplaner samhällsbyggnadsverk-
samheten ska arbeta med och när, anges att ändring av gamla detaljplaner ska påbörjas 2028 
– 2032. Ett uppdrag att se över aktuell fastighet finns således redan.  
   
I angränsning till rubricerad fastighet finns även ett område som är utpekat i kommunens 
översiktsplan som utbyggnadsområde för bostäder. Planlistan anger att planarbete för det 
området ska startas 2028 – 2032.  En översyn av rubricerad fastighet bedöms kunna ingå i 
detaljplanearbetet för det området utan större komplikationer. Det behöver dock samordnas 
mellan sökande och övrig intressent.  
 

Historik 
För fastigheten finns sedan tidigare inga ansökningar om planbesked.  
 
 
 



 
 

 
Kostnad 
Planbeskedsansökan bedöms vara en enkel åtgärd med en avgift av 200 mPBB (milliprisbas-
belopp) baserat på prisbasbeloppet för det år beslutet fattas. 
 
 
 
 
----------------------------------                                                        ------------------------------------ 
Gull-Britt Eide                   Urban Olsson 
Kommunchef                                Samhällsbyggnadschef  
  



 
 

 
Bilagor 
1. Planbeskedsansökan med bilagor (separat dokument) 
2. Områdeskarta 
3. Karta redovisande gällande plan samt omkringliggande byggnation med planavvikelser 
4. Platsfoton 

 

Områdeskarta 
 
  



 
 

 
Karta redovisande gällande plan samt omkringliggande byggnation med  
planavvikelser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuell fastighet redovisas med röd heldragen linje (ej mörkröd linje). Omkringliggande byggnation med stora 
planavvikelser redovisas med blå cirklar.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Platsfoton 
 
 
 
 
 



































Hej Rikard, 
 
  
 
Vi vill komplettera och lägga till – 
 
att fastigheten enligt översiktsplanen ligger inom område som är markerat för "bostäder, 
service, arbetsplatser m.m." och att den befintliga planen förhindrar ett ändamålsenligt 
användande av vår fastighet som bostad då byggnaden ligger på prickad park 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
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Öckerö 2019-08-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck, Petter Leyman 
Ärende: Detaljplan för Tärnvägens industriområde 
Diarienummer: 0061/17   

 

Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunfullmäktige att anta exploateringsavtalet 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtaganden/fördelning 
av kostnader samt är en förutsättning för detaljplanens antagande. 
 
Beredning 
Möten har hållits där exploatören och kommunen haft möjlighet att framföra 
synpunkter och önskemål. Allmänt är avtalet utformat för att passa aktuell 
detaljplan. 
 
Ekonomi 
- 
 
Bedömning 
Avtalet följer gällande riktlinjer 
 
Bilagor 
Exploateringsavtal 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
………………………………………..                                          …………………………………… 
Gull-Britt Eide                                                                    Urban Olsson 
Kommundirektör                                                               Samhällsbyggnadschef 
 
Datum 2019-08-14                                                            Datum 2019-08-14 
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Öckerö 2019-06-17 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annette Westberg,  
Ärende: Svar på möjligheter att ha Färdtjänst på Kalvsund och Grötö 
Diarienummer: KS 190/19 

 

Svar på frågan om det finns möjlighet att ha 
Färdtjänst på Kalvsund och Grötö 
 

Förslag till beslut. 
Kommunstyrelsen noterar informationen 
 
 
Ärendet (sammanfattning): 
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag på KS 2019-03-26 att utreda 
möjligheterna att ha färdtjänst på Kalvsund och Grötö. 
 
Beredning: 
Färdtjänsthandläggaren kontaktar Västtrafik som är det trafikbolag som utför 
uppdraget Färdtjänst och Riksfärdtjänst för Öckerö kommun. De svarar att de inte 
kan utföra uppdraget att ge resenärer möjligheten att åka färdtjänst till Kalvsund 
och Grötö på grund av de få förbindelser som finns med bilfärja.  
 
 
Datum 2019-06-17 
 
 
Gull Britt Eide                                                                   Urban Olsson 
Kommundirektör                                                             Samhällsbygnadschef 
 
 
 
 



        

 

Öckerö 2019-08-07 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Rikard Sporre 

Ärende: Antagande – Detaljplan för Björkö 3:35 m.fl.   

Diarienummer: 0173/18 

 
Förslag till beslut om antagande  
 
Samhällsbyggnadsverksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen tillstyrker detaljplan för Björkö 3:35 m.fl. daterad 2019-08-07 och föreslår 

att kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 § (SFS 

2010:900).  

 

Detaljplanens syfte  
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning enligt träffat av-

tal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats park till kvartersmark parke-

ring. På marken som överlåts till kommunen ska natur möjliggöras. 

 
Tidigare beslut  
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2016-06-21 (KS § 177).  

Kommunstyrelsen fattade 2018-12-18 (KS § 315) beslut om att starta planarbete för Björkö 

3:35 och 3:6. Kommunstyrelsen beslutade även i samband med planstart att delegera beslut 

om samråd och gransking till samhällsbyggnadschefen.  

 

Samråd och granskning  

Förslaget till detaljplan var föremål för samråd under tiden 18 juni – 02 juli 2019. Totalt 

inkom sju yttranden under samrådstiden. Granskning genomfördes under tiden 5 juli – 5 au-

gusti. Totalt inkom fem yttranden under granskningstiden.   



 

 

 

Sammanfattning av yttranden:   
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 

förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  

Lantmäteriet anser att Öckerö kommun bör överväga att utöka planområdet och ändra an-

vändning på markyta som idag består av allmän plats med enskilt huvudmannaskap till kvar-

tersmark bostad.  

Övriga har inget att erinra.  

 

  Bilagor 

Plankarta 2019-08-07 
Planbeskrivning  2019-08-07 
Samrådsredogörelse 2019-07-03 
Granskningsutlåtande  2019-08-07 
Grundkarta 2019-xx-xx (ny levereras innan antagande)  

 
 
  Övriga ej bifogade handlingar:  

Undersökning av betydande miljöpåverkan  2019-05-10 
Fastighetsförteckning 2019-xx-xx (ny levereras innan antagande)  

 
 
 
 
 
………………………………………..                                                     ……………………………………………   
Gull-Britt Eide                                                                   Urban Olsson                               
Kommundirektör                 Samhällsbyggnadschef 
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning en-
ligt träffat avtal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats park 
till kvartersmark parkering. På marken som överlåts till kommunen ska natur 
möjliggöras.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för granskning under tiden 5 juli – 5 
augusti 2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. 

Sammanfattning av synpunkter
Totalt har 5 yttranden inkommit under granskningsstiden. Samtliga yttran-
den finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 
0173/18).

Lantmäteriet anser att Öckerö kommun bör överväga att utöka planområdet och 
ändra användning på markyta som idag består av allmän plats med enskilt hu-
vudmannaskap. 

Övriga har inget att erinra. 

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

BAKGRUND
Kommunstyrelsen fattade 2018-12-18 (KS § 315) beslut om att starta planarbete 
för Björkö 3:35 och 3:6.

Gc-bana i aktuellt område byggdes utan rättighet på privat mark inom fastighe-
ten 3:35. En överenskommelse om fastighetsreglering tecknades 2014 av Öckerö 
kommun genom dåvarande chef för samhällsbyggnadsverksamheten. Kommun-
styrelsen uppdrog 2016-03-08 (KS § 69) samhällsbyggnadschefen att ta fram och 
bekosta detaljplan för Björkö 3:35 och 3:6. Beslut om positivt planbesked fattades 
av kommunstyrelsen 2016-06-21 (KS § 177). 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning en-
ligt träffat avtal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats park 
till kvartersmark parkering. På marken som överlåts till kommunen ska natur 
möjliggöras.

UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kan antas medföra 
sådan betydande miljöpåverkan som åsyftas i PBL eller MB eller att en strategisk 
miljöbedömning behöver göras. Länsstyrelsen har genom samråd, 2019-05-22 
meddelat att de delar kommunens bedömning.  

PLANDATA

PLANHANDLINGAR 

Granskningshandlingar består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning (denna handling)
• Grundkarta                                                2019-xx-xx 
• Samrådsredogörelse                                 2019-07-03
• Granskningsutlåtande                             2019-08-07

Övriga handlingar:
• Fastighetsförteckning                              2019-xx-xx
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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. Riks-
intresset berör kustområdena och skärgårdarna från Brofjorden i Bohuslän till 
Simpevarp i Kalmarsund. Skyddet avser att skydda de natur- och kulturvärden 
som finns i områdena. Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av be-
fintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggning-
ar som behövs för totalförsvaret. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset 
negativt. 

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

Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra negativ inverkan på möjlighet att upp-
nå miljökvalitetsnormer.

REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN
Inga regionala eller mellankommunala ställningstaganden bedöms vara av rele-
vans för planen. 
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den äldre vägsträckningen, Björkvägen, och vegetationen. Byggnaden på del av 
Björkö 3:35 klassificeras som särskilt bevarandevärd. Denna byggnad är utanför 
planområdet. Värdet finns i helheltsmiljön med anledning av att den vittnar om 
tidigt jordbrukssamhälle. Bostadshus, ladugårdar, vegetation och äldre vägar ska 
bevaras och underhållas. Programmet anger att det vid kommande översyn av 
byggnadsplanen ska göras en redovisning av kulturmiljövärden.

Överenskommelse markbyte
Kommunen har i avtal föresatt sig att byta mark med en enskild fastighetsägare.

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

MARK, VEGETATION OCH VATTEN 
Platsen består idag av gräsyta, bilväg, cykelväg och grusad plan mark.

BEFINTLIG BEBYGGELSE

Inom planområdet finns inga byggnader. Planområdet omgärdas av villa bebyg-
gelse i öst och väst. Söder om planområdet finns ett radhusområde. Öster om 
planområdet finns en av kulturmiljöerna på Björkö. Byggnaden på del av Björkö 
3:35, närmast vägen, är klassad som särskilt bevarandevärd. 

LEDNINGAR
Inom planområdet går ledningar för dagvatten, vatten, spillvatten. Brunn för 
vatten, dagvatten och spillvatten finns också inom området. I området finns också 
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DETALJPLANENS INNEBÖRD OCH KONSEKVENSER

ÄNDRAD OCH BEHÅLLEN MARKANVÄNDNING 
Ändringen möjliggör för kvartersmark bostad avsedd för parkering. Behållen 
markanvändning är vägmark för bil, gång och cykel samt naturmark.

KULTURMILJÖ
Planen bedöms inte påverka kulturmiljön Sörgård negativt.  

LANDSKAP OCH NATURMILJÖ 
Planen bedöms inte påverka landskapet eller naturmiljön. 

TRAFIK

Gång- och cykeltrafik
Befintlig gång- och cykelväg bekräftas i planförslaget.

Biltrafik
Utfart från fastigheter Björkö 3:35 och Björkö 3:46 har reglerats genom utfarts-
förbud.

Kollektivtrafik
Hållplats för buss finns i planområdets södra del och påverkas inte av planförsla-
get.

Parkering
Planförslaget möjliggör för kvartersmark bostad avsedd för parkering. Med 
anledning av att området tidvis är vått finns restriktion om att marken ska vara 
genomsläpplig. Detaljplanen förses med ändrad lovplikt avseende komplement-
byggnader som annars är lovbefriade enligt 9 kap 4 § punkt 4a - 4c plan- och 
bygglagen.  

TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp, dagvatten
Ledningar för spillvatten, dagvatten och dricksvatten finns inom planområdet. 
Åtkomst till dessa säkerställs på kvartersmark genom u-område.
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El, tele, fiber, bredband  
Befintliga ledningsstråk säkerställs och bekräftas genom u-område.  

RISK OCH STÖRNING 

Översvämning
Med anledning av att planområdet ligger inom översvämningszon 4 har plankar-
tan försetts med ändrad lovplikt för komplementbyggnader som vanligtvis är lov-
befriade enligt 9 kap 4 § pkt 4a-4c, plan- och bygglagen. Kvartersmarken har även 
reglerats så att den ska vara genomsläpplig med anledning av stigande vatten.

KONSEKVENSBESKRIVNING

Övervägande med hänsyn till motstående intressen och planens 
konsekvenser 
Vid utarbetande av denna detaljplan har samhällsbyggnadsverksamhetens plan- 
bygg- och miljöenhet gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap. plan- och byggla-
gen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. Vidare har detaljplanen 
prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen om hus-
hållning med mark och vattenområden m.m.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintres-
sen berörs. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att redovisad användning 
kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets 
förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra att miljök-
valitetsnormerna överskrids. Detaljplanen är förenlig med kommunens översikts-
plan, Utblick Öckerö.

Planförslaget möjliggör att tidigare allmän plats natur övergår till kvartersmark 
parkering. Övriga allmänna intressen i gällande detaljplan, vägmark för bil och 
cykel samt naturmark, bekräftas i planförslaget.

Nollalternativ 
Utan planförslaget kan kommunen inte genomföra det åtagande om markby-
te som tecknats avtal om. Det innebär att en del av gång- och cykelbanan som 
byggts och driftas av kommunen finns på privat mark.

Ekologiska/miljömässiga konsekvenser 
Med anledning av att området ligger lågt säkerställer planen att kvartersmarken 
ska vara genomsläpplig. Dagvattnet bedöms inte påverkas av markområdets nya 
användning och MKN för vatten bedöms därför inte påverkas. Luftkvaliteten 
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bedöms inte påverkas av områdets nya användning. Området är inte bullerutsatt 
och föreslagen användning bedöms inte påverka buller.

Ekonomiska konsekvenser

Planförslaget bedöms ge positiva konsekvenser för den enskilda markägaren lik-
som för de parter som nyttjar servitut och ledningsrätt. 

GENOMFÖRANDET AV DETALJPLANEN 
Under följande rubriker redovisas de frågor som är av vikt för genomförandet av 
detaljplanen. Här sammanställs de organisatoriska, fastighetsrättsliga, teknis-
ka och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och 
ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Kapitlet har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår is-
tället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandekapitlet förtydligar 
detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt.

ORGANISATORISKA FRÅGOR

Tidplan
För föreliggande plan gäller följande tidplan:

Samråd Kv. 2-3 2019
Granskning Kv. 3 2019
Antagande Kv. 3 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).

Ansvarsfördelning inklusive huvudmannaskap
Kommunen är huvudman för allmän plats. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

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

Byte av mark enligt avtal, utan kostnad.  

Ansvaret för skötsel av naturmark övergår då till kommunen. Del av Björkö 3:35 
(naturmark) överförs till kommunens fastighet Björkö 3:6. Del av naturmark 
Björkö 3:6 (258 m2) överförs till Björkö 3:35 och övergår enligt plankartan till 
kvartersmark parkering.

Inlösen av mark
Kommunen får utan ersättning lösa in mark som enligt detaljplanen ska använ-
das för en allmän plats och som kommunen ska vara huvudman för. Inom plan-
området finns en outredd samfällighet. Del av den outredda samfälligheten kan 
komma att lösas in som allmän plats.

Fastighetsbildning 
Inga fastighetsindelningsbestämmelser finns i detaljplanen. Slutlig indelning ge-
nomförs av lantmätare men ett förslag redovisas i plankartan genom indelningen 
i allmän plats respektive kvartersmark. Del av Björkö 3:6 övergår efter fastighets-
reglering till ägare av Björkö 3:35. Tillträde ska ske omgående.

Förrättningskostnaden betalas av Öckerö kommun, ägare till Björkö 3:6.

Servitut
Ett nytt servitut, möjliggörs genom detaljplanen. Servitut redovisas i detaljplanen  
som ”a1” för Björkö 3:46 belastande Björkö 3:6 och följer det avtal som tidigare 
har upprättats. Servitutet innebär rätt att använda och underhålla befintlig till-
fartsväg. Enligt överenskommelse bekostar ägare till Björkö 3:6, Öckerö kommun, 
ansökan om bildande av servitut i enlighet med bestämmelsen a1. 

Ledningsrätt
Planområdet innehåller ledningsrätt. Om avtal behöver upprättas ansvarar ägare 
av ledningar för att erforderliga avtal tecknas.

EKONOMISKA FRÅGOR

Planekonomi 
Detaljplanen bekostas av samhällsbyggnadsverksamheten, Öckerö kommun.
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Driftkostnader
Ansvar för drift och underhåll av kvartersmarken ligger hos fastighetsägarna. 
Drift och underhåll av vägar och naturmark kommer att skötas av kommunen.

Gatukostnader och övriga avgifter
Inga gatukostnader tillkommer då vägen redan är utbyggd. 

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

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

Andreas Beutler       Rikard Sporre  
Plan- bygg- och miljöchef                            Planarkitekt
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Inledning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning en-
ligt träffat avtal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats park 
till kvartersmark parkering. På marken som överlåts till kommunen ska natur 
möjliggöras.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 18 juni – 02 juli 
2019. Planhandlingarna har funnits tillgängliga på kommunens hemsida, kom-
munens anslagstavla och på Öckerö bibliotek. 

Totalt har 7 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer 0173/18).

Sammanfattning av synpunkter
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte 
kommer att prövas. 

Trafikverket, Bohusläns museum, Västtrafik och Skanova meddelar att de inte har 
något att erinra mot planförslaget.  

Lantmäteriet anser att kommunen behöver förtydliga ett antal punkter i planbe-
skrivning. 

SMHI informerar om det framtida klimatet och skickar information samt länkar 
om diverse analyser och publikationer från myndighetens och Nationellt kun-
skapscentrums hemsida. Myndigheten lämnar inget konkret yttrande över plan-
förslaget. 

Samrådsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under samrådsperioden redovisas nedan, till-
sammans med bemötande och eventuell åtgärd.
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Revidering av förslaget

Till följd av inkomna yttranden har följande justeringar genomförts för att 
förbättra förslaget: 
• Planbeskrivningen har kompletterats med information om en outredd samfäl-

lighet inom planområdet och att delar av den marken kan komma att lösas in 
som allmän plats. 

• Planbeskrivningen har kompletterats med information om vem som bekostar 
och initierar ansökan om bildande av nytt servitut och text angående led-
ningsrätt. 

Utöver ovanstående justeringar har mindre redaktionella justeringar gjorts. 

Samhällsbyggnadsverksamheten 2019-07-03

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

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





        

 

Öckerö 2019-08-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Petter Leyman 

Ärende: Antagande av detaljplan för Tärnvägens industriområde,  
del av Heden 1:229 och 1:300 

Diarienummer: SB 0061/17 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker antagandehandlingar daterade 2019-07-17 gällande detaljplan 
för Tärnvägens industriområde, del av Heden 1:229 och 1:300, och föreslår att kommunfull-
mäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 § (SFS 2010:900).  
Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre redaktion-
ella justeringar innan antagande i kommunfullmäktige. 

Ärende 
Syftet är antagande av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig med översiktsplan Utblick 
Öckerö – En inblick i framtiden och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, men då 
planen anses vara av allmänt intresse så bedrivs planarbetet ändå med ett utökat förfarande. 

Planekonomi 
Planarbete och tekniska utredningar förenade med planarbetet har bekostats av kommunen. 
Planavgift kommer att debiteras vid bygglov. Exploateringsavtal kopplade till planens ge-
nomförande finns och reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och respektive exploatörs 
ansvar avseende genomförandefrågor. 

Planens syfte 
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena är att 
åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administrat-
ion och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det 
andra är att skapa förutsättningar för fler att resa kollektivt genom en utökning av kommu-
nens pendelparkeringskapacitet.  
 
Hönö Pinans utpräglade karaktär som verksamhetsområde och den strategiska placeringen nära 
färjeförbindelsen till fastlandet gör platsen särskilt lämpad för denna typ av utveckling. Avsikten 
med planförslaget är att komplettera verksamhetsområdet genom att möjliggöra för en utvidg-
ning av befintliga verksamheter och expandera kommunens viktigaste pendelparkering. 
 
 



 
 

 
 

Bakgrund 
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2015-01-27 (KS § 36) och kom-
munfullmäktige 2015-02-19 (KF § 5). Beslut om planstart fattades av kommunstyrelsen 
2017-04-25 (KS § 105). Planen har varit ute på samråd under perioden 2 juli – 26 augusti 
2018, samt granskning under perioden 26 april – 17 maj 2019. 

Bedömning 
Detaljplanen möjliggör ytterligare etablering av lokala industriverksamheter och arbetstill-
fällen industriverksamheter i direkt anslutning till ett befintligt industriområde. Kommunen 
har markanvisningsavtal med en intressent som har en pågående verksamhet inom Pinans 
industriområde, vilken innehåller bilverkstad med service och reparationsmöjligheter. In-
tressenten vill utvidga verksamheten med bilbesiktning, tvätthall, försäljning, administration 
och möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Bilprovning och tvätthall för egentvätt av per-
sonbilar saknas helt i kommunen och tillgången till auktoriserade serviceverkstäder är brist-
fällig. Möjligheten att uträtta sådana ärenden lokalt innebär en utökad service för kommu-
ninvånarna och kan bidra till en minskning av trafiken på väg 155, eftersom flertalet resor i 
detta syfte idag företas utanför kommungränsen. De nya arbetstillfällen verksamheten be-
döms kunna generera har goda förutsättningar att tillsättas med lokal arbetskraft, vilket 
skulle få ytterligare positiva effekter för kommunen. 
 
Planförslaget möjliggör även för en omlokalisering av Västtrafiks befintliga bussdepå och 
tvätthall på Hönö Pinan. Resultatet av en sådan flytt skulle frigöra nödvändiga ytor för att ut-
öka kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö Pinan. Sambandet är viktigt och av 
stort allmänt intresse eftersom åtgärden skulle kunna främja kollektiva transporter och 
minskad biltrafik på väg 155 genom mindre utpendling från kommunen. Diskussioner om 
förutsättningarna för ett fastighetsbyte pågår mellan Öckerö kommun och Västtrafik. 
 
 
 
 
Petter Leyman    Andreas Beutler      
Planarkitekt    Plan- bygg- och miljöchef 
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Inledning
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena 
är att åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhö-
rande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att 
bedriva teknisk utbildning. Det andra är att skapa förutsättningar för fler att resa 
kollektivt genom en utökning av kommunens pendelparkeringskapacitet. Hönö 
Pinans utpräglade karaktär som verksamhetsområde och den strategiska place-
ringen nära färjeförbindelsen till fastlandet gör platsen särskilt lämpad för denna 
typ av utveckling. Avsikten med planförslaget är att komplettera verksamhetsom-
rådet genom att möjliggöra för en utvidgning av befintliga verksamheter samt för 
en utvidgning av kommunens viktigaste pendelparkering.

De nya arbetstillfällen planen bedöms kunna generera har goda förutsättningar 
att tillsättas med lokal arbetskraft, vilket skulle få positiva effekter för kom-
munen. En utökad service och möjligheten att uträtta ärenden lokalt istället för 
utanför kommungränsen kan också bidra till en minskning av trafiken på väg 
155. Planförslaget möjliggör även för en omlokalisering av Västtrafiks befintliga 
bussdepå och tvätthall på Hönö Pinan. Resultatet av en sådan flytt skulle frigöra 
nödvändiga ytor för att utöka kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö 
Pinan. Sambandet är viktigt och av stort allmänt intresse eftersom åtgärden skul-
le kunna främja kollektiva transporter och minskad biltrafik på väg 155 genom 
mindre utpendling från kommunen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2 juli - 26 
augusti 2018, samt granskning under tiden 26 april - 17 maj 2019. Planhandling-
arna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens hemsida och på kommunens 
anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits på kommunens anslagstavla 
och hemsida samt annonserats i ortstidningar. Underrättelse om granskning har 
anslagits på kommunens anslagstavla och hemsida.
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Sammanfattning av synpunkter
Totalt har 13 yttranden inkommit under granskningstiden.  
Samtliga yttranden finns att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarie-
nummer SB 0061/17).

Synpunkter från statliga och regionala myndigheter
• Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att främja kollektiva trans-

porter och minskad biltrafik på väg 155. Länsstyrelsen anser också att det är 
god hushållning med kommunens markresurser och lämpligt att lokalisera 
miljöstörande verksamheter i anslutning till annan miljöstörande verksamhet.  
 
Länsstyrelsen påpekar i granskningsyttrandet att ytterligare information 
behövs för att kunna göra en slutlig bedömning om skäl för upphävande av 
strandskyddet. Öckerö kommun har efter granskningen lämnat kompletteran-
de material och Länsstyrelsen har utifrån detta bedömt att det finns godtag-
bara särskilda skäl för upphävande av strandskyddet. Den kompletterande 
informationen redovisas i avsnittet om strandskydd i planbeskrivningens del 
om detaljplanens innebörd och konsekvenser. 

Länsstyrelsen lämnar också råd avseende att inte häva strandskydd på allmän 
plats, samt råd om bebyggelsefritt avstånd från väg 155 i egenskap av led för 
farligt gods.

• Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget. 

• Trafikverket anser att det är av yttersta vikt att driftsavtal för gemensamt dike 
längs med väg 155 tecknas innan planen går till antagande, samt att eventuella 
åtgärder på vänstersvängfält på väg 155 inte bör göras förrän behovet i realite-
ten uppstår.

• Statens Geotekniska Institut (SGI) ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att 
stabilitetsförhållandena har beaktats på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI 
har därför ingen erinran mot planförslaget.

• Sjöfartsverket har inget att erinra mot planförslaget.

• Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig.



Sida 5/26

Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Granskningsutlåtande 2019-07-17   |   Dnr 0061/17

Synpunkter från övriga
• Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad anser sammantaget att detaljplanen 

inte leder till någon ökning av trafiken på väg 155, vilket är positivt ur Göte-
borgs synvinkel. Göteborgs stad har därför inget att erinra mot detaljplanen.

• Stadsdelsnämnden Västra Hisingen anser att det är positivt att nya arbets-
tillfällen tillskapas och understryker vikten av att förslaget inte ska förvärra 
trafiksituationen längs den del av väg 155 som går genom Torslanda.

• Västtrafik är positiva till att kommunen ser över möjligheten att utöka befintlig 
pendelparkering på Pinan, men påpekar att storleken på en ny bussdepå inom 
planområdet och depåns funktioner måste detaljstuderas för att säkerställa 
lämpligheten. Detta gäller även behovet av nödvändig kapacitet för elektrifiera-
de bussar samt antal parkeringsplatser för personal. När det gäller ett fortsatt 
arbete som tar sikte mot eventuella fastighetsöverlåtelser mellan kommunen 
och Västtrafik, måste det säkerställas att planförslaget är genomförbart ur 
ekonomiskt hänseende.

• VGR Västfastigheter har i egenskap av ny fastighetsägare för Västtrafiks fastig-
heter i stort samma synpunkter som Västtrafik gällande förslagets ekonomiska 
och fastighetsrelaterade aspekter.

• Miljöenheten vid Öckerö kommun har inget att erinra mot detaljplanen under 
förutsättning att rekommendationerna i dagvattenutredningen efterföljs

• Fastighetsägare Heden 1:440 och 1:459 har synpunkter på den illustrerade 
alternativa placeringen av kopplingen till en eventuella framtida gång- och 
cykelväg mellan Hönö Pinan och Öckerö.

• Fastighetsägare Heden 1:403 har synpunkter på den illustrerade alternativa 
placeringen av kopplingen till en eventuella framtida gång- och cykelväg mel-
lan Hönö Pinan och Öckerö, samt på hur området kan komma att påverkas 
under byggnation.
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Utredningar
Inga ytterligare utredningar har tillkommit efter granskning. Efter samråd ut-
fördes följande utredningar/kompletterande utredningar i syfte att förbättra och 
förtydliga planförslaget:

Trafikutredning
Trafikutredning Tärnvägens industriområde 2019-04-05 (Atkins). Utredningen 
omfattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen 
(väg 155), samt analys av planförslaget/planområdet med avsikt på trafiksäkerhet, 
tillgänglighet och framkomlighet, både inom området och i anslutning till in- och 
utfarter. Utredningen konstaterar att det finns goda förutsättningar att genomföra 
detaljplanen i enlighet med förslaget. Den tillkommande trafik som planförslaget 
kan komma att alstra innebär en rekommendation om att vänstersvängfältet vid 
korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen förlängs med ca 15 meter. 

Trafikutredningen omfattar följande:

• Framkomligheten i korsningen Tärnvägen - väg 155 analyseras och eventuell 
påverkan redovisas. Beräkningar och analyser görs i förhållande till resultatet 
av trafikanalys Öckerö kretsloppspark.

• Åtgärdsförlag för att säkerställa framkomlighet till planområdet
• En analys görs avseende trafiksäkerhet i anslutning till in- och utfarter
• Analys/kontroll av möjligheten att disponera planområdet för den planerade 

verksamheten, med avseende på trafik
• Kontroll av ytbehov för bussdepå
• Eventuella åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet

Lokaliseringsutredning
Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd, Öckerö Kommun 
(2018-05-30, Rev. 2019-04-09). Lokaliseringsutredningen uppdaterades efter 
samråd i syfte att anpassas till det reviderade planförslaget i granskning.
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Granskningsyttranden
Samtliga yttranden som inkommit under granskningsperioden redovisas i sin 
helhet nedan, tillsammans med förslag till bemötande och eventuell åtgärd.

Statliga och regionala myndigheter

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att hushålla med marken 
och planlägga för verksamheter i eller i närheten av befintliga industriområden. 
Länsstyrelsen är vidare positiv till att kommunen vill stärka noden för kollektiva 
transporter på Hönö pinan.

Länsstyrelsen anser dock att kommunen behöver tydligare motivera varför pågå-
ende verksamhet inte kan tillgodoses utanför området.

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 strandskydd behöver komplet-
teras för att detaljplanen ska kunna accepteras och länsstyrelsen inte ska ta in 
detaljplanen för prövning.

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§

Strandskydd
Länsstyrelsen bedömning är att särskilt skäl punkt 5 i 7 kap 18 c miljöbalken, 
Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, är godtagbart för att upphäva strandskyddet för 
pendelparkering och/eller bussdepå i planområdets östra del. Enligt illustrationen 
ovanför plankartan.
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I området som strandskyddet upphävs för pendelparkering eller bussdepån behö-
ver markanvändning regleras i plankartan med T1 och P. Det är inte godtagbart 
att ange annan markanvändning som kontor, detaljhandel och industri i området 
där strandskyddet ska upphävas med det angivna särskilda skälet.

Länsstyrelsen bedömer att särskilt skäl punkt 4 i 7 kap 18§ c, Behövs för att 
utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan tillgodoses utanför 
området, möjligen kan vara godtagbart för att upphäva strandskyddet enligt hu-
vudförslaget som visas i illustrationen ovanför plankartan. Uppgifterna är dock 
inte tillräckliga för att kunna utesluta att utvidgningen av verksamheten inte kan 
ske utanför det strandskyddade området.

Följande information behöver kompletteras för att Länsstyrelsen ska kunna göra 
en slutlig bedömning:

1. Det behöver tydligare framgå varför utvidgningen av verksamheten behöver 
ske i närområdet av det befintliga verksamhetsområdet. Resonemanget ska 
ske från verksamhetens perspektiv och inte med argument om vilken eventu-
ell samhällsnytta utvidgningen skulle medföra. Att verksamheten redan har 
en etablerad kundkrets kan ha betydelse. I planbeskrivningen anger ni (kom-
munen): ”Eftersom verksamheten redan är etablerad på Hönö Pinan är det 
också ur ett kund- och näringslivsperspektiv viktigt att utvidgningen sker 
inom närområdet”. Detta behöver utvecklas ytterligare. Det behöver också 
framgå hur länge verksamheten har funnits på platsen. På vilket sätt kommer 
de olika verksamhetsområdena att samarbeta och vara beroende av varandra 
på så sätt att de behöver vara geografiskt nära varandra?

2. Behovet av ytan som verksamheten behöver för att utvidgas måste preciseras. 
Ytan som ingår i markanvisningsavtalet har ingen betydelse i sammanhanget. 
Det behöver tydligt framgå hur många kvadratmeter som behövs för de speci-
fika delverksamheterna som beskrivs i planhandlingarna.

3. Det måste framgå varför inte verksamheten kan utvidgas i det oexploaterade 
området strax söder om 155:an. 

Särskilda skäl som inte är godtagbara för att upphäva strandskyddet

Länsstyrelsens bedömning är att särskilt skäl punkt 2 i 7 kap 18 c miljöbalken, 
Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering ligger 
väl avskilt från området närmast strandlinjen, inte är godtagbart i det aktuella 
fallet. 

Tärnvägen som är placerad mellan planområdet och strandlinjen har inte en till-
räckligt avskiljande effekt. Väg 155 ligger inte mellan planområdet och strandlin-
jen och är inte aktuell att titta närmare på för bedömning av detta särskilda skäl.
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Länsstyrelsen bedömning är att särskilt skäl punkt 5 i 7 kap 18 c § miljöbalken, 
Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte 
kan tillgodoses utanför området, inte är godtagbart för alternativ utformning av 
detaljplanen med bussdepån/parkering på västra sidan i planområdet. Anled-
ningen till att det särskilda skälet inte är godtagbart är för att behovet av bussde-
på kan tillgodoses till största delen utanför det strandskyddade området på den 
östra delen av planområdet.

Länsstyrelsens kompletterande yttrande avseende strandskyddet
Öckerö kommun har efter granskning av detaljplanen lämnat kompletterande 
material och information till Länsstyrelsen avseende särskilda skäl för upphävan-
de av strandskyddet (se avsnittet om strandskydd i planbeskrivningens del om 
detaljplanens innebörd och konsekvenser för en fullständig redogörelse).  
Länsstyrelsen har med utgångspunkt från informationen kompletterat sitt 
granskningsyttrande enligt följande: 

”Naturavdelningens bedömning är att särskilt skäl punkt 4 (7 kap 18 c Miljöbal-
ken) är godtagbart för den västra delen av planområdet och särskilt skäl punkt 
5 (7 kap 18 c Miljöbalken) är godtagbart för den del som är inom området för 
bussdepån enligt illustrationen på plankartan i granskningsskedet. 

Markanvändningen för det västra området behöver dock regleras på plankar-
tan. Det är inte godtagbart att anlägga bussdepå och/eller pendelparkering 
i den västra delen eftersom de kan placeras i den östra delen som till största 
delen är utanför strandskyddet. I det västra området där strandskyddet avses 
upphävas med särskilt skäl punkt 4 föreslås att markanvändningen ändras till 
verksamhet istället för industri, detaljhandel, kontor ,bussdepå ,parkering och 
parkering för cykel och moped.”

Synpunkter på granskningshandlingarna

Råd enligt PBL och MB
Strandskydd på allmän plats
Strandskyddet bör inte upphävas inom allmän plats som gångväg, gata eller 
cykelväg. Eftersom Länsstyrelsen inte har varit tydlig på denna punkt i samråds-
skedet av detaljplanen kommer Länsstyrelsen inte ta upp planen för prövning av 
enbart den anledningen.

Risker/ bebyggelsefritt avstånd
Kommunen har med hjälp av räddningstjänsten gjort en riskbedömning med 
hänsyn till transporter av farligt gods på väg 155 samt omkringliggande verksam-
heters hantering av acetylen. Planbestämmelser har införts på plankartan som 
reglerar utrymningsvägar samt friskluftsintag. I övrigt hålls enligt planbeskriv-
ningen ett skyddsavstånd på 30 meter till väg 155 genom prick- och korsmark. 
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I övrigt så anser kommunen att även om en enskild detaljplan ska visa på 
åtgärder som inte förvärrar trafiksituationen på väg 155, så kan den enskil-
da planen inte ensam bära ansvaret för en tydlig och skriftlig redovisning av 
den övergripande mellankommunala samordningen mellan Öckerö kommun 
och Göteborgs stad. En sådan får istället ske inom ramen för pågående åt-
gärdsvalsstudie för väg 155 och de politiska beslut som kan komma att fattas 
som ett resultat av denna. Öckerö kommun deltar fortsatt aktivt i åtgärds-
valsstudien. 

Västtrafik
Västtrafik hävdar fortsatt att den befintliga bussdepån (nedan ”Depå 1”) på 
Hönö är vällokaliserad, med avseende på det korta avståndet till både färjeläget, 
bussterminalen samt Västtrafiks / Västfastigheters fastighet (nedan ”Kontoret”) 
med byggnad för personal, administration, trafikledning, pausutrymmen.

Det nu föreslagna depåläget (nedan ”Depå 2”) är något sämre lokaliserat. Kopp-
lingen mellan depån och bussterminalen respektive Kontoret blir sämre. Storle-
ken på Depå 2 och dess funktioner måste detaljstuderas i det kommande, för att 
säkerställa dess lämplighet.

Depå 2 medför sannolikt att bussarna, i samband med bussrörelser mellan upp-
ställningsplatser och tvätthall, måste köra ut från depån och trafikera Tärnvägen 
för att sedan köra in igen på depån. Västtrafik har tagit del av trafikutredningen 
som gjorts där det påpekas att det finns en problematik med att servicepersonal 
inte har tillstånd att köra bussarna på det allmänna vägnätet, vilket skulle inne-
bära att utkörning på Tärnvägen skulle vara omöjlig. Västtrafik håller med om 
utredningens utlåtande om att tillstånd måste lösas så separat in/utfart kan be-
hållas. Konflikten med gång-och cykeltrafikanter bedöms enligt trafikutredning-
en som icke problematisk. Om antalet gång-och cykeltrafikanter ökar bör andra 
lösningar för att behålla trafiksäkerhet för mjuka trafikanter och framkomlighet 
för buss studeras.

Depåverksamhet innebär också krav på tillräckligt antal P-platser för bilar samt 
även för cyklar, mopeder, MC. Nyckeltalet är krav på en (1) bilplats/buss. Det 
innebär behov av ca 16 bilplatser. I den mån behovet inte kan lösas på Depå 2 
måste P-platser säkerställas på rimligt avstånd från depån. Västtrafik ser inte att 
befintliga skisser vad gäller utformning av ny depå har plats både för uppställning 
av buss och parkering för personal. Dialog måste föras om var personalparkering 
i så fall kan rymmas.

Västtrafik ser positivt till att kommunen har justerat användningsområden inom 
kvartersmark. Det gör att detaljplanen medger flexibilitet i utformningen av 
depån. Det kan även bli intressant att diskutera eventuellt läge för depå i västra 
delen av planområdet.
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena 
är att åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhö-
rande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att 
bedriva teknisk utbildning. Det andra är att skapa förutsättningar för fler att resa 
kollektivt genom en utökning av kommunens pendelparkeringskapacitet. 

Hönö Pinans utpräglade karaktär som verksamhetsområde och den strategiska 
placeringen nära färjeförbindelsen till fastlandet gör platsen särskilt lämpad för 
denna typ av utveckling. Avsikten med planförslaget är att komplettera verksam-
hetsområdet genom att möjliggöra för en utvidgning av befintliga verksamheter 
samt för en utvidgning av kommunens viktigaste pendelparkering.  

Kommunen har inom planområdet markanvisningsavtal med en intressent som 
har en pågående verksamhet inom Pinans industriområde, vilken innehåller 
bilverkstad med service och reparationsmöjligheter. Intressenten vill utvidga 
verksamheten och inkludera funktioner som idag saknas inom kommunen, ex-
empelvis bilbesiktning och anläggning för egentvätt av personbilar. Möjligheten 
att uträtta ärenden lokalt innebär en utökad service för kommuninvånarna och 
bidrar även till en minskning av trafiken på väg 155. De arbetstillfällen verksam-
heten bedöms kunna generera har goda förutsättningar att tillsättas med lokal 
arbetskraft, vilket skulle få ytterligare positiva effekter för kommunen.

Öckerö kommun vill förbättra möjligheterna för kollektivtrafikresandet till och 
från kommunen. Hönö Pinan är en viktig kollektivtrafiknod men kapaciteten 
på områdets befintliga pendelparkering utgör idag en begränsning för ett ökat 
kollektivt resande. Parkeringen behöver utvidgas men tillgänglig mark för detta 
ändamål saknas i dagsläget. I anslutning till parkeringen finns en bussdepå och 
tvätthall för kollektivtrafikfordon. Planförslaget möjliggör för en omlokalisering 
av bussdepån till planområdets östra del, vilket skulle frigöra mark för en expan-
sion av pendelparkeringen. Förslaget möjliggör också för ytterligare en pendelpar-
kering inom planområdets östra del.

Planförslaget innebär att oexploaterad mark på Hönö Pinan tas i anspråk för att 
utveckla kommunen. Förslaget syftar till att stärka områdets kvaliteter och avsikten 
med detaljplanen är att utvecklingen ska kunna ske på ett hållbart sätt och utan ne-
gativa konsekvenser för människor och miljö. Planbeskrivningens olika avsnitt be-
handlar vilka konsekvenser ett genomförande av förslaget får, samt vad som måste 
beaktas för att planens intentioner ska kunna uppfyllas. Detta gäller särskilt för de 
avsnitt som hanterar komplexa frågor som exempelvis strandskydd och dagvatten. 

Hönö Pinan utgör kommunens entré och gestaltningen av den tillkommande ex-
ploateringen är därför också betydelsefull. Förslagets gestaltningsprogram syftar 
till att beskriva vilka aspekter som ska vägas in för att områdets karaktär inte ska 
förvanskas.
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PLANPROCESSEN
Detaljplanearbetet är indelat i flera skeden. Det är främst i samrådsskedet som 
det finns möjlighet att lämna synpunkter. I granskningsskedet kan anmärkningar 
framföras. När detaljplanearbetet påbörjas är ofta beslut som berör planen redan 
fattade i demokratisk ordning, såsom markanvändning i översiktsplanen.

PLANFÖRFARANDE 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan och be-
döms inte medföra betydande miljöpåverkan, men då planen anses vara av stort 
allmänt intresse så bedrivs planarbetet med ett utökat förfarande. 

PLANBESKED OCH PLANSTART
Beslut om positivt planbesked fattades av kommunstyrelsen 2015-01-27 (KS § 
36) och kommunfullmäktige 2015-02-19 (KF § 5). Beslut om planstart fattades av 
kommunstyrelsen 2017-04-25 (KS § 105).

PLANHANDLINGAR 
Detaljplanen består av plankarta med bestämmelser. Till planen hör plan- och 
genomförandebeskrivning samt gestaltningsprogram. Planbeskrivningen ska 
underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt redovisa de förutsättning-
ar och syften som planen har. Den har ingen egen rättsverkan. Avsikten är att den 
ska vara vägledande vid tolkningen av planen. För genomförandebeskrivning och 
gestaltningsprogram gäller på motsvarande sätt att de inte har någon egen rätts-
verkan. 

Efter samråd och granskning upprättas samrådsredogörelse respektive gransk-
ningsutlåtande över inkomna synpunkter.

Antagandehandlingarna består av:
• Plankarta med bestämmelser
• Planbeskrivning med genomförandebeskrivning och gestaltningsprogram 

(detta dokument)
• Samrådsredogörelse
• Granskningsutlåtande

Bild: Planprocessen för utökat förfarande.
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och övriga handlingar:
• Illustrationsritning (se plankarta)
• Grundkarta (se plankarta)
• Fastighetsförteckning (bifogas inte)

Utredningar:
• Trafikutredning, Atkins (2019-03-29)
• Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd, Öckerö 

Kommun (2018-05-30, Rev. 2019-04-09)
• Dagvattenutredning, Tyréns (2018-05-30)
• PM Geoteknisk utredning, Tyréns (2018-05-30)
• Markteknisk undersökningsrapport/Geoteknik, Tyréns (2018-05-30)
• PM Bergteknisk utredning, Tyréns (2018-05-30)
• Rapport Miljöteknisk markundersökning, Tyréns (2018-05-30)
• Behovsbedömning, Öckerö Kommun (2017-05-17)
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KONSEKVENSBESKRIVNING

Hushållning med mark- och vattenområde m.m. 

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 de-
taljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 § förordningen 
om hushållning med mark och vattenområden m.m. Detaljplanen är förenlig med 
kommunens översiktsplan Utblick Öckerö - En inblick i framtiden.

Inga riksintressen eller andra områden med särskilda natur- eller kulturintres-
sen berörs. Planen omfattar endast landområden och innebär att åtgärder inte 
behöver utföras i vatten. Samhällsbyggnadsverksamheten bedömer att redovisad 
användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån plan-
områdets förutsättningar och föreliggande behov. Planen bedöms inte medföra 
att miljökvalitetsnormerna överskrids. 

Ställningstagande till miljökonsekvenser

Samhällsbyggnadsverksamhetens plan- bygg- och miljöenhet har bedömt att de-
taljplanen inte medför någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen 
har kriterier i MKB-förordningens bilaga 4 samt 4 kap. 34 § Plan- och bygglagen 
(2010:900) särskilt beaktats och ansetts vara uppfyllda. Samhällsbyggnadsverk-
samheten har därmed bedömt att en miljöbedömning med en miljökonsekvens-
beskrivning inte behövs för aktuellt planförslag. 

Behovsbedömningen är avstämd med länsstyrelsen i samråd. Länsstyrelsen delar 
i sitt yttrande kommunens uppfattning om att förslaget inte innebär betydande 
påverkan på miljön.

BEBYGGELSEOMRÅDE

Bostäder och övrig bebyggelse

Planförslaget medger industri-, handels- och kontorsverksamhet, samt bussdepå 
och parkeringsplats. Ett genomförande av planförslaget innebär att ny bebyggelse 
tillkommer på tidigare obebyggd mark. Reglering på plankartan utgår från den 
industribebyggelse som idag finns i närområdet. Till detaljplanen fogas även ett 
gestaltningsprogram som förtydligar planens intentioner och utgör underlag för 
kommande projekterings- och granskningsinsatser. Genomförandet av planen be-
döms inte påverka någon bevarandevärd kulturmiljö eller förvanska Hönö Pinans 
karaktär som industriområde. 
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Service 

Planförslaget möjliggör en utvidgning av lokala verksamheter och en etablering 
av nya arbetstillfällen. Ett genomförande i enlighet med detaljplanens syften 
innebär en utökad service för kommunens invånare i form av funktioner som idag 
inte finns i kommunen, exempelvis bilprovning och anläggning för egentvätt av 
bilar. Förslaget möjliggör också för en utökad pendelparkeringskapacitet i anslut-
ning till kommunens viktigaste kollektivtrafiknod på Hönö Pinan.

GRUNDLÄGGNING
Plankartan upplyser om att vald byggnadskonstruktion utifrån platsens geotek-
niska förhållanden ska beaktas vid bygglovsgivning. Med beaktande av framtida 
höjningar av havsnivån föreslås att lägsta höjd för färdigt golv i byggnader inom 
planområdet ska vara +3,17 meter över grundkartans nollplan (motsvarande +3,4 
meter i höjdsystem RH 2000). Källare medges inte. Såväl höjd på färdigt golv 
som förbud mot källare regleras med bestämmelse i plankartan. 

En geoteknisk undersökning har genomförts av Tyréns och finns bifogad plan-
handlingen (se PM Geoteknik samt tillhörande Markteknisk undersökningsrap-
port, 2018-05-30). Eventuella geotekniska problem definieras i rapporten och 
rekommendationer ges om grundläggning och maximal markbelastning. Under-
sökningen redogör för rekommenderade åtgärder inom två delområden (se bild). 

Rekommenderade åtgärder

Öster om berg i dagen måste fyllningen av sandig torv/gyttja schaktas bort innan 
vägar anläggs. Då djupet till berg varierar inom området finns annars stora risker 
för skadliga differenssättningar. Vid anläggande av plantering behövs ingen ut-
skiftning av jordmassor för geoteknikens skull. 

Bild: Ungefärliga geotekniska delområden. Väster om berg i dagen markerat med röd linje och öster om berg i dagen markerat med gul linje.
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Väster om berg i dagen bör lösa sediment schaktas bort innan grundläggning. 
Alternativt kan byggnader grundläggas på pålar/plintar ner till fastare jordar el-
ler berg. I så fall ska fyllning under bottenplattan utföras av lätta material för att 
undvika sättningar mellan pålarna. Det är särskilt stor risk för skadliga differens-
sättningar om delar av byggnaden grundläggs på berg och andra delar på under-
grund med lösa sediment.

För hårdgjorda ytor kan det räcka att schakta bort gyttjan och grundlägga på den 
underliggande skalsanden. Då rekommenderas att förbelastning utförs för att 
komprimera och ta ut sättningar i skalsanden. För att ytterligare minimera risken 
för skadliga sättningar så rekommenderas att hålla nere marknivåerna. Detta kan 
även kombineras med fyllning av lätta material. Åtgärden är dock begränsad på 
grund av risk för upplyft vid höga vattennivåer i havet och i undergrunden.

MARK OCH MILJÖ

Markföroreningar

Försiktighet ska iakttas vid schaktnings- och sprängningsarbeten i området. 
Eventuella överskottsmassor från området hanteras som förorenade och trans-
porteras och omhändertas på ett riktigt sätt utifrån påträffade halter. Enligt 
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en 
anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyn-
digheten innan en eventuell sanering påbörjas. Tillsynsmyndigheten vid Öckerö 
kommun har informerats om förekomsten av förorenade massor inom planområ-
det i enlighet med Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljöbal-
ken). Upplysning om anmälningsplikt är även införd på plankartan.

Då lösta föroreningar i grundvatten påträffats behöver åtgärder även vidtas för 
eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad. Länshållningsvatten 
kan behöva passera sedimentationssteg och eventuell rening innan det får släppas 
ut, då området ligger i direkt anslutning till havet. Upplysning om hantering av 
länsvatten är införd på plankartan.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökonsekvenserna av de förändringar som planförslaget medger bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. Planförslaget bedöms inte påverka miljök-
valitetsnormerna negativt och innebär därmed inte heller ökade svårigheter att 
uppfylla någon miljökvalitetsnorm.
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DAGVATTEN
Öckerö kommun har i dagsläget ingen dagvattenpolicy eller riktlinjer för dagvat-
tenhantering, men arbetet med ett styrdokument för dagvattenhantering pågår. I 
väntan på dokumentets färdigställande så eftersträvas att tillämpa lokala lösning-
ar, LOD, för omhändertagande av dagvatten i så stor omfattning som möjligt. En 
föroreningsberäkning för föreslagen exploatering ska ske då planeringen av områ-
det kommit längre. Detta för att säkerställa att föroreningsmängderna i dagvatt-
net efter en exploatering avskiljts till en godtagbar nivå.

Inom planområdet kommer dagvattenflödet att öka efter en exploatering till 
följd av hårdgjorda ytor och byggnader. Även mängden föroreningar i dagvattnet 
bedöms öka något efter en exploatering. Planförslaget innebär att befintliga ytliga 
avvattningsstråk utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt, eftersom dessa 
bidrar med fördröjning och rening av dagvattnet. Beroende på exploateringsgrad 
och typ av verksamheter inom planområdet så är det möjligt att kapaciteten på 
befintliga diken utmed Göteborgsvägen/väg 155 inte är tillräckliga för att hantera 
den flödesökning och tillkommande förorening som sker efter en exploatering. 
Det krävs därför fördröjning och rening av dagvattnet inom respektive fastig-
het innan avledning från fastigheten sker. Dokumentet PM dagvattenutredning 
Tärnvägen (Tyréns 2018-05-30) beskriver förutsättningar och rekommenderade 
åtgärder för planområdet. Rekommendationerna behöver följas för att säkerställa 
att exploateringen inte medför en ökning av dagvattenflödet eller en försämring 
av MKN för vatten. 

Efter exploatering föreslås dagvatten från hårdgjorda ytor inom kvartersmark 
avledas via dagvattenbrunnar med filterinsats och sandfång och passera ett ma-
gasin för flödesutjämning innan det släpps vidare mot dike och slutlig recipient. 
Även takvatten föreslås ledas via fördröjningsmagasin. Genom att leda dagvattnet 
via brunnar med filterinsats sker en rening av föroreningar från dagvattnet som 
annars skulle landat i recipienten. Dagvattenutredningen ger exempel på typ av 
rening samt en indikation på behovet av det totala antalet brunnar och storlekar 
på fördröjningsmagasin (se bilder). 

Exempel på vilka föroreningshalter ett sådant system kan minska redovisas också 
i dagvattenutredningen (se tabell). Beroende på vilka verksamheter som kommer 
att bedrivas inom fastigheterna kan komplettering med oljeavskiljare och/eller 
annan typ av rening på utgående ledning från magasinen behövas för att ytterli-
gare skydda recipienten mot oljeföroreningar. Frågan bevakas i bygglov och inför 
exploatering då det är säkerställt vilken typ av verksamhet som är aktuell. 

Fördröjningen av dagvatten från fastigheterna utförs lämpligen med magasin under 
de hårdgjorda ytorna. Inom fastigheterna kan det även vara lämpligt med fördröj-
ning av dagvatten i form av planteringar och gröna ytor där detta är möjligt. 
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Planbestämmelse (n1) säkerställer att underjordiskt fördröjningsmagasin för 
dagvatten kan anordnas på prickmark. I övrigt finns inga begränsningar gällande 
placering av magasin under kvartersmark, varför en liknande bestämmelse inte 
behövs för byggbar mark. Magasinen måste dock vara tillgängliga för drift och 
underhåll.   

En befintlig betongtrumma med dimension 500 mm i diameter leder idag vatten 
under Tärnvägen till havet som slutlig recipient. Det finns en viss risk att befintlig 
trumma inte klarar kraftiga regn och kommande klimatförändringar och dimen-
sionen rekommenderas därför öka. En trumma med dimension 800 mm i diame-
ter bedöms klara framtida flöden från såväl Göteborgsvägen som planområdet. 
Havet är slutlig recipient för dagvattnet och är okänslig mot flödesvariationer i 
dagvattenflödet.

Bild: Utdrag ur dagvattenutredningen som visar exempel på filterinsats, 
typ FlexiClean.

Bild: Utdrag ur dagvattenutredningen som visar antal dagvattenbrunnar och storlekar på fördröjningsmagasin.

Tabell: Jämförelse av föroreningshalter, DHI rapport Dagvatten 
utvärdering filter, provtagning, Göteborg 2016.
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FRIYTOR

Lek och rekreation

Planområdet är omgivet av vägar och svåråtkomligt. Den bristfälliga tillgäng-
ligheten och trafiken innebär att området inte är lämpligt för rekreation och det 
finns inte heller några tecken på att platsen nyttjas för detta ändamål. Planför-
slaget innebär ingen negativ påverkan på rekreationsområden i planområdets 
närhet. Ett genomförande av planen kan tvärtom stärka tillgången till sådana 
platser då förslaget innebär en ökad tillgänglighet till närområdet för gång- och 
cykeltrafikanter.

Naturmiljö 

Konsekvenserna av de förändringar planförslaget medger påverkar framförallt 
naturmiljön genom markarbeten i form av utjämning och terrassering. Spräng-
ning, schaktning och utfyllnad förändrar landskapsbilden lokalt, men innebär 
också att området klimatsäkras genom höjd marknivå så att framtida havsnivåhö-
jningar ger en lägre påverkan på platsen.

STRANDSKYDD

Förutsättningar

Idag gäller inget strandskydd för området men när en ny detaljplan tas fram för ett 
område som ligger inom 100 meter från strandlinjen ska en omprövning ske mot 
särskilda skäl för upphävande. Öckerö kommun avser att upphäva strandskyddet 
i detaljplanen enligt 4 kap. 17 § Plan- och bygglagen och anger två särskilda skäl. 
Upphävandet berör drygt halva planområdet (se bild).

Bild: Strandlinjen buffrad 100 meter markerad med röd linje och återinträdande generellt strandskydd inom planområdet markerat i rött.
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Lokaliseringen minskar behovet av lånebilar och innebär därmed även en 
minskad trafik såväl lokalt som på väg 155. Eftersom verksamheten redan är 
etablerad på Hönö Pinan är det också ur ett kund- och näringslivsperspektiv 
viktigt att utvidgningen sker inom närområdet. 

• Verksamhetsutövaren vill med utvidgningen möjliggöra för en bilprovnings-
anstalt för besiktning av fordon. Denna funktion saknas helt i Öckerö kom-
mun idag och skulle medföra en utökad service för kommunens invånare och 
en minskning av trafiken såväl lokalt inom kommunen som på väg 155, när 
syftet är att uträtta detta ärende. Eftersom bilbesiktning saknas i kommunen 
är det viktigt att en sådan anläggning är tillgänglig för så många kommun-
invånare som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk då området 
passeras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen.

• Det finns idag cirka 6 000 personbilar inom Öckerö kommun och merparten är 
privatägda. Antalet privatägda fordon medför ett stort behov av anläggningar 
för fordonstvätt där tvättning kan ske utan risk för negativa miljökonsekvenser 
i form av utsläpp. Detta behov bedöms inte vara tillgodosett inom kommunen 
då det endast finns en biltvätt för automattvätt av bilar. Verksamhetsutövaren 
kommer genom sin utvidgning kunna erbjuda en anläggning för kontrollerad 
egentvätt av fordon, något som helt saknas inom kommunen idag. Avsikten är 
också att en sådan anläggning ska kunna drivas av föreningar inom kommu-
nen, vilket ytterligare skulle stärka det allmänna intresset och bidra till posi-
tiva effekter för samhället. Eftersom anläggning för egentvätt av bilar saknas 
i kommunen är det positivt om en sådan är tillgänglig för så många kommun-
invånare som möjligt. Placeringen vid Hönö Pinan är strategisk då området 
passeras dagligen av en stor andel bilägare i kommunen. 

• I Öckerö kommun är såväl andelen Volvofordon som antalet Volvoanställda 
hög. Verksamhetsutövaren är en auktoriserad Volvoverkstad och deltar aktivt i 
Volvos utveckling mot en fordonsflotta som uteslutande ska vara försedd med 
eldrift. En avsikt med verksamhetsutövarens utvidgning är att möjliggöra för 
en avdelning med laddstolpar för el-fordon som ska kunna nyttjas av såväl den 
egna verksamheten som av besökare och allmänhet. För skärgårdskommunen 
lämpar sig redan dagens elbilar väl för att ta sig kortare sträckor inom kom-
munen samt till och från pendelparkeringar. Närheten till pendelparkering, 
färjeläge och kollektivtrafik kan därmed förutsättas medföra att en sådan 
anläggning på sikt kommer att ha en mycket hög utnyttjandegrad under stor 
del av dygnet, även helger.  

• En utvidgning skapar förutsättningar för att bedriva teknisk utbildning kopplad 
till verksamhetens funktioner, bland annat gällande kunskaper om service, un-
derhåll och reparationer av el-fordon. Närheten till kollektivtrafiknoden Hönö 
Pinan och färjeförbindelsen till fastlandet är viktig och underlättar för besöka-
re och deltagare utan eget fordon att ta sig till och från utbildningslokalerna.  
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Faktorer som har betydelse för var utvidgningen kan ske med avsikt på ytor

• Kraven på moderna fordonsverkstäder och servicecenter har förändrats och 
en pådrivande orsak till detta är det växande användandet av el-fordon. Kun-
skaper om och förutsättningar för att kunna utföra service och underhåll samt 
reparationer av el-fordon är idag viktiga beståndsdelar i denna typ av verk-
samheter. De aspekter som måste beaktas vid sådant arbete är utökade verk-
stadsytor på grund av krav på säkerhetsavstånd vid arbeten avseende fordons 
starkströmsdelar, samt en stabil och pålitlig strömtillförsel med hög kapacitet 
för tester, underhåll och laddning. En utvidgning i enlighet med verksamhet-
ens behov förutsätter stora ytor, dels med hänsyn tagen till alla de funktioner 
som ska rymmas inom tillkommande bebyggelse och dels i form av tillgäng-
lighet till parkeringsytor och ytor för tekniska anläggningar. 

Tillgången på exploaterbar mark är begränsad inom kommunen och marken 
ska också vara lämplig för verksamheter av detta slag. Pinans industriområde 
pekas i kommunens översiktsplan ut som lämpligt för sådan användning och 
den västra delen av föreslaget planområde är den enda plats inom området 
som vid en utvidgning av verksamheten kan tillgodose behovet av utökade 
ytor i den omfattning som krävs. Planområdet rymmer också möjligheter för 
de behov av teknisk försörjning som verksamhetens utvidgning kräver.

• Verksamhetsutövaren är idag aktiv på flera platser inom regionen. En utvidg-
ning i enlighet med förslaget skapar nödvändiga ytor för att möjliggöra loka-
liseringen av verksamhetens centrala administrativa funktioner inom Öckerö 
kommun. Förutom att detta skapar viktiga arbetstillfällen inom kommunen och 
bidrar till att stärka kommunens näringsliv, så effektiviserar det också verk-
samhetens styrning regionalt eftersom dess ledning är boende i kommunen.

• Ett viktigt inslag i verksamhetens utvidgning är ambitionen att så långt möj-
ligt vara självproducerande på el, främst genom solenergi. Sådan småskalig 
produktion kräver stora ytor för placering av solcellspaneler, oavsett var de 
placeras. Eftersom verksamheten även är i behov av markytor för logistik och 
parkering så kommer solcellspanelerna i detta fall primärt placeras på bygg-
nadens tak. Den västra delen av föreslaget planområde är den enda plats inom 
området som vid en utvidgning av verksamheten kan tillgodose behovet av 
utökade ytor i den omfattning som krävs.
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Kompletterande information angående särskilt skäl, punkt 4

Kommunen bedömer att ovanstående redogörelse av olika verksamhetsspecifika 
faktorer tydligt beskriver varför verksamheten inte kan utvidgas på någon annan 
plats. Länsstyrelsen har trots det efter granskningen av planförslaget efterfrågat 
en tydligare redovisning av några delar för att kunna göra en slutlig bedömning 
om upphävande av strandskyddet enligt särskilt skäl, punkt 4. Nedan följer de 
frågor Länsstyrelsen önskar ett förtydligande kring, samt kommunens utvecklade 
resonemang och svar. Bilaga 3a och 3b innehåller verksamhetens egen beskriv-
ning av nuläget och den tänkta utvecklingen.

• På vilket sätt är verksamheten etablerad inom kommunen, hur ser kundun-
derlaget ut och hur länge har verksamheten funnits på platsen?

Verksamheten registrerades ursprungligen år 2000 (se utdrag ur registrerings-
bevis i bilaga 4) och har bedrivits vid Hönö Pinans industriområde i drygt tio år. 
Verksamheten innehåller idag serviceverkstad, plåt- och lackeringsverkstad samt 
handel med motorfordon. Företaget är väl etablerat såväl inom kommunen som 
på platsen och har en hög efterfrågan på sina tjänster. Kundunderlaget är varierat 
och representativt för verksamhetens övriga anläggningar i regionen. Där ingår 
företagsägda eller leasade fordon, tjänste- och förmånsbilar, personbilar, trans-
portbilar och andra yrkesfordon samt privatägda personbilar. Idag har verksam-
heten på Hönö Pinan uppskattningsvis 2500-3000 kunder per år och bedöm-
ningen är att det underlaget kan dubbleras vid en utvidgning. 

• Varför behöver utvidgningen av verksamheten ske i närområdet av det befint-
liga verksamhetsområdet och på vilket sätt kommer de olika verksamhetsom-
rådena att samarbeta och vara beroende av varandra på så sätt att de behö-
ver vara geografiskt nära varandra?

Utvidgningen av verksamheten innebär att tidigare nämnd plåt- och lackerings-
verkstad finns kvar i befintliga lokaler, medan övriga funktioner skall inrymmas i 
de nya lokalerna. Övriga funktioner är bland annat service- och reparationsverk-
stad, besiktning, tvätthall för egentvätt av bilar, teknisk utbildning, administra-
tion och däckverkstad med däckhotell. 

Det är helt avgörande för en fordonsverksamhet att en plåt- och lackeringsverk-
stad ligger så nära den övriga verkstadsrörelsen som möjligt. De fordon som 
skall vara föremål för plåtreparationer och lackering är så gott som uteslutande 
även föremål för reparationsåtgärder och alla verkstäder eftersträvar att undvika 
transporter av skadade fordon till skade- och lackerings verkstäderna. Ständiga 
biltransporter till och från skadeverkstäder för plåtreparationer och lackering 
medför negativa miljökonsekvenser, är ekonomiskt oförsvarbart och förhindrar 
lönsamhet. 
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Den helt avgörande omständigheten för en fungerande lackerings- och plåtverk-
stad är därför logistiken; korta ledtider är ett krav för att verksamheten skall 
fungera. Ett fordon som är förbehandlat för lackering skall överhuvudtaget inte 
vara i en utomhusmiljö och inte heller efter lackering under torkprocessen. Detta 
ställer krav på stora anläggningar eller omfattande transporter till och från 
verkstäderna och närheten mellan dem är därför mycket viktig. Verksamheten 
har vid etableringen i övriga delar av regionen varit noga med att ha skade- och 
lackeringsverkstäder i anslutning till övriga funktioner. Rörelsen har uppgivit 
att detta är ett självklart och absolut krav även vid utökningen av verksamheten 
inom Öckerö kommun.

Utöver den viktiga kopplingen mellan reparations- och lackerings verkstäderna så 
är också närheten mellan den befintliga och utökade verksamheten av stor bety-
delse för personalens arbetssituation och för möjligheterna att bedriva en kom-
plett yrkesutbildning på ett praktiskt fungerande sätt. Förutom att det innebär en 
effektiv personalresursfördelning så har verksamhetens tekniker även dagligen 
en kontinuerlig kontakt med varandra rörande pågående arbeten och uppdrag. 
Närheten mellan anläggningarna är därför närmast en förutsättning för effekti-
viteten i verksamheten. Det förenklar också för kunderna att alla verksamhetens 
funktioner ryms inom närområdet, eftersom detta underlättar samordningen av 
olika åtgärder kopplade till ett fordon.

Tillgången till utvändig och invändig tvätt och rengöring av fordon och bilvård i 
övrigt är också ett betydelsefullt inslag i den planerade utvidgningen av verksam-
heten. Det är i detta sammanhang viktigt att såväl plåtskade- och lackverkstaden 
som serviceverkstaden och försäljningsverksamheten har så nära till den pla-
nerade tvättanläggningen att den kan sörja för hela verksamheten utan onödiga 
fordonstransporter.

Enligt verksamhetens egen bedömning skulle det vara en såpass omfattande 
olägenhet om den planerade utvidgade verksamheten inte kan utvecklas inom 
området och i närhet till befintlig verksamhet, att en utvidgning är omöjlig att 
genomföra.

• Hur många kvadratmeter behövs för de specifika delverksamheterna?

Verksamheten har ett totalt behov av utökade ytor inomhus på ca 2 650 m2. Ytor-
na kan delvis fördelas på två plan men fotavtrycket för en ny byggnad beräknas 
ändå hamna på runt 2000 m2. Den tilltagna storleken beror på att verksamhetens 
varierande hantering av fordon i grunden kräver stora ytor för bland annat ma-
növrering och uppställning. Byggnadens storlek är också avgörande för verksam-
hetens förmåga att bli självförsörjande på el, eftersom de solcellspaneler som avses 
användas för detta ändamål primärt är tänkta att placeras på byggnadens tak.  
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• Varför kan inte verksamheten utvidgas i det oexploaterade området strax 
söder om 155:an? 

Det oexploaterade området strax söder om väg 155 omfattas av en byggnadsplan 
och ett antal detaljplaner. Planerna anger allmän plats natur, annan allmän plats, 
skolområde samt gång- och cykelväg för området. Det är såväl dålig hushållning 
med markområden som direkt olämpligt att planlägga för verksamheter på mark 
som är avsedd för allmänna ändamål. Framtagandet av en ny detaljplan i syfte att 
möjliggöra förslagets användning skulle även medföra att det generella strand-
skyddet återinträder inom 100 meter från strandlinjen. Det innebär att endast två 
delområden inom det oexploaterade området söder om väg 155 skulle vara aktuella 
för exploatering utanför strandskyddszonen (se bild). 

Dessa två delområden är på olika sätt ianspråktagna eller reserverade för andra 
ändamål. Det västra delområdet är planlagt som skolområde och används idag 
också för idrottsundervisning och aktiviteter utomhus. Det östra delområdet är 
planlagt som annan allmän plats i gällande byggnadsplan. Merparten av det östra 
delområdet är även utpekat som utvecklingsområde för skola och omsorg i Öck-
erö kommuns översiktsplan, vilket innebär att kommunen redan tagit ställning 
till hur marken bäst ska användas för framtida behov (se kartbild nedan). 

Bild: Oexploaterat område söder om väg 155 markerat med gul linje och återinträdande generellt strandskydd om 100 meter markerat med rött. 
Övriga delar av området har i gällande planer användningen Skola (markerat med blått) samt Annan allmän plats (markerat med grönt).
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Det finns ytterligare skäl till varför utvidgningen av verksamheten är olämplig 
inom det oexploaterade området söder om väg 155. I kommunens pågående arbe-
te med en grönstrukturplan konstateras det att det bergsparti som angränsar till 
området, samt ytorna söder och sydväst om bergspartiet, är värdefulla resurser 
såväl gällande rekreation som naturvärden. Avsnittet Alternativa platser för all-
mänheten beskriver också området som mer lämpligt än föreslaget planområde, 
avseende rekreation och uppfyllandet av strandskyddets syften. 

Slutligen så skulle en utvidgning av verksamheten söder om väg 155 även innebä-
ra att ett verksamhetsområde lokaliseras i direkt anslutning till bostadsbebyggel-
se eller skola, vilket är mindre lämpligt än föreslagen placering norr om väg 155 
även om verksamheten inte bedöms vara av störande art.

Kartbild: Utdrag ur kommunens översiktsplan. En stor del av det oexploaterade området är utpekat som utvecklingsområde för skola (rödmarkerat).
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Utvecklingens påverkan på strandskyddets syften

Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. 

Aktuellt planområde har inga kända naturvärden och pekas inte ut i Öckerö 
kommuns naturvårdsprogram. Det kan därför med stor säkerhet konstateras att 
det inte föreligger några höga värden kopplade till växt- och djurlivet inom områ-
det. Aktuellt planområde har inte använts för rekreation historiskt och det finns 
inte heller några tecken på att det används i detta syfte idag. Med tanke på Hönö 
Pinans utpräglade karaktär som industriområde, den omfattande trafiken inom 
området samt områdets planerade utveckling i enlighet med kommunens över-
siktsplan, så är det inte troligt att planområdet kommer besitta några rekreativa 
värden för allmänheten i framtiden. 

Området närmast strandlinjen berörs inte av planförslaget och omfattas därför 
även fortsättningsvis av strandskydd. Området är utfyllt med sprängsten längs 
med hela Tärnvägens sträckning mot vattnet (se bild). Utfyllnaden är ca 20 meter 
bred vilket bedöms vara en tillräcklig bred passage för att uppfylla strandskyddets 
syfte om allmänrättslig tillgång till strandområden. Allmänheten kommer därmed 
att ha fortsatt tillgång till strandområdet, oaktat ett upphävande av strandskyddet 
inom planområdet.      

Bild: Området närmast strandlinjen väster om Tärnvägen och planområdet.
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Alternativa platser för allmänheten

En inventering av närområdet visar att det finns platser som erbjuder goda alter-
nativ till föreslaget planområde avseende uppfyllandet av strandskyddets syften. 

Den nordvästra delen av Hönö Pinan är 
oexploaterad och bedöms ha ett högre 
värde för allmänheten än föreslaget 
planområde på grund av den goda före-
komsten av orörda strandområden (se 
bild). Området pekas ut i kommunens 
översiktsplan som en lämplig anslutning 
för en ny cykelväg mellan Öckerö hamn 
och Hönö Pinan. Genomförs cykelvägen 
fullt ut så kommer området att tillgäng-
liggöras ytterligare för allmänheten och 
därigenom bli en naturlig plats för re-
kreation. Planförslaget underlättar också 
för en sådan utveckling då cykelvägen 
genom planens genomförande får plan-
stöd inom föreslaget planområde.

Inom planområdet finns en höjd med en 
viss utsikt över havet. Höjden omfattas 
inte av ett återinträdande strandskydd då 
den ligger mer än 100 meter från strand-
linjen, men en utveckling i enlighet med 
planförslaget innebär troligen ändå att 
den inte kan bevaras. Söder om planom-
rådet och väg 155 finns ett motsvarande 
höjdparti som bedöms vara av ett större 
värde för allmänheten (se bild). Högsta 
punkten här ligger två meter högre och 
fungerar som en utsiktsplats med fri 
utblick över havet och omgivningen i 
alla riktningar. Platsen är belägen nära 
befintlig bostadsbebyggelse och är mer 
tillgänglig för allmänheten då den är 
placerad på ett sådant sätt att inga vägar 
behöver passeras för att nå den. 

Söder och sydväst om höjdpartiet finns även ett naturområde med träddungar 
och öppna ytor där det finns tydliga spår av lek och rekreation i form av bland 
annat kojor och stigar.   

Bild: Nordvästra delen av Hönö Pinan

Bild: Alternativt område söder om väg 155 som erbjuder utsikt över 
havet och goda rekreationsmöjligheter för allmänheten. Högsta 
punkten inom området markerad med röd linje.
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RISK OCH STÖRNING
De potentiella risker som har identifierats i samband med planarbetet rör områ-
dets närhet till vägar som används för transporter av farligt gods, skyddsavstån-
det för brand i acetylen samt risken för översvämning med tanke på den förvän-
tade höjningen av havsytan. Risken för översvämning behandlas under rubriken 
”Stigande vatten”. 

Riskhanteringsprocessen i förslaget har hanterats genom dialog med räddnings-
tjänsten i Öckerö kommun. Dialogen har resulterat i en tydligare riskbedömning 
och beskrivning av såväl förutsättningar som nödvändiga eller möjliga åtgärder för 
riskminimering. I riskbedömningen har bland annat en inventering av vilka ämnen 
som fraktas längs väg 155 ingått, liksom en inventering av befintliga riskämnen 
inom Pinans industriområde. De säkerhetshöjande åtgärder som riskbedömningen 
resulterat i är konsekvensbegränsande. Ytterligare reglering i form av sannolik-
hetsreducerande åtgärder är svårt då kända riskkällor ligger utanför planområdet.

Transport av farligt gods

Både väg 155 och Tärnvägen-Andvägen är utpekade som vägar där transporter 
av farligt gods sker. Det rekommenderade säkerhetsavståndet till sådana vägar 
är 30 meter inom kommunen, något som i praktiken är svårt att uppnå på många 
platser då kommunen är tätbefolkad och närheten till dessa vägar ofta är mindre. 
De riskämnen som transporteras på väg 155 är primärt bensin, diesel, etanol E85 
och gasol. 

Detaljplanen reglerar säkerhetsavståndet till väg 155 genom prick- och korsmark, 
vilket innebär att inga byggnader där människor vistas får uppföras inom det 
rekommenderade säkerhetsavståndet 30 meter från närmaste körbanas mitt. Det 
är inte möjligt att hålla samma avstånd till Tärnvägen-Andvägen, men väg 155 är 
prioriterad då den är kommunens huvudsakliga transportstråk och enda tillgäng-
liga led för räddningsinsatser på land. Flertalet befintliga byggnader i området 
ligger idag också närmare än 30 meter från Tärnvägen-Andvägen. Plankartan 
innehåller även skydd för störningar från omgivningen genom bestämmelse om 
störningsskydd. Bestämmelserna m1 och m2 reglerar placering av utrymnings-
vägar i förhållande till väg 155 respektive placering av friskluftsintag. 

Riskämnen i närområdet

Enligt vad som är känt vid detaljplanens framtagande så används acetylen på 
tre platser inom området Hönö Pinan, nedan refererade som plats A, B och C 
(se bild). Vid plats A och B förvaras acetylenbehållarna inomhus och vid plats 
C i ett brandsäkert skåp utomhus. Alla acetylenbehållare är lösa. Storleken på 
behållarna är vid plats A 3 x 21 liter, vid plats B 1 x 21 liter och vid plats C 2 x 41 
liter. Enligt räddningstjänsten så är ingen användning av acetylen inom området 
tillståndspliktig då storleken på behållarna underskrider sådana riktvärden. 
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Beräknad tillkommande trafik till den verksamhet som är inriktad mot person-
bilar är ca 100 fordon/dygn och det är inte troligt att en eventuell etablering av 
någon annan typ av verksamhet kommer generera mer trafik. En omlokalisering 
av bussdepån till planområdet bedöms inte öka trafiken alls eftersom de kollek-
tivtrafikfordon som skulle kunna trafikera området redan idag gör det. Väg 155 
trafikeras idag av drygt 7 700 fordon per årsmedeldygn längs planområdet och en 
ökning av trafiken med ca 100 fordon per dygn får i det sammanhanget ses som 
marginell. 

De delar av verksamheterna som skulle kunna innehålla eventuellt störande 
moment, exempelvis reparationer och/eller service, bedrivs uteslutande inomhus 
och bedöms därmed inte ge upphov till ökat buller i omgivningen. Om en buss-
depå uppförs inom planområdet kommer även tvättning och eventuell service av 
bussar att ske inomhus. Risken att eventuella bussrörelser inom planområdet ska 
störa intilliggande bostäder bedöms också som liten, då bostäderna ligger på ett 
relativt stort avstånd och denna typ av bussrörelser sker under dagtid. 

STIGANDE VATTEN
Länsstyrelserna i Västra Götalands och Värmlands län har tagit fram ett regio-
nalt planeringsunderlag i form av handboken Stigande vatten (2011). Handboken 
utgår från en planeringsmodell där översvämningsrisken kartläggs i fyra över-
svämningszoner. Inom zon 1 (grön) kan all bebyggelse tillåtas. Bostäder kan tillå-
tas inom zon 2 (gul) och zon 3 (orange) om riskreducerande åtgärder genomförs. 
Zon 4 (röd) bör reserveras för parker, grönytor, jord- och skogsbruk samt t.ex. 
uthus, förråd och parkeringsplatser (se bild).

Bild: Utdrag ur markanvändningsdiagram (källa: Stigande vatten - En handbok). Planen skapar byggrätter för industri, handel och kontor.
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Enligt Stigande vatten, faktablad – Kusten (version 2.0) (2014-12-29) beräknas 
framtida högsta högvatten år 2100 i Göteborg ligga på nivån +2,4 meter i RH 
2000 (zon 4). Bebyggelsen inom planområdet kan bestå av industri, verksamhe-
ter, kontor, handel, bussdepå med tvätthall för bussar och parkeringsplats. Pla-
nen reglerar färdigt golv på en nivå som motsvarar kraven för zon 1 (+3,4 meter 
i höjdsystem RH 2000), vilket innebär att inga ytterligare åtgärder krävs för att 
skydda tillkommande bebyggelse. 

Öckerö kommun använder höjdsystemet RH00. Inom planområdet skiljer det 23 
centimeter mellan RH2000 och RH00. För att få rätt höjdangivelser behöver 23 
centimeter därför dras av från de siffror som Länsstyrelsen anger i Stigande vatten.

TRAFIK

Trafikutredning

En trafikutredning har tagits fram inför granskning och bifogas planhand-
lingarna (Trafikutredning Tärnvägens industriområde 2019-03-29, Atkins). 
Utredningen omfattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/
Göteborgsvägen (väg 155), samt analys av planförslaget/planområdet med avsikt 
på trafiksäkerhet , tillgänglighet och framkomlighet, både inom området och i 
anslutning till in- och utfarter. Utredningen konstaterar att det finns goda för-
utsättningar att genomföra detaljplanen i enlighet med förslaget. Utredningen 
konstaterar också att den tillkommande trafik som planförslaget kan komma att 
alstra kan innebära att vänstersvängfältet vid korsningen Tärnvägen/Göteborgs-
vägen i framtiden behöver förlängas med ca 15 meter.  

Biltrafik

Planområdet och Hönö Pinan nås med bil via Tärnvägen som ansluter till Göte-
borgsvägen/väg 155. Möjliga in- och utfarter till planområdet begränsas genom 
planbestämmelse i syfte att öka trafiksäkerheten i området och förhindra tillkom-
mande in- och utfarter mot väg 155. 

Kollektivtrafik

Planområdet är beläget i nära anslutning till färjeläget på Hönö Pinan. Från Hönö 
Pinan och från Lilla Varholmen på fastlandet finns bussförbindelse till Göteborgs 
centrum. Lokala bussförbindelser finns också till Hönö, Fotö, Öckerö, Hälsö och 
Burö färjeläge. Hönö Pinan är den viktigaste kollektivtrafiknoden i Öckerö kom-
mun. Planområdets lokalisering innebär därigenom en förbättrad service för de 
som har ärenden till verksamheter inom området. Närheten till goda kollektiva för-
bindelser bidrar positivt till förslagets syften och möjliggör en minskad utpendling 
från kommunen samt förutsättningar för en förbättrad trafiksituation på väg 155. 
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Gång- och cykeltrafik

Planförslaget möjliggör en ny gång- och cykelbana längs planområdets norra del, 
med anslutning i öster till befintlig gång- och cykelväg från Hönö Heden som 
passerar planskild under Göteborgsvägen/väg 155. Föreslagen placering underlät-
tar också en möjlig framtida koppling till den sträckning av en ny GC-väg mellan 
Öckerö hamn och Hönö Pinan som föreslås i översiktsplan Utblick Öckerö - en 
inblick i framtiden (se bild). Genomförandet av förslagets gång- och cykelbana 
skulle säkerställa tillgängligheten till planområdet för gång- och cykeltrafikanter, 
förbereda för en utökad tillgänglighet till Hönö Pinan och bidra till trafiksäkerhe-
ten inom området i stort. 

Väg 155 och Tärnvägen

Tänkta verksamheter kommer stå för en viss ökning av trafiken till och från områ-
det, men planförslaget bedöms inte påverka situationen på väg 155 negativt. Efter-
som förslagets målpunkter ligger före pendelparkeringen och övriga verksamheter 
på Hönö Pinan så bedöms också påverkan på befintligt industriområde bli mini-
mal och begränsas till infarten vid korsningen Tärnvägen/väg 155. En omlokalise-
ring av bussdepån till planområdet bedöms inte påverka trafiken alls då befintlig 
busstrafik blir densamma som om depån ligger kvar i sitt nuvarande läge. 

Parkering

Parkering för verksamheter och besökare förutsätts ske inom kvartersmark. 
Område för cykel- och mopedparkering inom planområdet säkerställs genom an-
vändningsbestämmelse i detaljplan. Planförslaget möjliggör även för en ny pend-
elparkering inom planområdet.  

Bild: Planförslagets GC-bana (heldragen gul linje = inom planområdet, streckad linje = möjlig anslutning till Översiktsplanens föreslagna sträckning 
av ny GC-bana i norr samt till befintlig GC-bana i öster).
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TEKNISK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp

I området finns kommunala ledningar för vatten och spillvatten. Vatten och 
spillvatten för nybyggda hus kommer att anslutas till det befintliga ledningsnätet. 
Mark avsätts för en pumpstation för spillvatten inom planområdet. Stationen pla-
ceras i anslutning till Tärnvägen för att säkerställa god tillgänglighet för service-
fordon. 

Med den befolkningsökning som förväntas i Öckerö kommun så kommer re-
ningsverket på Hönö Pinan troligen att nå sitt kapacitetstak. En utredning med 
syfte att beräkna flöden och kapacitet i spill- och dricksvatten för hela kommunen 
pågår. Utredningen utmynnar troligtvis i att kapaciteten för kommunens renings-
verk kommer att behöva utökas. Med anledning av detta så fattade kommunsty-
relsen den 17 april 2018 (KS § 91) ett inriktningsbeslut om att inom en tioårspe-
riod ha ett nytt reningsverk på plats i kommunen. Öckerö kommuns VA-enhet 
bedömer att genomförandet av detaljplanen endast kommer att ha en försumbar 
påverkan på reningsverket och då bara genom de hygienutrymmen som tillkom-
mer. Detta eftersom tillkommande verksamheter inom planområdet i sig måste 
ha den övriga rening som krävs för verksamheten som ska bedrivas.  

Värme

Uppvärmning regleras inte i detaljplan men målsättningen är att uppföra bygg-
nader med modern byggteknik vars energibehov är lågt. Energikrav hanteras vid 
bygglovsgivning.  

El och tele 

Öckerö nät har fiberledning inom föreslaget område. Anslutning till fastigheter-
na sker vid exploatering. Beroende på framtida elbehov kan kapaciteten behöva 
utökas och mark är därför avsatt för en transformatorstation inom planområdet. 
Stationen placeras i anslutning till Tärnvägen för att säkerställa god tillgänglighet 
för servicefordon. Placeringen innebär tillkommande kostnader för flytt av befint-
liga jordkabelledningar. 

Avfall

Kommunal avfallshämtning anordnas för fastigheterna och sker från plats som 
avtalas med kommunens renhållningsentreprenör.

Säkerhet

Närmaste brandpost ligger ca 120 meter norr om planområdets mitt. Området 
Hönö Pinan tillhör Öckerö stationsområde och insatstiden är enligt räddnings-
tjänsten beräknad till mellan 10 och 20 minuter. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

LÄGE
Planområdet är beläget mellan Göteborgsvägen/väg 155 och Tärnvägen, strax 
sydväst om Hönö Pinans industriområde och ca 300 meter väster om Hönö Pi-
nans färjeläge (se bild).

AREAL OCH MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Planområdet omfattar cirka 13 420 m2 och ägs av Öckerö Kommun. En mindre 
justering av planområdesgränsen har skett mellan samråd och granskning (plan-
området omfattade cirka 13 250 m2 i samråd). Justeringen är gjord i syfte att 
säkerställa planområdets in- och utfarter samt att i möjligaste mån följa gränsen 
för dikesbotten i befintligt dike mot väg 155. Justeringen innebär en minskning av 
planområdet i den västra och sydvästra delen samt en utvidgning mot Tärnvägen 
i norr. Användningen i den utvidgade delen blir densamma (Gata) som i gällande 
detaljplan och huvudmannaskapet för allmän plats är fortsatt kommunalt.

PLANFÖRHÅLLANDEN

Översiktsplan

Översiktsplan för Öckerö kommun, Utblick Öckerö - en inblick i framtiden, anta-
gen av kommunfullmäktige 14 juni 2018 (KF § 41), föreslår område för verksam-
heter. Särskild vikt läggs i översiktsplanens beskrivande text för Pinan om ange-
lägenheten att utveckla för etablering av verksamheter inom området.

Bild: Planområde vid Hönö Pinan, Öckerö kommun. Tärnvägen är belägen norr om planområdet och väg 155 ligger söder om planområdet.
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Väg 155 och Nordöleden

Öckerö-öarna saknar fast förbindelse till fastlandet. De sammanbyggda öarna 
trafikeras av Trafikverkets vägfärjor via Hönöleden och Björköleden. För trans-
port till nordöarna Källö-Knippla och Hyppeln samt Rörö avgår vägfärjor från 
Burö färjeläge. Även dessa färjor körs av Trafikverket/Färjerederiet.

Trafiken på väg 155 har ökat stadigt under årens lopp i takt med att Öckerö och 
Torslanda har växt. Ett resultat av inflyttningen är trängsel i högtrafik på väg 
155, Hjuviksvägen. Trafikverket har genomfört eller är på väg att genomföra flera 
åtgärder för en ökad säkerhet och förbättrad kollektivtrafik på väg 155. 

Göteborgsregionens Förbundsstyrelse beslutade 2016-06-14 att ge GR i uppdrag 
att tillsammans med tjänstepersoner från Öckerö kommun och Göteborgs stad 
genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för att lösa trafiksituationen på väg 155. En 
arbetsgrupp skapades för att arbeta med uppdraget. Arbetsgruppen konstaterade 
att det finns ett behov av att 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 därefter fått 
uppdraget att ta fram en ny ÅVS för väg 155, Torslanda – Öckerö i syfte att utreda 
lämpliga åtgärder. Arbetet förväntas pågå under år 2018 och 2019.

Särskilda hushållningsbestämmelser och riksintressen

Hela Öckerö kommun omfattas av särskilda bestämmelser för hushållning med 
mark och vatten genom riksintresse enligt 4 kap 1 § och 4 § Miljöbalken. Skyddet 
avser att värna de natur- och kulturvärden som finns i dessa områden. Bestäm-
melserna utgör inte något hinder för utvecklingen av befintliga tätorter eller av 
det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för total-
försvaret. Planförslaget bedöms inte påverka något av riksintressena.

Miljökvalitetsnormer

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter i Miljöbalken om kvalitet på mark, vat-
ten, luft och miljön i övrigt, inom ett geografiskt område. Miljökvalitetsnormerna 
omfattar bland annat föroreningar i utomhusluft, olika parametrar i yt- och grund-
vatten, kemiska föroreningar i fisk- och musselvatten samt omgivningsbuller.

Naturvårdsprogram

Naturvårdprogrammet är en del i kommunens miljömålsarbete och utgör under-
lagsmaterial till kommunens översiktsplan. Naturcentrum AB har på uppdrag av 
Öckerö kommun identifierat och inventerat områden med naturvärden inom kom-
munen. Inventeringarna omfattar landmiljöer och genomfördes under 2013 och 
2014. Planområdet med omnejd utpekas inte särskilt i naturvårdsprogrammet.
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Dagvatten

Inom området finns det inget kommunalt dagvattennät utbyggt. Regnvatten som 
inte infiltreras i marken rinner ytledes från närliggande berg- och naturmark till 
diken och vidare genom en trumma under Tärnvägen som mynnar i havet. Gö-
teborgsvägen/väg 155 och Tärnvägen avvattnas via diken utmed vägarna. I direkt 
anslutning till planområdet i öst, där befintlig GC-väg går under Göteborgsvägen, 
finns det en dagvattenledning som samlar vatten från lågpunkten i GC-porten. Sö-
der om Göteborgsvägen ligger en dagvattenpumpstation där vattnet samlas innan 
avledning.

STRANDSKYDD 
Planområdet omfattas idag inte av strandskydd (se kartbild), men ligger inom 
100 meter från strandlinjen och en prövning mot skäl för upphävande/dispens 
ska därför genomföras vid antagande av ny detaljplan. Se vidare under rubriken 
”Strandskydd” under kapitlet ”Detaljplanens innebörd och konsekvenser”.

GEOTEKNISKA FÖRHÅLLANDEN
Tyréns har i PM Geoteknik Tärnvägen, samt tillhörande Markteknisk under-
sökningsrapport (2018-05-30), beskrivit förutsättningar för planområdet med 
hänsyn till geotekniska förhållanden samt stabilitets- och grundläggningsför-
hållanden i området. Resultaten från de geotekniska undersökningarna visar att 
befintlig stabilitet är tillfredsställande hög och att området bedöms vara lämpligt 
för bebyggelse ur geoteknisk synpunkt. Dock krävs åtgärder för grundläggning av 
nya anläggningar.

Bild: Karta över gällande strandskydd. Helfärgad blå yta är det generella strandskyddet, blå skraffering avser utökat strandskydd upp till 300 meter.
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Centralt i området finns ett större område med berg i dagen. Öster och väster 
om berget finns lösa jordar. Öster om berg i dagen återfinns fyllningsmassor av 
sandig torv eller sandig gyttja ner till ca 2 m djup i utförda undersökningspunk-
ter. Fyllningen har en mycket lös lagringstäthet. Under fyllningen finns en dryg 
meter av sand som har en lös till medelfast lagringstäthet. Mellan berg i dagen 
och Tärnvägen i väster finns oftast en sprängstensfyllning överst ner till drygt 
1 m djup. Undergrunden utgörs av lösa sediment av gyttja ner till 3 meters djup 
och under gyttjan finns siltig sand med snäckskal. Gemensamt och centralt är att 
sedimenten har en mycket lös lagringstäthet. Hållfastheten är uppmätt till runt 
10 kPa. Dessa lösa jordar har en låg bärighet och är väldigt sättningskänsliga. 
Närmast berget utgörs undergrunden av fasta fyllningsmassor. 

Mellan Tärnvägen och strandlinjen ligger sprängstensfyllning av block och sten 
från markytan och ner till ca 3 m djup. Mellan sprängstensfyllningen och berget 
finns sediment av siltig sand som ställvis är gyttjig. Lagringstätheten klassas som 
mycket lös, med en skjuvhållfasthet i lerlagret som uppgår till 10-15 kPa.

KULTURHISTORIA OCH FORNLÄMNINGAR
Hönö Pinan har genom åren gradvis byggts ut med olika verksamheter (se bild). 
1978 anlades ett reningsverk här och 1981 fick färjeleden sin nuvarande sträck-
ning då färjeläget flyttades hit från Öckerö. Numera är Hönö Pinan även en viktig 
nod för kollektivtrafiken och den nya återvinningscentral som planeras ligga här 
kommer ytterligare förstärka intrycket av ett utpräglat och varierat industriområde. 
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.  

Bild: Flygfoton över området mellan åren 1955-1967, samt mellan åren 2011-2014 (källa: Eniro kartor).
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BEFINTLIG BEBYGGELSE
Planområdet är obebyggt. Intilliggande industriområde är bebyggt med indus-
trifastigheter (se bilder). Längre österut ligger en busshållplats för kollektivtrafik 
och Pinans färjeläge med färjeförbindelse till fastlandet. En ny återvinningscen-
tral och kretsloppspark är planerad att anläggas ca 300 meter nordost om plan-
området.

MARKRADON
1993 gjordes en radonriskbedömning för Öckerö kommun. Resultatet visade att 
Hönö är ett lågriskområde beträffande markradon. Ansvaret för att bedöma den 
faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga skyddsåtgärder 
åligger den som ska bygga. Om det konstateras att marken innehåller radon ska 
byggnader grundläggas radonsäkrat. Frågan bevakas vid bygglovsgivning. 

LEDNINGAR
Ledningskoll har genomförts. Inom planområdet finns mellanspänningskablar 
för el. Öckerö nät har fiberledning inom föreslaget område. I området finns även 
kommunala ledningar för vatten och spillvatten (tryckavlopp). Ledningar som 
finns inom kvartersmark markeras med u i plankartan. 

SERVICE
Det är relativt nära till kommersiell service på Hönö. Vid Pinans färjeläge finns 
pizzeria/grill och i närområdet finns några mindre butiker. Inom ett avstånd av 
en kilometer västerut ligger en bensinstation med servicebutik samt en större 
livsmedelsbutik.

Bilder: Befintlig industribebyggelse norr om planområdet.
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TRAFIK OCH PARKERING

Gator och trafik

Trafiken inom industriområdet Pinan är idag måttlig och består till stor del av 
transporter till och från befintliga verksamheter, trafik till pendelparkeringen och 
bussar i linjetrafik. En viss ökning av trafiken förväntas vid vissa tider om den 
nya återvinningscentralen anläggs. De flesta besök till anläggningen kommer då 
troligen ske under lov- och helgdagar samt de dagar då stationen har kvällsöppet.

Kollektivtrafik

Tärnvägen trafikeras av bussar till och från Hönö/Fotö och Öckerö/Burö-Hälsö, 
samt av bussar till och från Göteborg. I anslutning till pendelparkeringen finns en 
bussdepå. Hållplats för kollektivtrafik finns i anslutning till färjeläget.

Parkering

Många pendlare åker buss eller samåker till arbetsplatser utanför kommunen, 
varför behovet av såväl bil- som cykeluppställningsplatser bedöms vara stort. Den 
befintliga pendelparkeringen på Pinan innefattar lite drygt 150 P- platser för bil. 
Parkeringen har två infarter från Tärnvägen och den går även att nå från And-
vägen. På sikt behöver parkeringen utökas för att nå kommunala trafikmål om 
överflyttning av trafik från bil till kollektivtrafik. Området Hönö Pinan innehåller 
även ca 430 p-platser för cykel.
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GESTALTNINGSPROGRAM

SYFTE OCH MÅL
Detta gestaltningsprogram tillhör detaljplanen för Tärnvägens industriområde. 
Detaljplanen redovisar markanvändning, utnyttjandegrad, begränsningar av 
markens bebyggande, byggnaders höjd och taklutning. Programmet förtydligar 
detaljplanens intentioner och utgör underlag för kommande projekterings- och 
granskningsinsatser. 

Hönö Pinan utgör kommunens port mot omvärlden och aktuellt planområde är 
bland det första som möter hemvändande invånare och besökare utifrån. Efter-
som planförslaget medför en relativt stor förändring i form av markarbeten och 
exploatering så blir gestaltningen av området och dess byggnader extra viktig. 
Gestaltningsprinciperna ska bidra till ett omsorgsfullt utformat planområde som 
är välkomnande och som harmonierar med övrig bebyggelse inom Pinans indu-
striområde. Syftet är att särskilt beakta områdets exponerade läge och garantera 
en långsiktig helhetsupplevelse. 

GESTALTNINGSPRINCIPER
De gestaltningsprinciper som beskrivs nedan är vägledande för planbestämmel-
sen f1.  Principerna ska ligga till grund för bygglov och kommande prövningar 
samt för lovfria åtgärder. Nya byggnader och anläggningar ska utformas med 
hänsyn till nedanstående aspekter. Föreslagna åtgärder som överensstämmer 
med dessa ska godtas vid bygglov. Liten avvikelse bör kunna ske om man uppnår 
syftets mål och kvalitet. 

Landskap

Anläggningar i öppna landskap har stor visuell påverkan. Inom planområdet ska 
bebyggelse och anlagd miljö gestaltas med enhetligt formspråk, samordnat mate-
rial- och kulörval samt ha likvärdig karaktär i både form och volym. 

Park

Landskapet i och kring kvartersmarken utformas på ordnat sätt, speciellt med av-
seende på parkanläggning. Verksamhetsområdet har stor andel hårdgjord mark, 
där plantering av träd och buskar är ett kompletterande inslag främst för att 
omgärda området. Staket, stolpar och andra mindre volymer bör följa ett samlat 
mönster för området och vara i enlighet med övrig gestaltning. 

Natur

Vid utformning av element rörande landskapsbild, grönska och vatten och annan 
yttre miljö ska möjligheter att gynna biologisk mångfald, både med avseende på 
land- och vattenmiljöer, beaktas och tillvaratas.
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Byggnader

Byggnader bör präglas av modern utformning i måttlig skala. Byggnader över 50 
meter i längd bör delas upp i harmonierande sektioner, förslagsvis markerat med 
hjälp av volymförskjutning, byggnadselement eller färgsättning. Entréer utförs 
väl synliga och tydliga i liv med fasaden. Skärmtak och takkupor med mera får 
inte ha rundade former, varken horisontellt eller vertikalt. Fasadmaterial bör 
huvudsakligen utgöras av skivmaterial, gärna med inslag av träpanel. Tak ska 
vara sadel- eller pulpettak. Vid pulpettak ska fasaden vara lägst mot Tärnvägen. 
Eventuella solavskärmningar bör vara fasta, antingen med vertikala ribbor över 
glaspartier eller som skärmar. Transparenta byggnader bör undvikas och om så 
sker vara utformade med fågelskydd. Solenergianläggningar, exempelvis sol-
cellspaneler, som inte följer byggnadens form kan kräva bygglov. 

Komplementbyggnader

Den del av planområdet som innehåller korsmark får endast förses med komple-
mentbyggnad i form av anläggning för teknisk försörjning och/eller markparke-
ring. Avsikten med egenskapsbestämmelsen är att möjliggöra exempelvis teknis-
ka ramper med skärmtak för elektrifierade bussar (se bild). Eftersom denna del av 
planområdet vetter mot väg 155 är gestaltningen viktig. Syftet med korsmarken är 
inte att möjliggöra byggnation av förråd eller förrådslängor och planbestämmel-
sen ska därför inte tolkas som att byggnader med täta fasader får uppföras. Detta 
gäller även fasader av exempelvis glas eller plast, även om de är ljusgenomsläpp-
liga. Byggnation enligt ovan angivna begränsningar bör om möjligt inte uppföras 
över u-område för allmännyttiga ledningar. I det fall då detta inte är möjligt kan 
åtkomst till underjordisk ledning komma att kräva rivning.

Bild: Exempel på teknisk ramp och skärmtak för bussar.
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Färg

Färgsättning utgår från ljus till mellanmörk grå kulör. Det gäller främst byggna-
der men även skärmar, plank, containers och andra volymer som färgsätts, såsom 
upplag med ensilage för packade restprodukter. Stuprör och hängrännor bör vara 
av typ alu-zink. 

Plank och upplag

Enligt detaljplanens bestämmelser får prickad mark inte upplåtas för upplag. 
Tillfälliga upplag placeras och utformas med hänsyn till blickfång från vägar och 
anläggningens in- och utfarter. Sopkärl och övrig avfallshantering samt tillfällig 
uppställning av containers ska döljas av plank i naturfärgat trä. 

Stängsel/avskärmning i tomtgräns

Stängsel och grindar ska vara förzinkade och helst utan taggtråd. 

Murar och slänter

Sprängkanter och slänter ska undvikas så långt det är möjligt. Där sådana ändå 
behövs ska höjderna minimeras. Maximal höjd för stödmurar bör inte överstiga 
1,2 meter. Vid behov av högre stödmurar kan marken terrasseras med flera murar 
där plats medges.

Markbeläggning

Hårdgjorda ytor ska utgöras av asfalt som kan kompletteras med markplattor 
närmast byggnaders fasader. Natursten bör markera övergången till naturmark 
och berg. Parkeringsplatser ska beläggas med asfalt med markerade platser av 
betongsten eller liknande.

Skyltar

Skyltar ska placeras så att de inte utgör fara för trafiksäkerheten, hinder för 
framkomlighet för personer med nedsatt orienterings- eller rörelseförmåga eller 
hinder för räddningstjänsten, snöröjning eller renhållning. Entréer betonas. 
Fastigheternas huvudskyltning utformas som en pylon vid varje infart. Höjden 
för pyloner får vara max 3 meter. Samtliga pyloner ska vara placerade med sam-
ma avstånd och vinkel vid infarten till varje fastighet. Övrig skyltning ska vara i 
fasad med entrédörr. Skyltar ska linjera med glaspartier, portar och dörrar. Vid 
annan placering ska samråd ske med plan- och byggnadsenheten. Takskyltar 
tillåts inte. 

Riktlinjer för skyltar och skyltning ska i övrigt inhämtas från dokumentet ”Skylt-
program för Öckerö Kommun”. Enligt 8 kap. 3 § plan- och bygglagen (1987:10) 
krävs inom område med detaljplan bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra 
skyltar. 
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Flaggstänger

Max 3 st flaggstänger i grupp placeras med lika avstånd till infart på varje fastig-
het. Utseende lika belysningsstolpar.

Belysning

Belysningen ska ha rätt placering och placeras på rätt avstånd i förhållande till 
det som ska belysas. Med placering avses även höjder. Samtlig belysning ska vara 
nedåtriktad för att undvika bländning mot såväl väg som sjöfart. Detta gäller 
även för arbetsbelysning under anläggningsskedet. 

Ljuskällan och/eller armaturen ska vara bländfri. Belysningsarmaturer planeras 
övergripande för hela området, så att armaturer och färgtemperaturer harmonie-
ras. Armaturer ska vara galvade, aluminium natur eller varmförzinkade. På fasad 
placeras armatur med kort arm eller utan arm, övrig belysning ska vara på stolpe 
eller pollare. Maxhöjden på stolpar ska vara 6 meter. Denna höjd gäller även pla-
cering på byggnader som kan vara högre. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR

TIDPLAN
För detaljplanen gäller följande uppskattade tidplan:

Samråd               3:e kvartalet 2018 
Granskning        2:a kvartalet 2019 
Antagande          3:e kvartalet 2019 
Laga kraft           3:e kvartalet 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).

ANSVARSFÖRDELNING INKLUSIVE HUVUDMANNASKAP
Kommunen är huvudman för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar 
för utbyggnad, framtida drift och underhåll av allmän plats inom planområdet. 
Allmänna platser är gata utanför kvartersmark, gång- och cykelbana samt na-
turmark. Ansvar för utbyggnad, drift och underhåll av gemensamt dike längs 
med Göteborgsvägen/väg 155 delas mellan Öckerö kommun och Trafikverket. 
Ansvarsfördelningen regleras genom avtal mellan parterna (se avsnittet ”avtal” 
nedan).

Inom kvartersmark svarar berörda fastighetsägare (rättighetsinnehavare) för ut-
förande och drift av erforderliga anläggningar för VA, elförsörjning, vägar, parke-
ringsplatser, grönytor, byggnader m.m. 

Öckerö kommun, Samhällsbyggnadsverksamhetens VA-enhet, ansvarar för 
allmänna ledningar för vatten och avlopp fram till anslutningspunkt, samt för 
VA-ledningar i u-områden inom kvartersmark.

Ellevio är ansvarig för elledningar, transformatorstationer och elleverans.

Skanova ansvarar för huvudledningar för tele.

Öckerö Nät ansvarar för fiber inom området samt för fiberanslutning till fastighe-
terna. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

MARKÄGOFÖRHÅLLANDEN
Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande 
fastighetsförteckningen. Öckerö kommun äger all mark inom planområdet.

INLÖSEN AV MARK
Inlösen av mark är inte aktuell. 

FASTIGHETSBILDNING 
Ett första led i att genomföra en detaljplan är att fastighetsindelning, ägande och 
rättigheter anpassas till de förutsättningar som planen anger. Detaljplanen utgör 
rättslig grund för fastighetsbildningsåtgärder. Enligt Plan- och bygglagen får 
bygglov inte ges innan berörd fastighet överensstämmer med detaljplanen. 

Exploatör ansöker om fastighetsbildning efter detaljplanens vinnande av laga 
kraft. Fastighetsindelning kan regleras av Lantmäteriet när detaljplanen vunnit 
laga kraft.

SERVITUT
Det finns idag inga kända servitut inom planområdet. Servitut kan bli aktuella för 
vägar och ledningar till anläggningar inom kvartersmark.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING
Ingen gemensamhetsanläggning bedöms behöva upprättas i gällande planförslag. 

LEDNINGSRÄTT
Idag går det kommunala VA-ledningar genom planområdet. Merparten av dessa 
ligger förlagda på allmän plats Natur i gällande detaljplan från 1989. För de all-
männa ledningar som ligger förlagda inom kvartersmark införs u-område för att 
möjliggöra säkerställande av deras dragningar i aktuellt planförslag vid genom-
förande.

Nya jordkabelledningar behöver förläggas till nya byggnader. Den som begär om-
byggnad eller ändring av befintliga jordkabelledningar får stå för dessa kostnader.

Det ankommer på respektive huvudman att initiera en ledningsförrättning för att 
säkerställa utrymmen i planen. Samordning av ledningsrätter och samförlägg-
ning av aktuella ledningar bör då ske.
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TEKNISKA FRÅGOR 

BEHOV AV TEKNISKA UTREDNINGAR
• En massbalansberäkning av de massor som bedöms uppstå vid exploate-

ring kan komma att behövas i ett senare skede.

REDOVISNING AV TEKNISKA UTREDNINGAR 
Inför granskning togs följande tekniska utredningar fram:

• Trafikutredning (Atkins 2019-03-29)
• Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd (Öckerö 

Kommun 2018-05-30, Rev. 2019-04-09)

Inför samråd togs följande tekniska utredningar fram:

• Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd (Öckerö 
Kommun 2018-05-30)

• Dagvattenutredning (Tyréns 2018-05-30)
• Geoteknisk utredning med tillhörande markteknisk undersökningsrapport 

(Tyréns 2018-05-30)
• Bergteknisk utredning (Tyréns 2018-05-30)
• Miljöteknisk markundersökning (Tyréns 2018-05-30)

Utredningarna bifogas planhandlingarna. 

EKONOMISKA FRÅGOR

PLANEKONOMI 
Planarbete och tekniska utredningar förenade med planarbetet bekostas av kom-
munen. Planavgift kommer att debiteras vid bygglov. Exploatör ska stå för alla 
kostnader som projektet direkt medför.

FINANSIERING OCH FÖLJDINVESTERINGAR
Exploatör bekostar utbyggnaden av området. Detsamma gäller gatukostnader och 
eventuella investeringar i allmän platsmark enligt avsnittet ”gatukostnader och 
övriga avgifter” nedan. 

Alla schaktningsarbeten för områdets el- och fiberförsörjning inom planområdet, 
samt all förändring av transformatorer och omläggning av ledningar bekostas av 
exploatören. 



Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Planbeskrivning 2019-07-17   |   Dnr SB 0061/17

Sida 47/56

DRIFTKOSTNADER
Öckerö kommun är huvudman för gatunätet och ansvarar för dess drift. Kommu-
nen har kostnader för drift och skötsel av allmän plats gata, gång- och cykelbanor 
samt naturmark. 

GATUKOSTNADER OCH ÖVRIGA AVGIFTER
Gatukostnader och övriga avgifter regleras i exploateringsavtal. Avtalets huvud-
sakliga innehåll redovisas under avsnittet ”avtal” nedan.

AVTAL

MARKANVISNINGSAVTAL
Markanvisningsavtal mellan Öckerö kommun och Svedholms Fastighets AB 
finns för mark inom västra delen av planområdet. Den slutliga avgränsningen av 
området kan komma att justeras inför antagande av detaljplanen. Avtalet inne-
bär att Svedholms Fastighets AB har ensam rätt att förhandla med kommunen 
om förvärv av mark samt övriga villkor avseende exploateringen. Avtalets avsikt 
är att verka för att det inom angivet område uppförs lokaler för verksamheter i 
enlighet med detaljplanens syfte. Avtalets giltighet är två år efter kommunstyrel-
sens beslut, med möjlighet till förnyad markanvisning om rimliga skäl föreligger. 
Kommunstyrelsen beslutade om förnyad markanvisning 2018-03-27 (KS § 62).

EXPLOATERINGSAVTAL
Exploateringsavtal kopplade till planens genomförande upprättas inför antagande 
av detaljplanen. Exploateringsavtal reglerar huvudsakligen Öckerö kommuns och 
respektive exploatörs ansvar avseende genomförandefrågor. Exempel på avtals-
punkter är:

• Vem som ansvarar för utbyggnad och kostnader för framtida drift samt un-
derhåll av allmän plats.

• Vem som ansvarar för samt bekostar erforderliga tekniska utredningar och 
anslutningar av VA.

• Övriga villkor såsom överlåtelse av avtalet, tillstånd och tidplan samt kost-
nadsansvar vid utebliven detaljplan.

• Hur en tvist hanteras.
• Information om syfte, giltighet m.m
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ÖVRIGA AVTAL
Driftsavtal mellan Öckerö kommun och Trafikverket för gemensamt dike längs 
med Göteborgsvägen/väg 155 upprättas och undertecknas inför antagande av 
detaljplanen. 

Syftet med driftavtalet är att reglera kommunens och Trafikverkets ansvar och fi-
nansiering avseende diket. Den grundläggande tanken är att båda parter har lika 
tillgång till dikets funktion samt ej försvårar eller förhindrar den andra partens 
tillgång till dikets funktion.
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AlltiBil 

Utökning av verksamheten i Öckerö kommun 

Vi har tidigare utförligt redovisat syftet och omfattningen mm med den planerade 
utökningen av vår verksamhet i kommunen och lämnar här följande kompletteringar. 

Vi har bedrivit vår verksamhet i kommunen, inom Tärnvägens industriområde, sedan ett 
drygt decennium. Vår tydliga erfarenhet är, att det finns en hög efterfrågan på våra tjänster 
inom kommunen, det är alltför många fordonsägare som söker sig utanför kommunen för 
service och reparationer, med än mer onödiga transporter och tidsförluster till följd. 

Verksamheten innehåller idag serviceverkstad, plåt- och lackeringsverkstad och handel med 
motorfordon. Vår ambition är att, tillsammans med kommunerna, utveckla verksamheten 
med fordonsteknisk utbildning, samt med fordonsbesiktning vilket idag helt saknas inom 
kommunen. 

Avsikten är att plåt- och lackeringsverkstaden skall inrymmas i nuvarande lokaler medan 
service- och reparationsverkstad, försäljningslokal, utbildningslokaler samt besiktning skall 
inrymmas i den nya lokalen. 

Det är helt avgörande för en fordonsverksamhet, att en plåt- och lackeringsverkstad ligger 
så nära verkstadsrörelsen som möjligt. De fordon som skall vara föremål för plåtreparationer 
och lackering är så gott som uteslutande även föremål för reparationsåtgärder och alla 
verkstäder eftersträvar att undvika transporter av skadade fordon till skade- och lackerings
verkstädema. Ständiga biltransporter till och från skadeverkstädema för plåtreparationer och 
lackering är inte endast miljömässigt förkastligt, det är även ekonomiskt oförsvarbart och 
förhindrar lönsamhet. 

Den helt avgörande omständigheten för en fungerande lackerings- och plåtverkstad är 
logistiken; korta ledtider är ett krav för att verksamheten skall fungera. Fordon som är 
förbehandlat för lackering skall överhuvudtaget inte vara i en utomhusmiljö, inte heller efter 
lackering under torkprocessen, vilket ställer krav på stora anläggningar eller omfattande 
transporter till och från verkstaden. Närheten till verkstaden är därför mycket viktig. 

I Göteborg med kranskommuner har majoriteten av de etablerade fordonsanläggningarna 
försäljning, service- och reparationsverkstad men sällan någon egen skade- och lackerings
verkstad. Plåt- och lackeringstjänster utförs av inhyrda firmor som ofta är etablerade på 
avstånd från fordonsanläggningen, till och med inom angränsande kommun, vilket medför 
omfattande transporter av skadade fordon i och runt Göteborgsregionen varje dag, vilket är 
mycket kostsamt, anstränger en redan hårt ansträngd trafiksituation och är ett helt 
omodernt sätt att bedriva en verksamhet. Ofta medför av- och pålastningen av 
fordonen på fordonstransportlastbilama ytterligare trafikstörningar och risker, 
eftersom av- och pålastningen regelmässigt sker ute på angränsande gator och andra 
körbanor, eftersom utrymme härför oftast saknas inne på lejdverkstaden område. 

BILAGA 3A: MARKANVISAD VERKSAMHETS EGEN BESKRIVNING AV RÖRELSEN





Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Planbeskrivning 2019-07-17   |   Dnr SB 0061/17

Sida 54/56

Sida 1 av 2 
 

 
 
 
AlltiBil Västra Sverige AB   11 februari 2019 
Keith Jordell     
Servicemarknadschef 
 

 
Utökning av verksamheten i Öckerö kommun 

- 
Elbilar och Grön energi 

_________________________________ 
 
 
AlltiBil är en verkstadskedja som ligger i framkant när det gäller innovationer och tekniska 
lösningar inom verkstadssidan av fordonsbranschen. Framtiden inom fordonsindustrin är 
främst elbilar och därmed även kravet på kunskaper och förutsättningar att kunna utföra 
service och underhåll, samt reparationer, av el-fordon.  
 
Kraven på moderna verkstäder och service-center har förändrats, viktigt är bland annat 
förutsättningar för stabil och pålitlig strömtillförsel med hög kapacitet för tester, underhåll 
och laddning, utökade verkstadsytor på grund av kraven på säkerhetsavstånd vid arbeten 
avseende fordons starkströmsdelar mm. Kraven på framtidens fordonservice kommer att 
vara andra än historiskt och vi är övertygande om att utvecklingen kommer att gå mycket 
fort, vilket ställer höga krav på de som har ambition att kunna delta i denna utveckling. 
 
2018 ökade nyregistreringen av el-fordon i Sverige med 50 % jämfört med året innan. Redan 
under innevarande år förväntas elbilsförsäljning uppgå till 13 % av den totala personbils-
försäljningen. Europa har passerat en miljon registrerade elbilar och försäljningen ökade 
totalt med 40 % under 2018, jämfört med 2017. I grannlandet Norge utgjorde el-fordon hela 
37 % av nybilsregistreringen. Samtliga personbilstillverkare erbjuder idag olika slags elbilar.  
 
Volvo har deklarerat att redan i år skall alla nya bilmodeller kunna erbjudas med ett elmotor-
alternativ och att år 2025 skall alla Volvo personbilar vara uteslutande försedda med eldrift. 
Volvos målsättning är, att år 2025 skall det rulla en miljon elektrifierade Volvobilar på den 
globala marknaden. AlltiBil är en auktoriserad Volvoanläggning som skall delta i denna 
utveckling; eftermarknaden är mycket viktig för att nå framgång.  
 
I Öckerö kommun är både andelen Volvo-fordon och antalet Volvoanställda hög.  
 
Vår avsikt är, att kunna utöka vår verksamhet på platsen genom att bland annat bygga upp 
en sådan avdelning med el-ladd-stolpar som utöver för vår egen verksamhet skall kunna 
nyttjas av besökare och av allmänheten, genom systemet med s k. klippkort/magnetkort, 
vilka medger laddning mot kortbetalning. Närheten till pendel-parkering - färjeläge - 
kollektivtrafik kan förutsättas medföra att en sådan anläggning på sikt kommer att ha en 
mycket hög utnyttjandegrad under stor del av dygnet, även helger. För skärgårdskommunen 
lämpar sig redan dagens el-bilar perfekt, för att ta sig kortare sträckor inom kommunen, samt 
till och från pendelparkering. 

BILAGA 3B: MARKANVISAD VERKSAMHETS EGEN BESKRIVNING AV RÖRELSEN
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Ett viktigt inslag i vår verksamhet, är ambitionen att så långt möjligt vara självproducerande 
av vår el-energi, främst genom solenergi. Sådan småskalig produktion kommer även 
framgent att kräva stora ytor för placering av solcellspaneler, i vårt fall paneler placerade på 
byggnadens tak. För effektivt nyttjande förutsätter vi att överskottsproduktion under 
sommartid kan växlas mot el-tillskott under annan tid av året i samarbete med energi-/ 
nätleverantören. 
 
För att realisera våra planer krävs en möjlighet att kunna utveckla vår befintliga verksamhet 
i enlighet med planförslaget. 
 

--------------------------- 
 
Därutöver måste det vara en samhällsviktig utveckling att minska trafiken från och till 
fastlandet genom att inom kommunen bygga upp de funktioner som idag saknas, ett modernt 
service-center med fordonsbesiktning och en moder anläggning för fordonstvätt.  
 
Det finns idag cirka 6 000 personbilar inom Öckerö kommun, inklusive husbilar, merparten 
privatägda. Det finns i princip ingen fordonstvätt inom kommunen. Med beaktande av att 
det sedan många år, av enkelt insedda miljöskäl, är otillåtet att rengöra fordon på andra 
ställen än där det är sörjt för att ta hand om det miljöfarliga spillet i form av tjärpartiklar, 
avfettningsmedel mm, är det av stor vikt och ett angeläget allmänt intresse att man inom 
kommunen på ett modernt, miljöriktigt sätt kan hantera fordonstvätt och övrig rengöring av 
fordon. Att det på angränsande område utanför strandskydd är planerat för tvätthall för 
kollektivtrafikfordon saknar i sammanhanget betydelse, det är bristen på tvätthall för 
allmänhetens och kommunens egna fordon, som är det angelägna.  
 

--------------------------- 
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Inledning
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstad-
komma verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och 
försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. 
Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans 
pendelparkering genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå 
och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.

Planförslaget möjliggör för ytterligare etablering av lokala industriverksamheter i 
direkt anslutning till ett befintligt industriområde. De nya arbetstillfällen planen 
bedöms kunna generera har goda förutsättningar att tillsättas med lokal arbets-
kraft, vilket skulle få positiva effekter för kommunen. En utökad service och möj-
ligheten att uträtta ärenden lokalt istället för utanför kommungränsen kan också 
bidra till en minskning av trafiken på väg 155. 

Planförslaget möjliggör även för en omlokalisering av Västtrafiks befintliga 
bussdepå och tvätthall på Hönö Pinan. Resultatet av en sådan flytt skulle frigöra 
nödvändiga ytor för att utöka kommunens viktigaste pendelparkering vid Hönö 
Pinan. Sambandet är viktigt och av stort allmänt intresse eftersom åtgärden skul-
le kunna främja kollektiva transporter och minskad biltrafik på väg 155 genom 
mindre utpendling från kommunen.

Förslaget till detaljplan har varit föremål för samråd under tiden 2 juli - 26 
augusti 2018. Planhandlingarna har funnits tillgängliga digitalt på kommunens 
hemsida och på kommunens anslagstavla. Kungörelse om samråd har anslagits 
på kommunens anslagstavla och annonserats i ortstidningar. 

Totalt har 14 yttranden inkommit under samrådstiden. Samtliga yttranden finns 
att tillgå i sin helhet i Öckerö kommuns diarium (diarienummer SB 0061/17).

Sammanfattning av synpunkter

Synpunkter från statliga och regionala myndigheter
• Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att främja kollektiva trans-

porter och minskad biltrafik på väg 155. Länsstyrelsen anser också att det 
är lämpligt att lokalisera miljöstörande verksamheter i anslutning till annan 
miljöstörande verksamhet, att detta är en god hushållning med kommunens 
markresurser. Detta till trots är Länsstyrelsens bedömning att planen behö-
ver justeras/förtydligas med hänvisning till prövningsgrunderna angående 
strandskydd, miljökvalitetsnormerna för vatten och hälsa och säkerhet med 
avseende på buller, risk och förorenade områden.
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• Lantmäteriet upplyser om att det i planbeskrivningen ska framgå vad be-
fintligt markanvisningsavtal inom planområdet reglerar samt vad eventuellt 
kommande exploateringsavtal avser att reglera. Lantmäteriet påpekar ock-
så att eventuella markreservat för allmännyttiga ledningar bör föras in på 
kvartersmark där de behövs för att säkerställa att ledningar kan upplåtas 
med ledningsrätt. Myndigheten anser också att illustration och plankarta bör 
separeras, då det annars kan uppstå missförstånd i tolkningen av handlingen. 

• Trafikverket påpekar att dagvattnet måste hanteras inom planområdet innan 
vidare avledning till befintligt dike. Vidare att delar av befintligt dike som 
idag definieras som vägområde i plankartan har bestämmelsen NATUR, vil-
ket kan ge en begränsning i vilket område som tolkas som vägområde. Tra-
fikverket vill också se ett utfartsförbud mot väg 155 i planområdets södra del, 
samt en trafikutredning som redovisar konsekvenser av tillkommande trafik i 
korsningspunkten Tärnvägen/väg 155.

• Statens Geotekniska Institut (SGI) ser från geoteknisk säkerhetssynvinkel att 
stabilitetsförhållandena har beaktats på ett för planskedet lämpligt sätt. SGI 
har därför ingen erinran mot planförslaget.

• Sjöfartsverket har inget att erinra mot planförslaget, men upplyser om att 
anpassning av belysning för att inte verka bländande för sjötrafiken även ska 
gälla för arbetsbelysning under anläggningsskedet.

• Naturvårdsverket avstår att yttra sig.

• Havs- och vattenmyndigheten avstår från att yttra sig.

• Svenska Kraftnät har inget att erinra mot planförslaget och önskar vidare att 
inte medverka i det fortsatta remissförfarandet, förutsatt att planområdet inte 
förändras.

• SMHI hänvisar till framtida klimatdata, men har ingenting i sak att invända 
mot planförslaget.

• SDN Västra Hisingen och Göteborgs stads stadsbyggnadskontor anser att det 
är positivt att nya arbetstillfällen tillskapas och understryker vikten av att 
trafiksituationen inte förvärras längs den del av väg 155 som går genom Tors-
landa. Remissinstanserna tillstyrker planförslaget.

Synpunkter från övriga
• Västtrafik är positiva till att kommunen ser över möjligheten att utöka be-

fintlig pendelparkering på Pinan, men påpekar att storleken på en ny buss-
depå inom planområdet och depåns funktioner måste detaljstuderas för att 
säkerställa lämpligheten. I det fall kommande detaljstudie visar på ett otill-
räckligt antal uppställningsplatser för bussar och personalparkering, så bör 
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förekomsten av kompletterande ytor utredas och säkerställas. Västtrafik an-
ser också att planområdets östra del bör medge användningen P-plats, i syfte 
att öka planens flexibilitet ytterligare. När det gäller ett fortsatt arbete som 
tar sikte mot eventuella fastighetsöverlåtelser mellan kommunen och Västtra-
fik, måste det säkerställas att planförslaget är genomförbart ur ekonomiskt 
hänseende.

• Ellevio upplyser om att beroende på utformning av området och elbehovet, 
kan en ny nätstation (transformatorstation) behöva placeras inom planområ-
det. Ellevio samtycker till kommunens förslag angående placering av E-om-
råde för ny nätstation, men påpekar att i de fall där befintliga jordkabelled-
ningar måste flyttas eller ändras tillfälligt får den som begär ombyggnad eller 
ändring stå för dessa kostnader. Alla schaktningsarbeten för områdets elför-
sö1jning inom planområdet ska också bekostas av exploatören. För övrigt har 
Ellevio inte något att erinra mot det upprättade planförslaget.

• Bohusläns museum upplyser om att planområdet inte ligger inom någon 
uttagen kommunal kulturmiljö eller något riksintresse för kulturmiljövården. 
Stiftelsen bedömer att sannolikheten är ytterst liten att påträffa okända läm-
ningar inom planområdet eftersom kända fornlämningar inom och i närhet 
till området är obefintlig. Bohusläns museum har mot bakgrund av detta inget 
att erinra emot ärendet. 

• Öckerö ö-råd finner det föreslagna nyttjande av rubricerat område vara väl 
genomtänkt och välkomnar den föreslagna förändringen, men påpekar att det 
är värt att beakta trafikflöde och tillfarter inom området i det fortsatta arbe-
tet.

Utredningar
Efter samråd har utredningar/kompletterande utredningar utförts för att förbätt-
ra och förtydliga planförslaget.

Utredning
Trafikutredning Tärnvägens industriområde 2019-04-05 (Atkins). Utredningen 
omfattar en analys av framkomligheten i korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen 
(väg 155), samt analys av planförslaget/planområdet med avsikt på trafiksäker-
het , tillgänglighet och framkomlighet, både inom området och i anslutning till 
in- och utfarter. Utredningen konstaterar att det finns goda förutsättningar att 
genomföra detaljplanen i enlighet med förslaget. Den tillkommande trafik som 
planförslaget kan komma att alstra innebär en rekommendation om att vänster-
svängfältet vid korsningen Tärnvägen/Göteborgsvägen förlängs med ca 15 meter. 
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Trafikutredningen omfattar följande:

• Framkomligheten i korsningen Tärnvägen - väg 155 analyseras och eventuell 
påverkan redovisas. Beräkningar och analyser görs i förhållande till resultatet 
av trafikanalys Öckerö kretsloppspark.

• Åtgärdsförlag för att säkerställa framkomlighet till planområdet
• En analys görs avseende trafiksäkerhet i anslutning till in- och utfarter
• Analys/kontroll av möjligheten att disponera planområdet för den planerade 

verksamheten, med avseende på trafik
• Kontroll av ytbehov för bussdepå
• Eventuella åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet

Utredning
Lokaliseringsutredning angående upphävande av strandskydd, Öckerö Kommun 
(2018-05-30, Rev. 2019-04-09). Lokaliseringsutredningen har inför granskning 
uppdaterats i syfte att anpassas till det reviderade planförslaget i granskning.

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

Länsstyrelsen

Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen lämnar följande bedömning enligt 5 kap 14 § plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900).

Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstad-
komma verksamhetsmark för lättare industri med tillhörande administration och 
försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. 
Planförslaget möjliggör för ytterligare etablering av lokala industriverksamheter 
i direkt anslutning till ett befintligt industriområde. Det andra syftet är att ska-
pa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att 
möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtra-
fikfordon inom planområdet.

Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att främja kollektiva transpor-
ter och minskad biltrafik på väg 155. Länsstyrelsen anser också att det är lämpligt 
att lokalisera miljöstörande verksamheter i anslutning till annan miljöstörande 
verksamhet, att detta är en god hushållning med kommunens markresurser. 

Kommunen åberopar flera särkilda skäl för att upphäva strandskyddet. Särkilt 
skäl för att upphäva strandskyddet enligt punkt  4. 7 kap 18 c § MB, att området 
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ge-
nomföras utanför området, kan enligt länsstyrelsen bedömning vara tillämpbart. 
Ytterligare utredningar behövs som förklarar behovet av utdvigningen av den 
pågående verksamheten och att utvidgningen av verksamheten inte kan göras ut-
anför området. Slutligen behöver kommunen visa på att behovet av utvidgningen 
av den pågående verksamheten väger tyngre än strandskyddets intressen.

Kommunen behöver också bearbeta planen med avseende på prövningsgrunder-
na miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet samt risken för olyckor enligt anvis-
ningarna nedan för att planen ska vara genomförbar. 

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/säkerhet eller till risken 
för olyckor, strandskydd samt miljökvalitetsnormer måste lösas på ett tillfreds-
ställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte skall 
prövas av Länsstyrelsen.
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Motiv för bedömningen
Prövningsgrunder redovisar Länsstyrelsens synpunkter vilka ska uppfyllas för 
att det antagna planförslaget inte ska riskera överprövning. Råd och synpunkter 
handlar om anvisningar för att planförslaget ska uppfylla lagstiftningens krav.

Prövningsgrunder enligt PBL 11 kap. 10§
Enligt 11 kap. 10 § ska Länsstyrelsen överpröva kommunens antagendebeslut av 
en plan eller områdesbestämmelser om dessa kan antas strida mot någon av de 
fem prövningsgrunderna.

Strandskydd
Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  2. Att området är genom en väg, järn-
väg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering väl avskilt från området 
närmast strandlinjen. 

Länsstyrelsen delar inte kommunens bedömning om att Tärnvägen är tillräck-
ligt avskiljande för att särskilt skäl punkt 2 ska kunna vara tillämpbart. Stöd till 
Länsstyrelsens bedömning finns MÖD M-10315-16 som anger att vägen för att 
betraktas som avskiljande måste vara sådan att allmänheten typiskt sett avstår 
från att passera. Vägen i domen hade en årsmedelsdygntrafik på 855-1000 fordon 
varav 55 tunga fordon. Hastighetsbegränsningen var 70 km/h. Vägen var asfalte-
rad och saknade mittlinje. Vägen i domen ansågs inte vara tillräckligt avskiljande 
för att särskilts skäl punkt 2 skulle kunna tillämpas. 

Väg 155:s eventuella avskiljande effekt kan enligt Länsstyrelsens bedömning inte 
användas för att upphäva strandskyddet inom planområdet eftersom väg 155 
inte går mellan planområdet och strandområdet. Kommunens bedömning om att 
området är oanvändbart för rekreation på grund av att området anses vara avsku-
ret och svårtillgänglig på grund av vägarna innebär inte heller att särskilda skäl 
enligt punkt 2 föreligger.  

Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  4. Att området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området. 

Kommunen anger i planbeskrivningen att området behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet.  Den pågående verksamheten  som beskrivs i planbeskriv-
ningen är en bilverkstad med service och reperationsmöjligheter.

Verksamheten ska genom föreslagen planändring utvidgas med bilbesiktning, 
tvätthall, försäljning, administration samt möjligheten att bedriva teknisk ut-
bildning. Länsstyrelsen finner att särskilt skäl punkt 4 kan vara tillämpbart men 
ytterligare utredningar behövs som förtydligar verksamhetens behov av utökning 
och varför utvidgningen inte kan göras utanför området. Med området menas här 
Pinan industriområde inklusive området söder om väg 155. 
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Slutligen behöver en vägning av behovet av utvidgningen och utvecklingens på-
verkan på strandskyddets syften göras. Här behöver kommunen tydligare beskri-
va de värden som planområdet besitter eller kan besitta för allmänheten idag och 
i framtiden. Utgör den del av planområdet som innefattas av strandskydd en ut-
siktsplats med utblick över havet? Det är trots allt en upphöjd punkt inom områ-
det. Vilka alternativa platser finns i närområdet där allmänheten kan vistas samt 
blicka ut övre havet?  Att det ej föreligger några höga värden kopplat till växt- och 
djurlivet finns redan påvisat i kommunens naturvårdsplan, så här behöver kom-
munen inte göra några kompletteringar.

Notera att det bara är verksamheten (bilbesiktning, tvätthall, försäljning, admi-
nistration samt möjligheten att bedriva teknisk utbildning) som kommunen ska 
påvisa väger tyngre än strandskyddets intressen. Detta då bussdepå och tvätthall 
för kollektivtrafikfordon ligger utanför strandskyddszonen i detaljplanen. 

I beskrivning av syftet med detaljplanen behöver kommunen tydligare påtala att 
det rör sig om en utvidgning av en befintlig verksamhet. Som det ser ut nu ges 
intrycket att det handlar om etablering av nya verksamheter, något som ej utgör 
ett skäl för att få strandskyddsdispans för med åberopande av särkilt skäl punkt 4 
i 7 kap 18 c § MB.

Länsstyrelsen finner att verksamheten (bilbesiktning, tvätthall, försäljning, 
administration samt möjligheten att bedriva teknisk utbildning) kan ses vara av 
visst allmänt intresse då syftet är att få ner antalet resor utanför kommunen på 
den hårt trafikerade väg 155, men vill understryka att det ej lever upp till kriteriet 
angeläget allmänt intresse, se förklaring nedan. 

Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  6. Att området behöver tas i anspråk för 
att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Det är mycket ovanligt att punkt 6 används som särskilt skäl för att upphäva 
strandskyddet. Det behöver vara mycket speciella omständigheter som är mer 
eller mindre unika till sin karaktär. Av det som framgår i planhandlingarna be-
dömer Länsstyrelsen att utvecklingen inte är unik eller mycket speciellt på så sätt 
att särskilt skäl punkt 6 är tillämpbart för att upphäva strandskyddet.

Kommunen åberopar 7 kap 18 c §, punkt  5. Att området behöver tas i anspråk 
för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
området. 

Kommunen har inte angett särskilt skäl punkt 5 i 7 kap 18 c miljöbalken. Länssty-
relsen väljer ändå att redogöra för Länsstyrelsens bedömning i den frågan efter-
som den framtagna lokaliseringsutredningen har karaktären att ifrån början syfta 
till 5.e skälet.  Mot bakgrund till den information som finns i planhandlingarna är 
Länsstyrelsens bedömning att särskilt skäl punkt 5 inte är tillämpbart i detta fall. 
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Länsstyrelsens är mycket tveksam till att utvecklingen inom det strandskyddade 
området (bilbesiktning, tvätthall, försäljning, administration samt möjligheten 
att bedriva teknisk utbildning)  skulle innebära långsiktiga fördelar för samhället. 
Stöd i den bedömningen finns i en vägledande dom hos mark- och miljööverdom-
stolen (MÖD P 15 2930-15) gällande en semesteranläggning där det visar på att 
det att en utveckling som enligt kommunen skulle innebära stora positiva effek-
ter för kommunen och länet inte var tillräckligt för att anses som ett angeläget 
allmänt intresse, eftersom den planerade åtgärden bör ge fördelar för samhället 
på lång sikt. 

Den eventuella minskning av trafiken på väg 155 som möjligen kan ske med an-
ledning av planens genomförande bedöms inte vara av den grad att det kan anses 
som ett angeläget allmänt intresse. Att köra till fastlandet för att besikta bilen är 
enligt Länsstyrelsens bedömning inte orimligt. I utredningen står det att tillgång-
en till auktoriserad bilverkstad finns men att tillgången är bristfällig, det verkar 
också finnas en biltvätt. Även om det inte är en manuell biltvätt finns det i alla fall 
troligtvis möjlighet att tvätta bilen på ett miljöriktigt sätt. 

Det kan också vara bra att känna till att de omständigheter att kommunen genom 
markanvisningsavtal har bundit sig att överlåta yta för verksamheterna saknar 
betydelse vid bedömning om intresset kan tillgodoses utanför området, stöd i den 
bedömningen finns i dom MÖD M6776-15. 

Notera att bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon ligger utanför strand-
skyddszonen i detaljplanen och inte behöver tas med vid bedömningen av om skäl 
för strandskyddsdispens föreligger.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Den aktuella vattenförekomsten är Stora Kalvsund (SE574330-114000). Enligt 2 
kap. 10 § PBL får planläggning inte medverka till att en miljökvalitetsnorm, MKN, 
enligt 5 kap miljöbalken överträds.

Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av planförslaget inte kommer 
att påverka miljökvalitetsnormerna negativt. Det är dock viktigt att kommunen i 
det fortsatta planarbetet motiverar varför planförslaget inte medför att MKN för 
vatten försämras i första hand med avseende på föreslagen markanvändning och 
dagvattenhantering samt med avseende på föroreningar i grundvattnet. 

Hälsa och säkerhet 

Buller

Det framgår av planen att tänkta verksamheter kommer stå för en viss ökning 
av trafiken till och från området, men aktuellt planförslag bedöms inte påverka 
situationen på väg 155 negativt. Det behöver genomföras en bedömning av om 
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trafiken till området och verksamheterna ger upphov till ökat buller vid närbeläg-
na bostäder. I det fall det finns risk att riktvärden avseende industri- och annat 
verksamhetsbuller respektive trafikbuller överskrids vid bostäder behöver åtgär-
der hanteras i planen.

Risker

Planområdet ligger invid väg 155 som av Länsstyrelsen är utpekad som rekom-
menderad väg för transport av farligt gods. Länsstyrelsens riskpolicy ska därför 
tillämpas vilken anger att vid exploatering inom 150 meter från farligt godsled 
ska riskhanteringsprocessen beaktas.

Någon riskutredning finns inte framtagen för planförslaget. I planbeskrivningen 
finns en rubrik, Risk och störning, där bland annat väg 155 tas upp. Där be-
skrivs ett säkerhetsavstånd inom kommunen på 30 meter till farligt godsleder. 
Länsstyrelsen förespråkar 30 meter byggnadsfritt avstånd till farligt godsleder, 
vilket uppfylls här. Däremot behövs en riskbedömning göras om några ytterli-
gare skyddsåtgärder är relevanta att införa utifrån närheten till väg 155 och dess 
riskbild och den verksamhet som tillåts enligt planen. Det kan till exempel röra 
sig om fasadkrav på byggnaden eller utrymningsvägars placering.

I planbeskrivningen anges också att acetylen används inom området Pinan 
och att hela planområdet ligger inom riskzonen 300 meter vid eventuell brand. 
Kommunen skriver att detaljplanen inte reglerar denna risk då den primärt är 
en tillsyns- och tillståndsfråga för de verksamheter där acetylen förekommer.  
Kommunen behöver visa var dessa verksamheter befinner sig, var acetylenen 
förvaras samt vilka mängder det rör sig om. Kommunen behöver också beskriva 
eventuell påverkan på planen utifrån det avstånd som finns mellan planområdet 
och acetylenbehållarnas placering. Om det är lösa behållare finns krav på avstånd 
beskrivna i SÄIFS 1998:7 kap 5. Där framgår att avstånden mellan lös behållare 
med brandfarlig gas och kringliggande objekt ska vara så stora att betryggande 
skydd erhålls. Avstånden ska:

• begränsa risken för brand och explosion i omgivningen,
• begränsa risken för brandspridning inom anläggningen,
• begränsa risken för brand i omgivningen vid brand i anläggningen, och
• göra det möjligt att utrymma området kring anläggningen vid brand innan 

kritiska situationer uppstår.

Kan planen ha någon påverkan på framtida tillstånd för de verksamheter som 
idag hanterar acetylen?

Förorenade områden

En miljöteknisk markundersökning har genomförts för området som visar på 
förekomst metaller samt tyngre alifater i den östra delen av planområdet. Ingen 
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av de analyserade jordproverna överskrider riktvärden för mindre känslig mar-
kanvändning (MKM). En upplysning finns på plankartan om att anmälningsplikt 
för markarbeten gäller enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verk-
samhet och hälsoskydd. Provtagning har även skett av grundvattnet och analyser 
visar på mycket hög halt av metallerna koppar och zink samt måttliga halter av 
arsenik. Det framgår också på plankartan att eventuellt länshållningsvatten i 
samband med entreprenad renas innan avledning. 

Länsstyrelsen anser att föroreningarna av mark och grundvatten har hanterats i 
tillräcklig utsträckning i planen.

Råd enligt PBL och MB
Enligt 5 kap 14 § PBL är en av Länsstyrelsens uppgifter under samrådet att 
särskilt ge råd om tillämpningen av 2 kapitlet PBL och bestämmelserna i lagen i 
övrigt om det behövs från allmän synpunkt. (utökat, efter 1 januari 2015)

Förhållande till ÖP

Planen är förenlig med kommunens gällande översiktsplan, antagen 2018-06-14. 
I översiktsplanen påtalar kommunen att tillgången på exploaterbar mark är be-
gränsad och att kommunen därav vid planläggning måste göra noggranna avväg-
ningar vid valet av hur marken ska användas och hänsyn tas till vilka behov som 
kan komma att uppstå för marken i framtiden. Genom att placera nya verksamhe-
ter i eller nära befintliga industriområden ökar möjligheterna att reservera andra 
områden som är mer lämpade för t.ex. bostadsändamål. Vikten av att utveckla 
industriområdet Pinan för nyetablering av verksamheter inom området beskrivs 
tydligt i översiktplanen.

Allmänna intressen

God hushållning

Att anlägga nya miljöstörande verksamheter i eller nära en befintliga industri ut-
gör en god hushållning med marken i kommunen.  Då tillgången på exploaterbar 
mark är begränsad i kommunen är det extra viktigt att noggranna avvägningar 
görs vid valet av hur marken ska användas och hänsyn tas till vilka behov som 
kan komma att uppstå för marken i framtiden.

Naturmiljö
Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning att inga naturvärden finns på 
platsen som förhindrar föreslagen exploatering.



















Sida 21/35

Detaljplan för Tärnvägens industriområde   |   Samrådsredogörelse 2019-04-09   |   Dnr 0061/17

Genomförandeavtal 
Planbeskrivningens genomförandedel kompletteras med en redovisning om 
kommande exploateringsavtals huvudsakliga innehåll och information om 
innehållet i befintligt markanvisningsavtal.

Trafikverket

Ärende 
Trafikverket har av Öckerö kommun fått ovan rubricerade ärende för samråd. 
Planförslaget syftar till att åstadkomma mark för lättare industri med adminis-
tration och försäljning samt möjliggöra för en expanision av Hönö Pinans befint-
liga pendelparkering genom att lokalisera bussdepå och tvätthall för fordon inom 
planområdet. 

Planområdet är i direkt anslutning till den statliga väg 155 Göteborgsvägen för 
vilken Trafikverket är väghållare. Väg 155 är utpekad som en del av det funk-
tionellt prioriterade vägnätet med avseende på dagliga personresor samt kollek-
tivtrafik. Längs planområdet trafikeras vägen av 7723 fordon per årsmedeldygn 
(ÅDT) varav 536 är lastbilar (uppmätt januari 2017). Väg 155 har på sträckan en 
skyltad hastighet på 50 km/h. 

Synpunkter 

Dagvatten 

Kommunen måste se till att dagvatten hanteras inom planområdet och inte inver-
kar menligt på trafiksäkerheten eller vara till olägenhet för vägens bestånd, drift 
eller brukande (enligt Väglagen § 43). Vattentjänstlagen klargör att det kommu-
nens ansvar att inom samlad bebyggelse säkerställa att dagvatten omhändertas 
och behandlas i nödvändig omfattning innan det leds ut i recipient eller motsva-
rande. Trafikverket kan därför inom samlad bebyggelse principiellt inte ta emot 
vatten från andra verksamheter till diken längs statliga vägar. Om ingen annan 
lösning kan finnas måste kommunen kontakta Trafikverket för vidare diskussio-
ner om principer för hur dagvattenfrågan kan lösas. 

Vägområdet är definierat som det område som krävs för vägens funktion, inom 
detta område för en statlig väg bär Trafikverket ansvar för bland annat skötsel. 
Trafikverket tolkar plankartan som att bestämmelsen NATUR1 inkluderar en del 
av diket. Detta kan ge en begränsning i vilket område som tolkas som vägområde 
för väg 155. Om plangränsen inte flyttas bör även detta diskuteras vidare mellan 
Trafikverket och kommunen för att regleras. 
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Revidering av förslaget
Planbeskrivningen har reviderats och utökats i syfte att tydligare beskriva plan-
förslagets förutsättningar och konsekvenser. Särskild vikt har lagts vid mer utför-
liga redogörelser rörande de områden som kan aktualisera prövning av planen, 
samt för avsnitt om dagvatten och gestaltning. 

Följande revideringar har gjorts i plankartan inför granskning:

• En justering av planområdesgränsen innebär en minskning av planområdet 
i den västra och sydvästra delen samt en utvidgning mot Tärnvägen i norr. 
Justeringen är gjord i syfte att säkerställa planområdets in- och utfarter samt 
att i möjligaste mån följa gränsen för dikesbotten i befintligt dike mot väg 155. 
Användningen i den utvidgade delen blir densamma (GATA) som i gällande 
detaljplan och huvudmannaskapet för allmän plats kommer fortsatt vara 
kommunalt.

• Kvartersmarkens användningsområden har justerats. Justeringen innebär 
att all kvartersmark nu har samma användning och bestämmelser. Syftet är 
att öka planförslagets flexibilitet och förbättra möjligheten för kommunen att 
bestämma hur marken ska disponeras med avsikt på framtida behov. Jus-
teringen innebär ingen förändring av detaljplanens grundläggande syfte då 
användningen är densamma som i samråd.

• Användningen Parkering har lagts till inom kvartersmark i syfte att öka de-
taljplanens flexibilitet.

• Bestämmelse angående bebyggandets omfattning är ändrad, från största ex-
ploatering i kvadratmeter byggnadsarea till högsta utnyttjandegrad i procent 
per fastighetsarea. Revideringen är gjord m.a.p. att användningsområden 
inom kvartersmark är justerade enligt punkt ovan.

• Område för korsmark har lagts till i planområdets södra del. Bestämmelsen 
medger komplementbyggnad i form av anläggning för teknisk försörjning. 
Avsikten är att möjliggöra byggnation av exempelvis tekniska ramper med 
skärmtak för elektrifierade bussar.

• Bestämmelse om minsta takvinkel har ändrats från 7 till 5 grader inom kvar-
tersmark och ersätter tidigare generell bestämmelse.

• Bestämmelse p1 om att byggnad ska placeras minst 4 meter från tomtgräns 
har lagts till inom kvartersmark och ersätter tidigare generell bestämmelse. 

• Bestämmelse om att plank får uppföras har tagits bort. Bestämmelse f2 
reglerar nu istället lägsta färdigt golv inom kvartersmark och ersätter tidigare 
generell bestämmelse.
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• Bestämmelse b1 om att källare inte får finnas har lagts till inom kvartersmark 
och ersätter tidigare generell bestämmelse.

• Generell bestämmelse om att dagvatten ska renas och fördröjas innan avled-
ning har tagits bort då det är tveksamt den har lagstöd. En utförlig beskriv-
ning av dagvattenhanteringen inom planområdet redovisas istället i planbe-
skrivningens avsnitt om dagvatten.

• Bestämmelse (n1) om att underjordiskt fördröjningsmagasin för dagvatten 
får anordnas på prickmark har lagts till. Begränsningar gällande placering av 
magasin under kvartersmark finns inte, varför denna bestämmelse inte behövs 
för byggbar mark.

• Bestämmelse m1 om störningsskydd som reglerar utrymningsmöjligheter i 
fasad som inte vetter mot farligt godsled längs väg 155 har införts.

• Bestämmelse m2 om störningsskydd som reglerar att friskluftsintag ska pla-
ceras på oexponerad sida har införts.

• Administrativ gräns a1 för upphävande av strandskydd har införts.

• Upplysning om att driftavtal för gemensamt dike längs väg 155 finns har lagts 
till.  

Bilagor
• Utdrag ur plankarta med bestämmelser

• Alternativ utformning av planområdet

Samhällsbyggnadsförvaltningen 2019-04-09

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

Petter Leyman       Andreas Beutler 
Planarkitekt, Öckerö kommun    Plan- bygg och miljöchef, Öckerö kommun
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INLEDNING

Sammanfattning
Lokaliseringsutredningen redogör för de syften detaljplanen för Tärnvägens in-
dustriområde ska uppfylla, vilka behov planen ska tillgodose och varför en utvid-
gning i enlighet med planförslaget inte är möjlig utanför föreslaget planområde. 
Fem alternativa lokaliseringar redovisas med utgångspunkt i ett antal kriterier 
som behöver uppfyllas med hänsyn till planens syften och behov. Vid jämförelsen 
mellan vald placering och respektive alternativ vägs samma förutsättningar mot 
varandra för att få en så tydlig och rättvisande bedömningsgrund som möjligt. En 
sammanfattning om varför området är olämpligt redovisas för varje alternativ. 
Slutligen redovisas också konsekvenserna av de alternativa utformningar av plan-
området som studerats för att minska skadan på strandskyddet. 

Planens syfte
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två övergripande syften. Det ena 
är att åstadkomma ytterligare verksamhetsmark för lättare industri med tillhö-
rande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet att 
bedriva teknisk utbildning. Det andra är att skapa förutsättningar för fler att resa 
kollektivt genom en utökning av kommunens pendelparkeringskapacitet. 

Hönö Pinans utpräglade karaktär som verksamhetsområde och den strategiska 
placeringen nära färjeförbindelsen till fastlandet gör platsen särskilt lämpad för 
denna typ av utveckling. Avsikten med planförslaget är att komplettera verksam-
hetsområdet genom att möjliggöra för en utvidgning av befintliga verksamheter 
samt för en utvidgning av kommunens viktigaste pendelparkering. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR

Strandskydd
Planområdet omfattas idag inte av något strandskydd. Generellt strandskydd om 
100 meter återinträder vid ny planläggning och kommer då att beröra den västra 
delen av planområdet (se bild).  

Områdets skyddsvärden
Strandskyddet syftar till att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, samt bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 
och i vatten. Aktuellt planområde har inga kända naturvärden och pekas inte hel-
ler ut i Öckerö kommuns naturvårdsprogram. Det kan därför med stor säkerhet 
konstateras att det inte föreligger några höga värden kopplade till växt- och djurli-
vet inom området. Aktuellt planområde har inte använts för rekreation historiskt 
och det finns inte heller några tecken på att det används i detta syfte idag. Med 
tanke på Hönö Pinans utpräglade karaktär som industriområde, den omfattande 
trafiken inom området samt områdets planerade utveckling i enlighet med kom-
munens översiktsplan, så är det inte troligt att planområdet kommer besitta höga 
rekreativa värden för allmänheten i framtiden. 

Vad gäller allmänrättslig tillgång till strandområdet så är det också viktigt att 
påpeka att området närmast strandlinjen inte berörs av planförslaget och att det 
därmed även fortsättningsvis omfattas av strandskydd. Området är utfyllt med 
sprängsten och utfyllnaden är ca 20 meter bred längs med hela Tärnvägens sträck-
ning mot vattnet. Detta bedöms vara en tillräckligt bred passage för att uppfylla 
strandskyddets syfte om allmänrättslig tillgång till strandområden. Det innebär 
att förutsättningar för allmänheten att vistas vid vattnet och området närmast 
strandlinjen finns oaktat ett upphävande av strandskyddet inom planområdet.   

Bild: Planområde med återinträdande generellt strandskydd om 100 meter markerat i rött (ungefärlig gräns)
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SKÄL TILL UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDDET
Med stöd av denna lokaliseringsutredning och de slutsatser den leder till avser 
Öckerö kommun att få frågan om upphävande av strandskydd för aktuellt plan-
område prövad enligt 7 kap 18 c § Miljöbalken (1998:808). Kommunen anger 
följande särskilda skäl till upphävande:

• Området är genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan explo-
atering väl avskilt från området närmast strandlinjen (7 kap 18 c §, punkt 2) 
De vägar som avses här är väg 155/Göteborgsvägen och Tärnvägen.  
Tärnvägen är den väg som ligger direkt mellan planområdet och det strand-
skyddade området närmast strandlinjen, men vägen kan inte ses isolerad vid 
en bedömning av tillgängligheten till platsen. Detta eftersom väg 155 först 
måste passeras för att nå såväl Tärnvägen som planområdet och området 
närmast strandlinjen. Tärnvägen, som sträcker sig längs planområdets norra 
och västra del, är huvudgata inom Pinans industriområde och trafikeras av 
såväl bil- och busstrafik som tunga transporter. Vägen saknar säkra övergång-
ar för gående och har i dagsläget ingen skyltning, vilket innebär att hastighe-
ten ofta är hög. Göteborgsvägen/väg 155 som ligger söder om planområdet är 
kommunens i särklass mest trafikerade sträcka och även här saknas möjliga 
och säkra övergångar för gående. Vägen trafikeras idag av drygt 7 700 for-
don per årsmedeldygn längs sträckan, varav drygt 500 är tunga fordon eller 
lastbilar. Vägen har en skyltad hastighet på 50 km/timme men det är inte 
ovanligt att hastigheten överskrids, speciellt i riktning mot färjan vid Pinans 
färjeläge. Den naturliga platsen för en passage är vid korsningen mellan väg 
155 och Hedens byväg/Tärnvägen. Korsningen saknar övergångar för oskyd-
dade trafikanter och trafikrörelserna är svåra att förutse då korsningen inte är 
signalreglerad. Detta gäller i synnerhet när trafik passerar till och från Pinans 
industriområde samtidigt som trafik anländer från färjan.

• Området behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen 
kan inte genomföras utanför området (7 kap 18 c §, punkt 4) 
De verksamheter som avses här redogörs för under rubriken ”Behov som pla-
nen skall tillgodose”. Ytterligare förtydligande av skäl till varför utvidgningen 
inte kan genomföras utanför området redogörs för under rubriken ”Kriterier”.

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området (7 kap 18 c §, punkt 5)
Det intresse som avses här redogörs för under rubriken ”Behov som planen 
skall tillgodose” och avsnittet ”Utökad pendelparkering och kollektiva trans-
porter”.





Detaljplan för Tärnvägens industriområde  |  Lokaliseringsutredning 2019-04-09  |  Dnr SB 0061/17

Sida 8/28

Andra aspekter som måste beaktas är en stabil och pålitlig strömtillförsel med 
hög kapacitet för tester, underhåll och laddning, samt utökade verkstadsytor 
på grund av krav på säkerhetsavstånd vid arbeten avseende fordons stark-
strömsdelar. En utvidgning i enlighet med verksamhetens behov förutsätter 
stora ytor, dels med hänsyn tagen till alla de funktioner som ska rymmas inom 
tillkommande bebyggelse och dels i form av tillgänglighet till parkeringsytor 
och ytor för tekniska anläggningar. Tillgången på exploaterbar mark är be-
gränsad inom kommunen, särskilt med hänsyn tagen till att marken ska vara 
lämplig för ytkrävande verksamheter av detta slag. Pinans industriområde pe-
kas i kommunens översiktsplan ut som lämpligt för sådan användning och den 
västra delen av föreslaget planområde är den enda plats inom området som vid 
en utvidgning av verksamheten kan tillgodose behovet av utökade ytor i den 
omfattning som krävs. Planområdet rymmer också möjligheter för de behov av 
teknisk försörjning som verksamhetens utvidgning kräver.

• Verksamhetsutövaren har idag en mindre service- och reparationsverkstad 
inom Pinans industriområde. Denna del av verksamheten är tänkt att finnas 
kvar vid en utvidgning men den ska expandera för att kunna möta framtida 
behov. Service och reparation av fordon innebär oftast att besökande lämnar 
sina fordon på platsen. Närheten till kollektiva transporter och till färjeläget 
på Pinan har därför varit viktiga förutsättningar när verksamhetsutövaren 
först etablerade sig i området och är fortsatt viktiga vid en utvidgning av verk-
samheten. Lokaliseringen minskar behovet av lånebilar och innebär därmed 
även en minskad trafik såväl lokalt som på väg 155. Eftersom verksamheten 
redan är etablerad på Hönö Pinan är det också ur ett kund- och näringslivs-
perspektiv viktigt att utvidgningen sker inom närområdet. 

• I Öckerö kommun är såväl andelen Volvofordon som antalet Volvoanställda 
hög. Verksamhetsutövaren är en auktoriserad Volvoverkstad och deltar aktivt 
i Volvos utveckling mot en fordonsflotta som uteslutande ska vara försedd 
med eldrift. En avsikt med verksamhetsutövarens utvidgning är att möjlig-
göra för en avdelning med laddstolpar för elfordon som ska kunna nyttjas 
av såväl den egna verksamheten som av besökare och allmänhet. För skär-
gårdskommunen lämpar sig redan dagens elbilar perfekt för att ta sig kortare 
sträckor inom kommunen samt till och från pendelparkeringar. Närheten till 
pendelparkering, färjeläge och kollektivtrafik kan därmed förutsättas medfö-
ra att en sådan anläggning på sikt kommer att ha en mycket hög utnyttjande-
grad under stor del av dygnet, även helger. 

• Verksamhetsutövaren vill med utvidgningen möjliggöra för en bilprovnings-
anstalt för besiktning av fordon. Denna funktion saknas helt i Öckerö kom-
mun idag och skulle medföra en utökad service för kommunens invånare och 
en minskning av trafiken såväl lokalt inom kommunen som på väg 155, när 
syftet är att uträtta detta ärende.  
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Eftersom bilbesiktning saknas i kommunen är det positivt om en sådan an-
stalt är tillgänglig för så många kommuninvånare som möjligt. Placeringen 
vid Hönö Pinan är strategisk då området passeras dagligen av en stor andel 
bilägare i kommunen. 

• En utvidgning skapar förutsättningar för att bedriva teknisk utbildning kopp-
lad till verksamhetens funktioner, bland annat gällande kunskaper om servi-
ce, underhåll och reparationer av elfordon. Närheten till kollektivtrafiknoden 
Hönö Pinan och färjeförbindelsen till fastlandet underlättar för besökare och 
deltagare att ta sig till och från utbildningslokalerna. 

• Verksamhetsutövaren är idag aktiv på flera platser inom regionen. En utvid-
gning i enlighet med förslaget möjliggör för en lokalisering av verksamhetens 
centrala administrativa funktioner inom Öckerö kommun. Detta skapar i sin 
tur viktiga arbetstillfällen inom kommunen och bidrar till att stärka kommu-
nens näringsliv.

• Det finns idag cirka 6 000 personbilar inom Öckerö kommun och merparten 
är privatägda. Antalet privatägda fordon medför ett stort behov av anlägg-
ningar för fordonstvätt där tvättning kan ske utan risk för negativa miljö-
konsekvenser i form av utsläpp. Detta behov bedöms inte vara tillgodosett 
fullt ut då det endast finns en biltvätt för automattvätt av bilar i kommu-
nen. Verksamhetsutövaren kommer genom sin utvidgning kunna erbjuda 
en anläggning för kontrollerad egentvätt av fordon, något som helt saknas 
inom kommunen idag. Det finns också tankar på att en sådan anläggning ska 
kunna drivas av föreningar inom kommunen, vilket ytterligare skulle stärka 
det allmänna intresset och bidra till positiva effekter för samhället. Eftersom 
anläggning för egentvätt av bilar saknas i kommunen är det positivt om en 
sådan är tillgänglig för så många kommuninvånare som möjligt. Placeringen 
vid Hönö Pinan är strategisk då området passeras dagligen av en stor andel 
bilägare i kommunen.

• Ett viktigt inslag i verksamhetens utvidgning är ambitionen att så långt möj-
ligt vara självproducerande på el, främst genom solenergi. Sådan småskalig 
produktion kräver stora ytor för placering av solcellspaneler, primärt placera-
de på byggnadens tak. Den västra delen av föreslaget planområde är den enda 
plats inom området som vid en utvidgning av verksamheten kan tillgodose 
behovet av utökade ytor i den omfattning som krävs.
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KRITERIER
I denna lokaliseringsutredning beaktas vikten av att hela planområdet kan bi-
behållas för att tillgodose planens övergripande syften. Eftersom Hönö Pinan är 
kommunens viktigaste kollektivtrafiknod och knutpunkten för färjeförbindelsen 
till fastlandet från de sammanbundna öarna, så är det inte möjligt att flytta buss-
depå och tvätthall för kollektivtrafikfordon till något annat område inom kommu-
nen. Nedanstående kriterier för redovisade alternativa områden utgår därför från 
den tidigare nämnda verksamhetsutövarens behov.

Markanvändning
Alternativt område ska ligga i anslutning till befintlig industri eller på sådan 
plats där annan typ av exploatering är olämplig.     

Eftersom tillgången på exploaterbar mark är begränsad i kommunen måste nog-
granna avvägningar göras vid valet av hur denna mark ska användas och hänsyn 
tas till vilka behov som kan komma att uppstå för marken i framtiden. Genom 
att placera tänkt verksamhet i eller nära ett befintligt industriområde så ökar 
möjligheterna att reservera andra områden som är mer lämpade för t.ex. bostads-
ändamål. Beroende på vilken typ av verksamheter som ligger i närheten så kan 
en lokalisering vid ett befintligt verksamhetsområde också medföra andra goda 
effekter. Möjlighet att uträtta liknande ärenden, minskade transporter och sam-
ordning av leveranser är några exempel på sådana vinster. 

Områdets storlek
Alternativt område ska omfatta ungefär lika stor area som markanvisat område 
för tänkt verksamhet. 

Planområdet omfattar totalt ca 13 420 m2. Av dessa utgör markanvisningen för 
tänkt industriverksamhet ca 5 800 m2 kvartersmark. Med tanke på verksam-
hetens natur så finns ett behov av stora ytor och markanvisningsavtalet medger 
även en justering av området inom ramen för framtagandet av detaljplanen. Det 
alternativa områdets storlek bör åtminstone motsvara storleken på redan mark-
anvisat område.

Markägoförhållanden
Alternativt område bör ligga på kommunalägd mark.

Förutsättningen för kommunal markanvisning är att kommunen äger marken 
som anvisas. Fastigheterna inom föreslaget område ägs av kommunen. Om mar-
kanvisning ska kunna ges på en alternativ plats så förutsätter detta antingen att 
området redan ligger på kommunal mark, eller att marken är möjlig att lösas in. 
Oavsett om inlösen är möjlig så innebär det ett mer komplicerat förfarande och 
därigenom sämre förutsättningar att genomföra planen.
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Tillgänglighet
Alternativt område bör ligga nära huvudleden på någon av de fyra samman-
bundna öarna Hönö, Öckerö, Hälsö eller Fotö. 

Idag finns vare sig bilprovningsanstalt eller tvätthall för egentvätt av personbilar 
i kommunen. Planen syftar bland annat till att möjliggöra för sådan verksamhet 
och därmed erbjuda kommunens invånare att besiktiga och tvätta sin bil vid en 
lokal anläggning istället för att behöva uträtta sådana ärenden utanför kommu-
nen. Funktionen skall vara tillgänglig för flertalet kommuninvånare och därför 
bör planområdet vara lokaliserat där verksamheten kan nås av så många som 
möjligt. En lokalisering på någon av de sammanbundna öarna Hönö, Öckerö, 
Hälsö eller Fotö är lämpligast, eftersom dessa öar genom broförbindelse har för-
utsättningarna att relativt enkel nås med bil av ca 80% av kommunens invånare. 
En placering nära huvudtrafikleden (Burövägen-Hälsövägen-Hönövägen-Öck-
erövägen) skulle ytterligare öka tillgängligheten och även minska antalet onödiga 
trafikrörelser inom tätbebyggt område. 

Kollektivtrafik
Alternativt område bör ligga i ett kollektivtrafiknära läge där antalet resalter-
nativ är som störst.  

Det är viktigt att kunna nå den ovan beskrivna verksamheten på andra sätt än 
med bil, såväl för besökare som för anställda. Verksamheten är även tänkt att 
innehålla en auktoriserad service- och reparationsverkstad för ett flertal bilmär-
ken. Vid en service lämnas fordonet normalt sett för upphämtning senare. Det är 
inte ovanligt att lånebil erbjuds under den tid den egna bilen inte är tillgänglig. 
Genom att placera en sådan verksamhet i ett kollektivtrafiknära läge minskar 
behovet av lånebil och därigenom även antalet onödiga bilresor. Ligger området 
dessutom på gångavstånd till en större kollektivtrafiknod ökar antalet möjliga 
resor som kan företas med kollektivtrafik. De reguljära bussturer som är aktuella 
för denna utredning är linje 290 och linje 291. Båda linjerna trafikerar sträckan 
Hönö Pinan till Göteborg men de har olika lokala sträckningar. Linje 290 trafi-
kerar Öckerö och Hälsö och går mellan färjelägena Hönö Pinan och Burö, medan 
linje 291 trafikerar Hönö och Fotö och går mellan Hönö Pinan och Söö på Fotö.

Strandskyddets värde
Alternativt område bör ligga där strandskyddets värde är lika med eller lägre 
än det som råder vid föreslaget planområde.  

Vid en sammanvägning av övriga kriterier för alternativ lokalisering har kommu-
nen bara funnit ett område som inte omfattas av strandskydd vid ny planlägg-
ning. Eftersom generellt strandskydd återinträder i flertalet redovisade alterna-
tiv görs därför en jämförelse över uppskattad skada på strandskyddets syften i 
respektive alternativ.
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ALTERNATIV BURÖVÄGEN

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat vid korsningen mellan Stuvö och Hälsö. En kilometer 
norrut ligger Burö färjeläge, med anknytningar till Nordöarna Källö-Knippla, 
Hyppeln och Rörö. Strax öster om området finns en förskola och söderut ligger 
villabebyggelse. Västerut finns ett strandområde med naturklassificering 2 enligt 
Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. Tillgänglig yta är begränsad norrut 
eftersom även denna del är naturklassad med den något lägre klassen 3. Området 
har tidigare varit havsbotten där utfyllnad har skett gradvis. Markanvändningen i 
gällande byggnadsplan är allmän plats parkmark. Gällande översiktsplan föreslår 
natur. Området omfattas inte av strandskydd men generellt strandskydd om 100 
meter återinträder i den västra delen vid ny planläggning.

Markanvändning
Området ligger inte i direkt anslutning till befintligt verksamhets- eller industri-
område. Platsen har tidigare använts för masshantering och marken innehåller 
troligen också en del föroreningar, vilket skulle medföra sanering vid en annan 
typ av utnyttjande. En placering av tänkt verksamhet här kan även begränsa möj-
ligheten för framtida expansion av skolområdet i anslutning till förskolan österut. 
Gällande översiktsplan föreslår att marken används för naturändamål. 

Bild: Burövägen, Hälsö
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ALTERNATIV LÅNGESAND

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat i anslutning till ett befintligt industriområde på norra 
delen av Öckerö, strax söder om broförbindelsen mellan Öckerö och Hälsö. Verk-
samheterna inom industriområdet är framförallt inriktade mot verkstadsindustri, 
men här finns även hantverkare och ett cementgjuteri. På den valda ytan ligger 
en fotbollsplan som inte längre används för idrottsverksamhet och här finns i 
dagsläget en tillfällig masshanteringsplats. Väst och sydväst om området ligger 
villabebyggelse och norrut en småbåtshamn för fritidsbåtar. Markanvändningen 
i gällande detaljplan är idrottsområde. Gällande översiktsplan föreslår verksam-
hetsområde och industri som får innehålla störande verksamhet. Området om-
fattas inte av strandskydd men generellt strandskydd om 100 meter återinträder i 
den östra och södra delen vid ny planläggning.

Markanvändning
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhets- och industriområde 
och lämpar sig därför väl för vidare exploatering med samma ändamål.  

Bild: Långesand, Öckerö
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ALTERNATIV LÖKHOLMSVÄGEN

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat vid brofästet mellan Hönö och Öckerö på den norra delen 
av Hönö. Söder om området ligger en bensinstation med handel och viss bilservi-
ce. En rondell som förbinder Hönövägen, Öckerövägen och Göteborgsvägen (väg 
155) ligger i anslutning till området. Hönö Pinans färjeläge ligger ytterligare en 
dryg kilometer österut. En cykelväg passerar genom området idag och planlägg-
ning skulle innebära ny sträckning av denna. Markanvändningen i gällande bygg-
nads- och detaljplaner är allmän plats parkmark respektive centrumändamål. 
Gällande översiktsplan föreslår utvecklingsområde för verksamheter, centrum, 
och kontor m.m. Översiktsplanen pekar även ut platsen som utredningsområde 
för ny lokalisering av räddningstjänstens verksamheter i kommunen. Området 
omfattas av strandskydd i den norra och västra delen och generellt strandskydd 
om 100 meter återinträder på hela platsen vid ny planläggning.

Markanvändning
Närheten till intilliggande bensinstation med handel och service talar för tänkt 
exploatering. Verksamheterna är likartade vilket skulle kunna innebära goda 
samordningseffekter vid transporter eller ärenden till området. 

Bild: Lökholmsvägen, Hönö
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ALTERNATIV SANDEBACKEN

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat i anslutning till ett befintligt industriområde på södra 
delen av Hönö. Österut ligger villabebyggelse och norrut en sporthall med utom-
hustennisbana. Väster- och söderut ligger centrumbebyggelse med industrier, 
lagerbyggnader, handel och kontor. En och en halv kilometer sydost om området 
ligger broförbindelsen till Fotö. Markanvändningen i gällande byggnadsplaner är 
allmän plats parkmark. Gällande översiktsplan föreslår utvecklingsområde för 
verksamheter, centrum, kontor m.m. Området omfattas av strandskydd i södra 
delen och generellt strandskydd om 100 meter återinträder på samma yta vid ny 
planläggning.

Markanvändning
Området ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhets- och industriområ-
de. Inom området finns också diverse detaljhandel, ett gym och en lunchrestau-
rang vilket är positivt eftersom ärenden till tänkt verksamhet därigenom skulle 
kunna samordnas med andra typer av ärenden.

Områdets storlek
Området är ca 6 200 m2. 

Bild: Sandebacken, Hönö





Sida 23/28

Detaljplan för Tärnvägens industriområde  |  Lokaliseringsutredning 2019-04-09  |  Dnr SB 0061/17

ALTERNATIV SÖDRA SUDDA

Plats och förutsättningar
Området är lokaliserat i anslutning till ett idrottsområde på södra delen av Hönö. 
Väster-, öster- och söderut ligger befintlig bostadsbebyggelse. Huvudtrafikleden 
Öckerövägen går mellan området och bebyggelsen i öster. En och en halv kilome-
ter sydost om området ligger broförbindelsen till Fotö. Hela området har natur-
klassificering 3 enligt Naturvårdsprogrammet för Öckerö kommun. Markanvänd-
ningen i gällande detaljplan är allmän plats natur. En ny detaljplan i anslutning 
till idrottsområdet norrut är under framtagande och denna möjliggör skolverk-
samhet. Gällande översiktsplan föreslår natur där exploatering bör undvikas på 
grund av områdets höga naturvärden. Området omfattas inte av strandskydd och 
strandskydd återinträder inte heller vid ny planläggning.

Markanvändning
Marken bör i rimligaste mån bevaras för naturändamål eftersom området 
innehåller särskilt värdefull våtmark där rödlistade arter förekommer. Området 
ligger inte heller i direkt anslutning till befintligt verksamhets- eller industriom-
råde. 

Bild: Östra Sudda, Hönö

















Sammanfattning

På Hönö, söder om Tärnvägen, pågår detaljplanearbete 
för att möjliggöra industri, handel, kontor, bussdepå samt 
parkering. Planområdet avser en del av fastigheterna 
Heden 1:229 och 1:300 och planförslaget innebär 
en komplettering till det befintliga industriområdet på 
Hönö Pinan.

Trafikutredningen omfattar:

• Analys av framkomlighet i korsningen Tärnvägen/
Göteborgsvägen (väg 155).

• Analys av planförslaget/planområdet m.a.p. 
trafiksäkerhet , tillgänglighet och framkomlighet, 
både inom området och i anslutning till in- 
och utfarter.

Tärnvägen/Göteborgsvägen (väg 155)
2017 antogs en detaljplan för ny kretsloppspark på norra 
delen av Pinan, vilken har vunnit laga kraft under 2018. I 
den trafikutredning som gjordes i planarbetet för Öckerö 
kretsloppspark genomfördes kapacitetsanalyser, för att 
kartlägga påverkan på trafiksituationen i synnerhet på 
Göteborgsvägen/väg 155. 

När den tillkommande trafiken som aktuellt 
planområde alstrar har lagts till kan vi dra 
slutsatsen att vänstersvängfältet behöver göras 
15 meter längre. Tillsammans med scenariet från 
Kretsloppsparksutredningen behöver vänstersvängfältet 
förlängas till totalt 172 meter, vilket också kan 
jämföras med dagens körfältslängd på cirka 82 meter. 
Konsekvensen blir att dagens busskörfält behöver kortas 
med 90 meter. 

Planområdet
Planområdets utbredning påverkas av strandskyddet 
på den västra delen. Planen utformas därför flexibelt 
för att ge möjlighet till olika typer av verksamheter på 
denna del. Utgångspunkten i denna utredning är dock 
att bilverksamheten läggs på den västra sidan och 
bussdepån på den östra.  

Västra delen/bilverksamhet
Infarten till området bör läggas så långt österut som 
möjligt för att skapa de bästa siktförhållandena. 

Verksamhet så som bilbesiktning, som kan finnas med 
i planerna för aktuell fastighet, kräver att kö kan ordnas 

oberoende av ankomsttid. Det går att lösa genom 
anläggning av körbanor på ömse sidor parkeringarna. 
Tillsammans med den byggnadsyta som önskas för 
verksamheten finns det inte utrymme för dubbelriktade 
körbanor runt byggnaden. För att minimera konflikter 
mellan inkommande och utgående fordon föreslås 
enkelriktade körbanor med motsols trafikriktning. 

Östra delen/bussdepå
Områdets storlek begränsar möjligheterna för vändning 
utan backning. Med separerad in- och utfart minimeras 
backrörelser inne på bussdepåns område, vilket gynnar 
såväl trafiksäkerhet som framkomlighet. Det finns en 
problematik med att servicepersonal inte har tillstånd att 
köra bussarna på det allmänna vägnätet, vilket skulle 
innebära att utkörning på Tärnvägen skulle vara omöjlig. 
Då exakt samma förutsättningar verkar gälla även på 
befintlig anläggning, intill pendelparkeringen, bör det 
finnas förutsättningar för att använda föreslagen lösning 
med separerad in- och utfart.

Trafiksäkerhet cykel
En koppling av gc-banan mot en eventuell framtida 
gc-bro mellan Hönö och Öckerö, via Lammholmen, 
kräver en gc-passage över Tärnvägen. I förslaget som 
tagits fram är passagen förskjuten relativt långt västerut 
mot kurvan på Tärnvägen, vilket innebär begränsningar 
i sikt. En alternativ passage föreslås därför istället öster 
om infarten till bussdepån/östra delen. Det finns utrymme 
att lägga en gc-väg inom vägområdet på den norra sidan 
om Tärnvägen. Hur det löses höjdmässigt måste dock 
utredas mer i detalj. Förutom bättre sikt vid passagen, 
för såväl bilister som cyklister, innebär den alternativa 
gc-sträckningen att färre cyklister behöver korsa in- och 
utfarterna till det nya planområdet. 

Beslut om den alternativa gång- och cykelsträckningen 
är inte beroende av hur planområdet utformas. Däremot 
är det viktigt att konstatera att det finns möjlighet att 
skapa en säker gc-passage i det fall det blir aktuellt 
med en gc-bro i framtiden. Gång- och cykelbana kan 
i första skedet byggas fram till infarten till den västra 
delen av fastigheten. När en eventuell gc-bro anläggs i 
framtiden byggs gc-passage och gc-bana på den norra 
sidan Tärnvägen.
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1. Bakgrund och syfte

Figur 1. Planområdets placering på Hönö (Digitala kartan, 
Öckerö kommun, 2019).

Figur 2. Planområdet ortofoto (Digitala kartan, Öckerö 
kommun, 2019).

1.1 Sammanhang
På Hönö, söder om Tärnvägen, pågår detaljplanearbete 
för att möjliggöra industri, handel, kontor, bussdepå samt 
parkering. Planområdet avser en del av fastigheterna 
Heden 1:229 och 1:300 och planförslaget innebär 
en komplettering till det befintliga industriområdet på 
Hönö Pinan.

Länsväg 155 sträcker sig från Hönö (där kallad 
Göteborgsvägen) till Vädermotet på Hisingen (där kallad 
Torslandavägen eller Öckeröleden) och passerar bland 
annat Lilla Varholmen, Hällsvik, Amhult, Syrhåla och 
Sörred. Leden är hårt trafikerad med cirka 30 000 bilar 
per dygn och är av Trafikverket utpekad som en del av 

det funktionellt prioriterade vägnätet med avseende 
på dagliga personresor samt kollektivtrafik. Samtliga 
färjeleder från öarna i Öckerö kommun når fastlandet 
via Lilla Varholmen och därmed är väg 155 öarnas enda 
koppling till Göteborg.

2017 antogs en detaljplan för ny kretsloppspark på norra 
delen av Pinan, vilken har vunnit laga kraft under 2018. I 
den trafikutredning som gjordes i planarbetet för Öckerö 
kretsloppspark genomfördes kapacitetsanalyser, för att 
kartlägga påverkan på trafiksituationen i synnerhet på 
Göteborgsvägen/väg 155. 

I samrådet om detaljplan för Tärnvägens industriområde 
har konstaterats ett behov av att göra en trafikutredning, 
främst för att studera kapaciteten i korsningen Tärnvägen 
- väg 155. Den tidigare trafikutredningen ger kännedom 
om kölängder vid olika scenarier, med hänsyn tagen 
till kretsloppsparkens trafikalstring. Den trafikalstring 
som Tärnvägens industriområde kan väntas ge ska 
ställas i relation till tidigare beräknade effekter av 
kretsloppsparken. 

1.2 Omfattning
Trafikutredningen omfattar följande:

 » Framkomligheten i korsningen Tärnvägen - väg 155 
analyseras och eventuell påverkan redovisas. Beräkningar 
och analyser görs i förhållande till resultatet av trafikanalys 
Öckerö kretsloppspark.

 » Åtgärdsförlag för att säkerställa framkomlighet till 
planområdet 

 » En analys görs avseende trafiksäkerhet i anslutning till  
  in- och utfarter

 » Analys/kontroll av möjligheten att disponera 
planområdet för den planerade verksamheten, med 
avseende på trafik

 » Kontroll av ytbehov för bussdepå
 » Eventuella åtgärdsförslag för ökad trafiksäkerhet 

  

Kapacitetsanalysen avgränsas till korsningen Tärnvägen 
- väg 155 och omfattar inte påverkan på Hönövägen, 
Lökholmsvägen och Öckerövägen, de vägar som möter 
väg 155 i en cirkulationsplats cirka 600 meter västerut.
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2. Förutsättningar

Figur 3. Väg 155 – vägvisning in på Tärnvägen.

2.1 Verksamhet inom planområdet
Syftet med detaljplan för Tärnvägens industriområde, del 
av Heden 1:229 och 1:300 är att skapa förutsättningar för 
flytt och utökning av några av de verksamheter/funktioner 
som redan finns på Pinans industriområde. Planförslaget 
medger industri, detaljhandel, kontor, bussdepå och 
parkering på hela den yta som tillåter bebyggelse. 
Planområdet är idag obebyggt.

Marken inom planområdet ägs av Öckerö kommun 
och hela ytan har därmed samma bestämmelser, 
vilket ger flexibla disponeringsmöjligheter. Vid planens 
framtagande finns markanvisningsavtal med en 
intressent som vill nyttja den västra delen av planområdet 
till verksamhet i form av bilbesiktning, tvätthall, 
bilverkstad, försäljning, administration och möjlighet att 
bedriva teknisk utbildning. Markanvisningsavtalet medger 
dock en justering av anvisningsområdet inom ramen 
för framtagandet av detaljplanen. Bilverksamheten kan 
därmed även läggas på den östra delen. 

Öckerö kommun har planer på att låta den östra delen 
av planområdet användas för omlokalisering av den 
bussdepå och tvätthall som Västtrafik har på Pinan. 

Föreliggande utredning utgår ifrån att det är ovan 
nämnda verksamheter som kommer att nyttja 
Tärnvägens industriområde i framtiden. Utredningen tar 
inte hänsyn till eventuella andra scenarier med avseende 
på användning av mark.

Trafikalstring för bilverksamheten utgår ifrån siffror som 
har erhållits från verksamhetsutövaren. 

Gällande bussdepå och tvätthall antas att ingen 
förändring av antalet trafikrörelser sker, gentemot 
befintlig anläggning. Läget för bussarnas infart och utfart 
till Göteborgsvägen/väg 155 kommer inte att påverkas av 
en flytt av depån.

2.2 Strandskydd/osäkerhetsfaktorer 
gällande detaljplanen
Planområdets utbredning påverkas av strandskyddet 
på den västra delen. Planen utformas därför flexibelt 
för att ge möjlighet till olika typer av verksamheter på 
denna del. Utgångspunkten i denna utredning är dock 
att bilverksamheten läggs på den västra sidan och 
bussdepån på den östra.

2.3 Trafiksituationen väg 155 / 
Trafikutredning Öckerö Kretsloppspark
Idag utgör Tärnvägen huvudgata med infart till 
industriområdet men också pendelparkeringen på Hönö 
Pinan. All östergående trafik på väg 155, som inte ska 
med färjan, kör in på Tärnvägen.

I trafikutredningen för Öckerö Kretsloppspark (2016-11-
04, Atkins) analyserades maxtimmen på för- respektive 
eftermiddagen (kl. 06.00 – 07.00 och kl. 16.00 – 17.00) 

för tre scenarier: dagens situation, år 2036 och år 2036 
med inställd färja. 

Trafikmängder i utredningen baserades på räkningar 
från september/oktober 2015 och anpassades efter det 
teoretiska medeldygnsflöde som Trafikverket har fastställt 
för väg 155 (2016). Till dessa siffror lades förväntat antal 
besökare till Kretsloppsparken, baserat på besöksräkning 
på den befintliga återvinningscentralen på Öckerö. En 
årlig trafiktillväxt på 1 % togs med i beräkningarna.

Resultatet av trafikanalysen av korsningen Tärnvägen/
väg 155 blev att det befintliga vänstersvängfältet 
österifrån på väg 155 skulle behöva förlängas med 
75 meter (jämfört med dagens läge), för att klara 
eftermiddagens maxtimme år 2036 vid anläggning av 
Kretsloppsparken. 

Utredningen poängterade att en anpassning av 
Kretsloppsparkens öppettider kan göras. På så 
sätt säkerställs att besökstrafik dit undviks under 
eftermiddagens maxtimme för trafikflödet på väg 155.

Maximal köbildning på förmiddagen inträffar vid inställd 
färja under förmiddagens maxtimme och innebär att 
kön sträcker sig längs väg 155 ästerut till cirkulationen 
Öckerövägen/Hönövägen/Lökholmsvägen. Dock är 
denna köbildning endast tillfällig och har därmed inte 
beaktats vid dimensionering av trafiksystemet. 

2.4 Dagvattenhantering
En dagvattenutredning har gjorts av Tyréns (2018-05-
30). Av figur 4 framgår vad som behöver anläggas för att 
klara av att ta hand om dagvattnet i området. I anslutning 
till planområdets västra sida finns en betongtrumma 
under Tärnvägen, vilken leder dagvatten från både 
planområdet, Tärnvägen och Göteborgsvägen till havet.  

Vid val av läge för utfart har hänsyn tagits till befintlig 
dagvattentrumma under Tärnvägen (och framtida behov 
av dike) vid den västra delen av området.
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Figur 6. Summering trafikflöden Tärnvägen förmiddag.

Figur 7. Summering trafikflöden Tärnvägen eftermiddag.
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4.3 Trafiksäkerhet cykel
Att beakta:

• För att ta sig fram till planområdets båda delar 
behövs en gång- och cykelbana utmed Tärnvägens 
södra sida.

• En koppling av gc-banan mot en eventuell framtida 
gc-bro mellan Hönö och Öckerö, via Lammholmen, 
kräver en gc-passage över Tärnvägen. I förslaget 
som tagits fram är passagen förskjuten relativt långt 
västerut mot kurvan på Tärnvägen. Erforderlig sikt 
kan nås om gång- och cykeltrafikanter stannar vid 
vägkanten innan passagen samt att diket hålls fritt 
från växtlighet. Men risken är mycket stor att det är 
svårt att få ner speciellt cyklisternas hastighet innan 
passagen. En alternativ passage föreslås därför 
öster om infarten till bussdepån. Det finns utrymme 
att lägga en gc-väg inom vägområdet på den norra 
sidan om Tärnvägen. Hur det löses höjdmässigt 
måste dock utredas mer i detalj. Förutom bättre 
sikt vid passagen, för såväl bilister som cyklister, 
innebär den alternativa gc-sträckningen att färre 
cyklister behöver korsa in- och utfarterna till det nya 
planområdet. 

• Beslut om den alternativa gc-sträckningen är inte 
beroende av hur planområdet utformas. Däremot är 
det viktigt att konstatera att det finns möjlighet att 
skapa en säker gc-passage när det blir aktuellt med 
en gc-bro i framtiden. 
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Figur 12. Alternativ utformning (ej juridiskt bindande) (Öckerö kommun, 2019).

5. Alternativ utformning

I den alternativa utformningen finns inte plats för lika 
många parkeringsplatser för bilverksamhet som i 
huvudalternativet, medan det finns fler parkeringsplatser 
än nödvändigt för bussdepån. Fortfarande får 
anläggningen plats med 16 bussar, varav 8 stycken 
boggiebussar och 8 normalbussar. Men den största 

konsekvensen av den alternativa utformningen är att 
bilverksamheten måste krympas ner jämfört med de 
planer och önskemål som finns. 
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SAMMANFATTNING

Öckerö kommun vill klarlägga förutsättningarna för Tärnvägens industriområde som befinner sig på
Hönö. Detaljplanen utgör en komplettering till det befintliga verksamhetsområdet på Hönö Pinan.
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstadkomma industrimark
för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av varor och tjänster, samt möjlighet
att bedriva teknisk utbildning.

Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom
att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom
planområdet.

 I nuläget är mark angett som allmän plats, naturområde.

Planområdets area är 13 210 m2 och ägs av Öckerö kommun.

I området finns kommunala ledningar för vatten och spillvatten (tryckavlopp), dagvatten avleds via
öppet system i dike och vidare mot hav. Vatten och spillvatten för nybyggda hus kommer att anslutas
till det befintliga ledningsnätet.
Kommunen eftersträvar att tillämpas lokala lösningar, LOD, som rekommenderas i så stor omfattning
som möjligt.

I dagsläget består området av kuperat berg i dagen blandat med mindre vegetationsytor, samt finjord
mot havet. Avvattningen av området sker i diken utmed vägkanter.

Höjdsättning av byggnader bör planeras på så sätt att byggnader inte kan skadas vid översvämningar
och framtida höjningar av havsnivån. Lägsta höjd för färdigt golv ska vara på nivån +3,4 (RH 2000)
enligt kommunen.

För att den naturliga vattenbalansen inte ska påverkas negativt är det viktigt att behålla och utnyttja
befintliga ytliga avvattningsstråk i så stor utsträckning som möjligt. Öppna dagvattenstråk bidrar med
fördröjning och rening av dagvattnet.

Trafiken är periodiskt varierande, och som störst under sommarsäsong. För dagvatten krävs
fördröjning i området och ett visst reningsbehov. Från trafikerade ytor innehåller vattnet små mängder
föroreningar i form av svavel- och kväveföreningar, olja och tungmetaller.

Öckerö kommun har ingen dagvattenpolicy eller riktlinjer för dagvattenhantering i kommunen.
Flödesberäkningar för respektive område har genomförts utifrån antaganden som gjorts gällande
bebyggelsetyp. Flöden har beräknats för ett 30-års regn där bebyggelsetypen är industriområde och ej
instängt.

Dagvattenflödet kommer att öka kraftigt efter en exploatering till följd av byggnader och stora
planerade asfaltsytor. Även mängden föroreningar i dagvattnet bedöms öka efter en exploatering.

Efter exploatering föreslås dagvatten från asfaltsytor avledas via dagvattenbrunnar med filterinsats
och sandfång och ett magasin för flödesutjämning innan det släpps vidare mot slutlig recipient. Även
takvatten föreslås ledas via fördröjningsmagasin. Genom att leda dagvattnet via brunnar med
filterinsats sker en rening av föroreningar från dagvattnet som annars skulle landat i recipienten.
Beroende på framtida verksamheter inom området skulle en oljeavskiljare kunna installeras innan
utloppet till diket från magasinet.



Uppdrag: 282781, Dagvattenutredning Tärnvägen industriområde
ö ö ä ö

2018-05-30

Beställare: Öckero kommun Rapport

O:\GBG\282781\R\_Text\Rapport.docx

4(22)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1 SYFTE ...................................................................................................................................... 5

2 UNDERLAG ........................................................................................................................... 5

3 BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET ............................................................ 5

3.1 ALLMÄN ORIENTERING ..........................................................................................................5

3.1 GEOLOGI OCH TOPOGRAFI ..............................................................................................7

3.2 BEFINTLIGA VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR .................................................8

3.3 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING ...........................................................................8

3.3.1 AVRINNINGSOMRÅDE A ................................................................................... 10

3.3.2 AVRINNINGSOMRÅDE B.................................................................................... 12

4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN ..................................................................................... 15

4.1 OMRÅDEBESKRIVNING .................................................................................................... 15

4.2 DIMENSIONERING DAGVATTEN.................................................................................. 15

4.2.1 NUVARANDE AVRINNINGSOMRÅDET .............................................................. 16

4.2.2 FRAMTIDA AVRINNINGSOMRÅDET .................................................................. 16

5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING ............................................................ 17

5.1 FÖRESLAGEN EXPLOATERING...................................................................................... 17

5.2 FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING INOM PLANOMRÅDET ........................ 17

5.3 DIMENSIONERING AV BEFINTLIG TRUMMA UNDER TÄRNVÄGEN .............. 18

5.4 SKYDD MOT HÖGA HAVSNIVÅER .............................................................................. 19

6 MILJÖBEDÖMNING MED HÄNSIN TILL RECIPIENT OCH
MILJÖKVALITETSNORMER .................................................................................................... 19

6.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR RECIPIENT ........................................................... 19

6.2 FÖRORENINGAR I DAGVATTEN FRÅN PLANOMRÅDET ................................... 20

7 KOSTNADSBERÄKNINGAR.......................................................................................... 20

7.1 ÖVERSIKTLIG KALKYL ANLÄGGNINGSKOSTNAD ............................................... 20

7.2 DRIFT OCH UNDERHÅLLSKOSTNAD ......................................................................... 21

8 SLUTSATSER ..................................................................................................................... 21

9 REFERENSER ..................................................................................................................... 21

10 BILAGOR ............................................................................................................................. 22



Tyréns AB Lilla Badhusgatan 2
411 21 Göteborg
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2018-05-30

1 SYFTE
Syftet med dagvattenutredningen är att klarlägga förutsättningarna för en detaljplan för
Tärnvägens industriområde på Hönö, Öckerö kommun, som är del av Heden 1:300.
Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att åstadkomma
industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av varor och
tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa
förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny
lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.

2 UNDERLAG
Följande material har tillhandahållits:

· Grundkarta i dwg format

· Höjdmodell i LAS format

· Situationsplan med befintliga ledningar, dwg

· Ortofoto över planområdet, JPG

· Illustrationsritning, pdf

I arbetet med utredningen har Svenskt Vattens publikationer P110, P104 och P105 använts.

3 BESKRIVNING AV UTREDNINGSOMRÅDET

3.1 ALLMÄN ORIENTERING

Planområdet ligger på norra Hönö i Öckerö kommun (Figur 1) i anslutning till färjeläget och
industribebyggelse (Figur 2). Området avgränsas av befintliga vägar, Göteborgsvägen och
Tärnvägen samt naturområden och hav.

Planområdet har en yta på ca 13 210 m2 och ägs idag av kommunen.

Inom området finns det befintliga avvattningsdiken som kommer att behållas då de idag även
avvattnar vägarna som angränsar till området. Det är viktigt att det tas hänsyn till dessa vid
höjdsättning och planeringen av området.

Öckerö kommun har ingen dagvattenpolicy eller antagna riktlinjer för hantering av dagvatten
inom kommunen. Utgångspunkten för dagvattenhanteringen är att skapa fördröjning med viss
rening inom området för att minska dagvattenflödet och föroreningsbelastningen till havet som
är slutlig recipient.

Området ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Dagvattennät
finns i närheten men inte i anslutning till detaljplaneområdet.
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Figur 3. Foto mot söder, Göteborgsvägen, källa Tyréns

3.1 GEOLOGI OCH TOPOGRAFI

Marken inom planområdet utgörs till största delen av berg i dagen. Marken klassas som
lågriskområde med avseende på radon. Berggrunden utgörs huvudsakligen av en röd
medelkornig gnejs och inslag av grå medelkornig granit. Berggrunden är oregelbundet
uppsprucken. Observerade sprickplan är vågformiga och råa.

Dikets slänter utefter Göteborgsvägen är delvis täckta med sprängt material. Inga nyligen
nedfallna block har noterats.

I väst i anslutning till Göteborgsvägen förekommer löst sediment i form postglacial sand. Mot
söder, mellan bergpartier förekommer fint sediment, gyttjelera, se figur 5.

Marknivåerna inom området varierar mellan +1 och +7 meter, med högsta punkten i centrala
delen av utredningsområdet.
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Figur 5. Jordartskarta, källa SGU

3.2 BEFINTLIGA VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNINGAR

Inom planområdet finns befintliga va-ledningar som sträcker sig tvärs området i nord-sydlig
riktning, ledningarna försörjer industriområdet norr om Tärnvägen med vatten och
avloppsavledning (se Bilaga 1). Befintlig avloppsledning är tryckavlopp. Det är viktigt att dessa
ledningar skyddas.

3.3 BEFINTLIG DAGVATTENHANTERING

Inom området för den nya detaljplanen finns det inget kommunalt dagvattennät utbyggt.
Regnvatten som inte infiltreras i marken rinner ytledes från närliggande berg- och naturmark till
diken och vidare genom en trumma (BTG 500) under Tärnvägen som mynnar i havet.

I direkt anslutning till planområdet i öst, där GC-vägen går under Göteborgsvägen och fortsätter
utmed vägens södra sida, finns det en dagvattenledning som samlar vatten från lågpunkten i
GC-porten. Ytvatten rinner i svackdiken/makadamdiken på båda sidor av GC banan och avleds
via fyra kupolbrunnar till det befintliga dagvattennätet. På södra sidan av Göteborgsvägen ligger
en dagvattenpumpstation som vattnet samlas i för vidare avledning.

Göteborgsvägen och Tärnvägen avvattnas via diken utmed vägarna. Se Figurer 6 och 7 samt
Bilaga 1.
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Figur 6. Dike utmed Göteborgsvägen, i sydöstra delen av planområdet, källa Tyréns

Figur 7. Dagvattenbrunn i Göteborgsvägen, källa Tyréns
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3.3.1 AVRINNINGSOMRÅDE A

Nästan hela planområdet tillhör ett större delavrinningsområde, se bilaga 1. Avvattning av
område A sker i diken utmed vägarna som leder till en trumma, BTG D500, under Tärnvägen,
se Figurer 8,9,10.

I dagsläget är hela området ett naturområde med kuperat uppsprucket berg och delvis jordmark
med vegetation i form av mindre träd, buskar och högt gräs. Bergsslänterna som ligger nära
vägen är delvis sprängda och krossmaterial är lagt på dikeskanterna. Västra delen av terräng
består av löst sediment med mäktighet upp till några meter, enligt geotekniska undersökningar.

Figur 8. Avrinningsområde A, högsta partiet, foto mot väst, källa Tyréns
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Figur 9. Avrinningsområde A, utmed Tärnvägen, foto mot väst, källa Tyréns

Figur 10: Trumman under Tärnvägen, utsläpp mot havet,  källa Tyréns
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3.3.2 AVRINNINGSOMRÅDE B

En mindre del av planområdet utmed östra gränsen utgör ett eget avrinningsområde, se bilaga
1.  Avrinningsområde Bs ytvatten avleds mot GC-porten under Göteborgsvägen och samlas i
dagvattenledning för avledning till pumpstationen.

Diket utmed Göteborgsvägen är igenfyllt i en punkt där de befintliga ledningarna korsar diket
med jord och stenar. Motivet till detta torde vara för att isolera ledningarna. Detta medför att
flödet genom diket är betydligt begränsat i denna punkt, se Figur 11. Denna vall ligger dock i
princip på gränsen mellan de två delavrinningsområdena.

Figur 11. Foto mot väst, passage av VA ledningar vid vägskylt, källa Tyréns

GC-banan byter sida av Göteborgsvägen genom att gå under Göteborgsvägen och därmed
skapas en lågpunkt och ett instängt område. Vatten avleds ytligt i gräs- och makadamdiken och
samlas vid GC-tunneln i en dagvattenledning, se Figur 12 och 13.



Uppdrag: 282781, Dagvattenutredning Tärnvägen, Hönö

Beställare: Öckerö kommun 2018-05-30

O:\GBG\282781\R\_Text\Rapport.docx

13(22)

Figur 12. Gräs/makadamdike utmed GC banan, källa Tyréns

 Figur 13. Kupolbrunnar och dagvattenbrun i GC banan, källa Tyréns
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På södra sidan av Göteborgsvägen finns en dagvattenpumpstation och därifrån måste
dagvatten pumpas vidare i befintligt ledningsnät, se Figurer 14 och 15, samt Bilaga 1.

Figur 14.  Kupolbrunn och dagvattenpump i GC banan söder om vägen, källa Tyréns

Figur 15. Dagvattenpump vid GC-port söder om Göteborgsvägen, källa Tyréns
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4 FRAMTIDA FÖRHÅLLANDEN

4.1 OMRÅDEBESKRIVNING

Efter en utbyggnad kommer dagens naturmark att hårdgöras till en övervägande del och
verksamheter för handel- och småindustrier planeras att flytta in, se bilaga 2.

Detaljplanen möjliggör uppförandet av byggnader med infarter från Tärnvägen samt ett antal
parkeringsplatser och öppna asfaltsytor. Ytorna runt byggnaderna kommer att asfaltbeläggas till
övervägande del.

Infiltrationsmöjligheterna i marken kommer att minska och därmed blir dagvattenflödet betydligt
större efter en exploatering. Dagvattenflödet till recipient bör utjämnas genom att vatten
omhändertas lokalt.

Det planeras för två fastigheter inom planområdet som kommer att hantera
dagvattenavledningen var för sig, dvs. magasinering och rening innan avledning i gemensamma
diken till recipienten, se bilaga 3 för framtida delavrinningsområden.

4.2 DIMENSIONERING DAGVATTEN

Rationella metoden enligt Svenskt Vatten P110 har använts för att beräkna dimensionerande
dagvattenflöden, se ekvation 1:

 = ∗ ∗ ( ) ∗ (1)
där

 = dimensionerande flöde, [l/s]

A = avrinningsområdets area, [ha]

= avrinningskoefficient [-]

( ) = dimensionerande nederbördsintensitet, [l/s*ha]

= regnets varaktighet

kf = klimatfaktor, enligt tabell 1.3 i P110

Avrinningskoefficienter för olika ytor anges i P110, tabell 4.8. Intensiteten är en funktion av
återkomsttid och varaktighet. Återkomsttiden har i den här utredningen valts till 5 år med hänsyn
till dämning till marknivå enligt riktlinjer från kommunen. Både korta och långa regn beaktas i
utredningen – varaktigheterna i beräkningarna har valts till 10 minuter respektive 60 minuter.
Intensiteten beräknas enligt Dahlströms formel i Svenskt Vatten P104, se ekvation 2:

Å = 190 ∗ Å ∗ ( )
, + 2 (2)

där

Å = regnintensitet, [l/s*ha]

= regnvaraktighet, [minuter]

Å = Återkomsttid (månader)
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5 FÖRSLAG TILL DAGVATTENHANTERING

5.1 FÖRESLAGEN EXPLOATERING

Enligt detaljplan planeras nya byggnader att anläggas inom planområdet. Största delen av
området blir högt exploaterat, med en förhållandevis plan markyta. Befintligt berg i dagen och
ett kuperat landskap kommer att sprängas och jämnas ut till ca +3,4 meter (RH 2000).

Lägsta golvnivån i byggnader ska vara +3,4 meter (RH 2000) med hänsyn till höga havsnivåer
enligt riktlinjer från kommunen.

5.2 FRAMTIDA DAGVATTENHANTERING INOM PLANOMRÅDET

Efter planerad exploatering kommer det att skapas en stor andel av hårda ytor i form av hustak,
infarter, asfaltsplaner och parkeringsplatser och detta begränsar möjligheter till lokalt
omhändertagande av dagvatten.

Ett antal dagvattenledningar och dagvattenbrunnar föreslås att anläggas för att leda takvatten
till magasin samt samla vatten från asfalterade ytor. Varje dagvattenbrunn täcker ca 250 m2

asfalterad yta för avvattning.

Dagvattenbrunnar bör vara utrustade med exempelvis FlexiClean filter samt sandfång, för
rening av dagvatten, se Figur 16. Området blir mer trafikerat efter utbyggnad och som följd
förväntas att koncentrationen av föroreningar i dagvattnet kommer att öka. Filter minskar
effektivt de flesta föroreningshalter, se tabell 5.

För att behålla reningsfunktion bör man ta hand om underhåll, och detta inkluderar också
filterbyte varje år.

Figur 16. Filter foto och principskiss, källa FlexiClean
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Tabell 5. Jämförelse av halter, DHI rapport Dagvatten utvärdering filter, provtagning
Göteborg,2016.

För flödesökningen som kommer att ske efter exploatering bör man skapa en fördröjning av
dagvattnet innan avledning från fastigheten. Fördröjningen utförs lämpligen med magasin under
de hårdgjorda ytorna. Kassettmagasin är fördelaktiga eftersom de har en hög effektiv
magasineringsvolym upp till 95 % samt kan de underhållas genom att spola dem vid behov.
Varje fastighet ska ha separata magasin och ansvarar för underhåll.

Beroende på vilken verksamhet som kommer att bedrivas inom fastigheterna kan man
komplettera med en klass 1 oljeavskiljare på utgående ledning från magasinen för att ytterligare
skydda recipienten mot oljeföroreningar.

Efter utbyggnad kommer dagvattenflödet inom planområdet öka från nuvarande 88 l/s till 356 l/s
(räknat för ett 30 årsregn och 10 min regnintensitet samt klimatfaktorn), se tabeller 1,2,3 och 4.

Allt ytvatten ska magasineras och magasinen dimensioneras för att bibehålla dagens flöde till
recipienten. Detta medför att magasin för område A uppskattas tömmas med ett
dimensionerande flöde motsvarande 51 l/s, respektive 36 l/s för området B. Dagvattnet från
magasinen släpps i diket mot söder/väster (se bilaga 3 och bilaga 4).

Diket utmed Göteborgsvägen har bra kapacitet, med en längd på 180 meter och en kapacitet
för ett flöde på 320 l/s vid halvfyllt dike, enligt utförda beräkningar. I diket fördröjs dagvattnet
innan avledning sker till havet. Havet är slutlig recipient för dagvattnet och är okänslig mot
flödesvariationer i dagvattenflödet.

5.3 DIMENSIONERING AV BEFINTLIG TRUMMA UNDER TÄRNVÄGEN

Nuvarande avvattning från naturområdet sker i stort sätt via ytlig avrinning i diken utmed
Tärnvägen och Göteborgsvägen. Göteborgsvägen avvattnas till samma dike genom
rännstensbrunnar och ledningar mot dike. En befintlig betongtrumma med dimension 500 mm i
diameter leder vatten under Tärnvägen till havet som slutlig recipient. Trumman har en
uppskattad kapacitet på 280 l/s. Flödet efter exploatering kommer att fördröjas genom
magasinering för att flödet inte ska öka jämfört med dagens flöde.

Det finns ändå en risk att trumman inte klarar kraftiga regn och kommande klimatförändringar.
En trumma med dimension 800 mm diameter bedöms klarar framtida flödet på 540 l/s från
Göteborgsvägen och planområdet.
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5.4 SKYDD MOT HÖGA HAVSNIVÅER

De föreslagna fastigheterna kommer att anläggs på nivån +3,4 meter (RH 2000) över havet
enligt krav från kommunen. Risken för byggnader att påverkas av höga havsnivåer är relativt
liten.

Dock är det viktigt att det tas hänsyn till dessa nivåer vid placering av magasin och eventuella
oljeavskiljare. Här kan det bli svårt att klara de högre nivåerna. Eventuella åtgärder skulle kunna
vara återströmningsskydd eller liknade lösningar.

Från SMHI har karaktäristiska vattenstånd erhållits, se tabell 6.
Tabell 6: Karaktäristiska vattenstånd enl. SMHI.

6 MILJÖBEDÖMNING MED HÄNSIN TILL RECIPIENT OCH
MILJÖKVALITETSNORMER

6.1 MILJÖKVALITETSNORMER FÖR RECIPIENT

Miljökvalitetsnormen beskriver den kvalitet en vattenförekomst bedöms ha vid en viss tidpunkt.
Vid detaljplaneringen bör det utföras en påverkans bedömning. Kvaliteten för vatten-
förekomsten skall inte försämras.

Vattenkvaliteten värderas utifrån kemisk och ekologisk status. Kemisk status är grundad på
EU:s gemensamma miljökvalitetsnormer, bestående av en lista med prioriterade ämnen. Den
ekologiska statusen bestäms utifrån de hydrologiska, fysikalisk-kemiska och biologiska
faktorerna.

Recipient i planområdet är Stora Kalvsund som tillhör åtgärdsområde Västerhavet kustvatten
som är en del av Kattegatt.
Den nyaste förvaltningscykel 3 (2017–2021) visar senaste bedömningen.
Stora Kalvsund har miljöproblem i form miljögifter. Kvicksilverhalter i vattnet är höga, och den
främsta anledningen till detta är internationella luftnedfall. Kemisk status uppnår ej god
avseende tungmetaller, bromerad difenyleter och kvicksilverföroreningar. Ekologisk status är
måttlig, dvs. också sämre än vad miljökvalitetsnormer kräver.
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1 OBJEKT
Det undersökta området ligger strax öster om Hönö Pinan färjeläger i Öckerö kommun. Syftet
med utredningen är att utreda de geotekniska förhållandena i samband med framtagandet av ny
detaljplan. Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att
åstadkomma industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av
varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa
förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny
lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.

En arbetskopia av plankarta redovisas i bilaga B. Aktuellt område är markerat i Figur 1 nedan.

Figur 1. Aktuellt undersökningsområde är markerat med streckad linje.

2 ÄNDAMÅL
Tyréns AB har på uppdrag av Öckerö kommun utfört geotekniska undersökningar i samband
med framtagandet av ny detaljplan. Uppdraget syftar till att ge underlag avseende de
geotekniska förhållandena och klarlägga stabilitets- och grundläggningsförhållanden inom
området.

3 UNDERLAG FÖR PM GEOTEKNIK
Tidigare och nu utförda undersökningar redovisas i tillhörande MUR (Markteknisk
undersökningsrapport)/Geoteknik.







Uppdrag: 282781, Detaljplan för Tärnvägens industriområde, dnr 0061/17 2018-05-30

Beställare: Öckerö kommun Samrådshandling

O:\GBG\282781\G\_Text\PM\PM Geoteknik 180530.docx

7(12)

6.3.2 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Centralt i området finns ett större område med berg i dagen. Öster och väster om berget finns
lösa jordar.

Öster om berg i dagen

Överst återfinns fyllningsmassor av sandig torv eller sandig gyttja ner till ca 2 m djup i utförda
undersökningspunkter. Fyllningen har en mycket lös lagringstäthet. Sannolikt är det dessa
massor som utgör ”slammassorna” som beställaren upplyst om (se kapitel 6.3.1).

Under fyllningen finns en dryg meter av sand som har en lös till medelfast lagringstäthet.

Mellan berg i dagen och Tärnvägen i väster

Oftast finns en sprängstensfyllning överst ner till drygt 1 m djup. Under den visar
undersökningarna på att undergrunden utgörs av lösa sediment av gyttja och siltig sand. I
utförda undersökningspunkter sträcker sig gyttjan ner till 3 m djup. Under den finns siltig sand
med snäckskal. Gemensamt och centralt är att sedimenten har en mycket lös lagringstäthet
utifrån bedömning av utförda CPT-sonderingar. Mäktigheten varierar och det finns oftast tyngre
och fastare fyllningsmassor av sten och block ovanpå sedimenten. Sedimenten sträcker sig till 4-
6 m djup i utförda undersökningar.

Hållfastheten är uppmätt till runt 10 kPa. Dessa lösa jordar har en låg bärighet och är väldigt
sättningskänsliga.

Närmast berget utgörs undergrunden dock av fasta fyllningsmassor.

Väster om Tärnvägen

Mellan Tärnvägen och strandlinjen ligger sprängstensfyllning av block och sten från markytan
och ner till ca 3 m djup. I undersökningspunkt TY3 och TY7 återfinns berg på ca 5 m djup.
Mellan sprängstensfyllningen och berget finns sediment av siltig sand som ställvis är gyttjig. I
TY7 finns även någon meter lera. Lagringstätheten klassas som mycket lös.

I undersökningspunkt TY8 ligger bergnivån på 9 m djup. Även här finns en fyllning av
sprängsten ner till 3 m djup. Under fyllningen finns ett 2,5 meter mäktigt sandlager ovan 2,5
meter tjockt lerlager.

Skjuvhållfastheten i lerlagret uppgår till 10-15 kPa enligt utvärdering från CPT-sonderingen.
Under leran finns 1 meter sediment ovan berg.

6.4 HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN

Grundvattenytan styrs i hög grad av vattenstånden i havet. SMHI har bedömt vattenstånden till
nedanstående nivåer:

· HHW +1,5

· MHW +1,0

· MW   +0,0

· MLW  -0,6

· LLW   -1,1

I utförda skruvprovtagningshål låg grundvattenytan vid provtagningstillfället på nivåer mellan
+0,3 och -1.

7 SAMMANSTÄLLNING AV HÄRLEDDA EGENSKAPER
Utvärdering av valt härlett värde i diagramform redovisas i bilaga A. Valda värden för
stabilitetsberäkningar redovisas i kapitel 8.
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8.1 SÄKERHETSFAKTOR

Utifrån Skredkommissionen 3:95 och tillämplingsdokument IEG 4:2010 bedöms erforderlig
stabilitetsfaktor vid detaljerad utredning och för nyexploatering behöva vara:

· Odränerad metod, Fc > 1,7-1,5

· Dränerad metod, FØ > 1,3

· Kombinerad metod, Fkomb > 1,45-1,35

Gynnsamma förhållanden

Konsekvenserna av ett skred är trots allt begränsade då Tärnvägen och planerad verksamhet
innebär en mindre mängd människor under kortare tider. Vidare är risken för bakåtgripande
skred liten då jorddjupen är begränsade. Slänten mot havet har ett ordentligt erosionsskydd som
förhindrar erosion.

Ogynnsamma förhållanden

Undergrundens egenskaper är svårundersökta varför egenskaperna får betraktas som
ogynnsamma.

Sammantaget är bedömningen att det är lämpligt att välja en säkerhetsfaktor i mitten av
spannen.

För denna utredning är kraven:

· Odränerad metod, Fc > 1,6

· Dränerad metod, FØ > 1,3

· Kombinerad metod, Fkomb > 1,4

8.2 BOTTENGEOMETRI

Utanför strandlinjen har bottennivån i viken mätts in för att få en markgeometri till
stabilitetsberäkningarna.

I viken är bottengeometrin från strandlinjen och ca 20 m ut, i huvudsak plan på nivån -0,7.

8.3 BERÄKNINGAR

8.3.1 SEKTION A

Trafiklasten på Tärnvägen är ansatt till 20 kPa enligt TK Geo 13 version 2. Vidare ansätts
vattennivån i havet till nivån för botten (-0,7) som ligger vid MLW enligt kapitel 6.4.

Beräknad säkerhetsfaktor för odränerad analys uppgår till 1,63. Även säkerhetsfaktorn för
kombinerad analys uppgår till 1,63. Detta innebär att de odränerade parametrarna är kritiska
och dimensionerande för stabiliteten.
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Figur 7. Stabilitetsberäkning odränerad analys i Sektion A.

Den beräknade säkerhetsfaktorn är högre än kraven (Fc > 1,6) vid planläggning.

8.3.2 SEKTION B

Beräkningen är utförd ner mot GC-vägen. Plankartan anger användning natur från släntkrönet
och ca 7 m bakåt. Med anledning av detta påläggs ingen last i stabilitetsberäkningen. Då
undergrunden utgörs av dränerade material (enligt CPT-sonderingar i TY5 och TY9) görs en
dränerad stabilitetsberäkning.

Figur 8. Stabilitetsberäkning sektion B.
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Beräknad säkerhetsfaktor uppgår till 1,55. Detta är högre än kraven (FØ > 1,3) vid planläggning.
Av stor betydelse för stabiliteten är bergnivån. Den har dokumenterats i området i tre
undersökningspunkter. Djupet till berg uppgår till mellan 2,5 och 3,5 m. I GC-släntens östra
slänt kommer berget upp i dagen, se figur 9 nedan. Beräkningssektionen ligger i bildens högra
kant.

Figur 9. Foto GC-vägens östra slänt med berg i dagen.

En känslighetsanalys har gjorts med avseende på odränerad skjuvhållfasthet i den sandiga
gyttjan/torven. Vid utvärdering av skjuvhållfastheten i gyttja med hjälp av SGI Info 15:

Så erhålles en skjuvhållfasthet på drygt 10 kPa. I beräkningen ansätts skjuvhållfastheten 10 kPa.

Figur 10. Känslighetsanalys stabilitetsberäkning sektion B.

Beräknad säkerhetsfaktor uppgår till 1,8. Den beräknade säkerhetsfaktorn är högre än kraven
(Fc > 1,6) vid planläggning.
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9 REKOMMENDATIONER GRUNDLÄGGNING
Öster om berg i dagen måste fyllningen av sandig torv/gyttja schaktas bort innan vägar
anläggs. Då djupet till berg varierar inom området finns annars stora risker för skadliga
differenssättningar. Vid anläggande av plantering behövs ingen utskiftning av jordmassor för
geoteknikens skull.

Väster om berg i dagen måste de lösa sedimenten schaktas bort innan grundläggning.
Alternativt kan byggnader grundläggas på pålar/plintar ner till fastare jordar/berg. I så fall ska
fyllning under bottenplattan utföras av lätta material för att undvika sättningar mellan pålarna.
Det är särskilt stor risk för skadliga differenssättningar om delar av byggnaden grundläggs på
berg och andra delar på undergrund med lösa sediment.

För hårdgjorda ytor kan det räcka att schakta bort gyttjan och grundlägga på den underliggande
skalsanden. Då rekommenderas att förbelastning utförs för att komprimera och ta ut sättningar i
skalsanden. För att ytterligare minimera risken för skadliga sättningar så rekommenderas att
hålla nere marknivåerna. Detta kan även kombineras med fyllning av lätta material. Denna
åtgärd är dock begränsad på grund av risk för upplyft vid höga vattennivåer i havet och i
undergrunden.

10 SLUTSATSER
Befintlig stabilitet i sektion A och B är tillfredsställande hög och området bedöms vara lämpligt
för bebyggelse ur geoteknisk synpunkt. Dock krävs åtgärder för grundläggning av nya
anläggningar, se kapitel 9.
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SAMMANFATTNING

Denna marktekniska undersökningsrapport, MUR/Geoteknik, redovisar utförda geotekniska
undersökningar tillhörande projekt 282781 Geoteknisk utredning för DPL vid Tärnvägen, Hönö,
Öckerö kommun.
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1 OBJEKT

Det undersökta området ligger strax öster om Hönö Pinan färjeläger i Öckerö kommun. Syftet
med utredningen är att utreda de geotekniska förhållandena i samband med framtagandet av ny
detaljplan. Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är att
åstadkomma industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning av
varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa
förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny
lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet.
Aktuellt område är markerat i Figur 1 nedan.

Figur 1 Aktuellt undersökningsområde är markerat med streckad linje.

2 ÄNDAMÅL OCH SYFTE

Tyréns AB har på uppdrag av Öckerö kommun utfört geotekniska undersökningar i samband
med framtagandet av ny detaljplan. Uppdraget syftar till att ge underlag avseende de
geotekniska förhållandena och klarlägga stabilitets- och grundläggningsförhållanden inom
området. Denna MUR redovisar geotekniska fält- och laboratorieundersökningar utförda av
Tyréns AB.

3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN

Nedanstående underlag har nyttjats inom uppdraget

Projekteringsunderlag
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· Jordarts- och jorddjupskarta från SGU har använts som underlag för planering av de
geotekniska undersökningarna.

· Flygfoto och historisk karta 1955–1967 från www.eniro.se

Material erhållet från beställaren

· Grundkarta i dwg

· Illustrationsförslag över planerad bebyggelse

Följande utredningar ligger inom aktuellt område:

· R-GEO (Rapport Geoteknik). Översiktlig geoteknisk undersökning inför nybyggnation
Pinan industriområde Tärnvägen Öckerö kommun utförd av Tellstedt, daterad 2009-07-
07.

4 STYRANDE DOKUMENT

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1:2005 med tillhörande nationell bilaga. I tabellerna
nedan redovisas styrande dokument för undersökningen.

Tabell 1. Planering och redovisning

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument
Fältplanering SS-EN 1997-2:2007

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

Beteckningssystem SGF/BGS beteckningssystem 2001:2 samt SGF kompletterat
beteckningsblad, 2013-04-24.

Tabell 2. Fältundersökningar

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument

CPT, CPTU/
Spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-1:2012/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Mekanisk
spetstrycksondering

SS-EN ISO 22476-12:2009

Övriga ej
Europastandarder

Jb-totalsondering SGF Rapport 1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Fältvingförsök SGF Rapport 2:93/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Provtagningar

Kategori A
SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013

Kategori B
SS-EN ISO 22475–1:2006/ Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013
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Öster om berg i dagen

Överst återfinns fyllningsmassor av sandig torv eller sandig gyttja ner till ca 2 m djup i utförda
undersökningspunkter. Fyllningen har en mycket lös lagringstäthet. Under fyllningen finns en
dryg meter av sand som har en lös till medelfast lagringstäthet.

Mellan berg i dagen och Tärnvägen i väster

Oftast finns en sprängstensfyllning överst ner till drygt 1 m djup. Under den visar
undersökningarna på att undergrunden utgörs av lösa sediment av gyttja och siltig sand. I
utförda undersökningspunkter sträcker sig gyttjan ner till 3 m djup. Under den finns siltig sand
med snäckskal. Gemensamt och centralt är att sedimenten har en mycket lös lagringstäthet
utifrån bedömning av utförda CPT-sonderingar. Mäktigheten varierar och det finns oftast tyngre
och fastare fyllningsmassor av sten och block ovanpå sedimenten. Sedimenten sträcker sig till 4-
6 m djup i utförda undersökningar.

Hållfastheten är uppmätt till runt 10 kPa. Dessa lösa jordar har en låg bärighet och är väldigt
sättningskänsliga.

Närmast berget utgörs undergrunden dock av fasta fyllningsmassor.

Väster om Tärnvägen

Mellan Tärnvägen och strandlinjen ligger sprängstensfyllning av block och sten från markytan
och ner till ca 3 m djup. I undersökningspunkt TY3 och TY7 återfinns berg på ca 5 m djup.
Mellan sprängstensfyllningen och berget finns sediment av siltig sand som ställvis är gyttjig. I
TY7 finns även någon meter lera. Lagringstätheten klassas som mycket lös.

I undersökningspunkt TY8 ligger bergnivån på 9 m djup. Även här finns en fyllning av
sprängsten ner till 3 m djup. Under fyllningen finns ett 2,5 meter mäktigt sandlager ovan 2,5
meter tjockt lerlager. Skjuvhållfastheten i lerlagret uppgår till 10-15 kPa enligt utvärdering från
CPT-sonderingen. Under leran finns 1 meter sediment ovan berg.

6.3 BEFINTLIGA KONSTRUKTIONER

Inga befintliga konstruktioner finns inom undersökt område.

7 POSITIONERING

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Jonas Forslund, Tyréns
AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: Sweref 99 12 00
Höjdsystem: RH2000

Höjdsystemet har sedan transformerats till RH00

7.1 INMÄTNING

Inmätning av ett antal sektioner ute i vattnet utfördes 2018-04-18 av mätingenjör Andreas
Ekelund, Tyréns AB, i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013.

Koordinatsystem: Sweref 99 12 00
Höjdsystem: RH00

Inmätningen redovisas som nivåpunkter på planritning G01.
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8 GEOTEKNISKA FÄLTUNDERSÖKNINGAR

8.1 UTFÖRDA SONDERINGAR

Aktuella sonderingar omfattar:

· CPT-sondering (CPT) i 7 st punkter

· Vingborrning (Vb) i 1 st punkt

· Jordberg-sondering (JB-3) i 5 st punkter

· Jordberg-sondering (JB-Tot) i 3 st punkter

· Trycksondering (Tr) 1 st punkt

Utförda sonderingar redovisas i Bilaga A.

8.2 UTFÖRDA PROVTAGNINGAR

Aktuella provtagningar omfattar:

· Störd provtagning med skruvborr (Skr) i 8 st punkter

Utförda provtagningar redovisas i Bilaga A.

8.3 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Undersökningarna har utförts under vecka 2, 8–9 januari och under vecka 11, 12–13 mars 2018.

8.4 FÄLTINGENJÖRER

Undersökningspunkter TY1-5 har utförts av Jonas Forslund och punkter TY6-9 har utförts av
Nicklas Andersson och Victor Hatava, fältingenjörer Tyréns AB.

8.5 KALIBRERING OCH CERTIFIERING

Undersökningarna har utförts med borrbandvagn Geotech 505 och 604. Kalibreringsprotokoll
redovisas i Bilaga B.

Tabell 5. Utrustning och kalibrering
Utrustning Kalibrerad Kalibrerad av
Borrbandvagn nr 15504 2017-12-12 R.Trygg, Geotech
CPT nr 4544 2017-12-22 C.Hurtig, Geotech
Vingborr nr EVB-0133 2017-09-29 C.Hurtig, Geotech
Borrbandvagn nr 93241 2017-12-18 R. Trygg, Geotech
CPT nr 5121 2017-12-01 J.Tingström, Geotech

8.6 PROVHANTERING

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

Störda prover har förvarats och transporterats i provpåsar av plast.

9 GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

9.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella laboratorieundersökningar omfattar:

· Rutinundersökning störda prover (okulär jordartsbenämning, vattenkvot, flytgräns) av 5
st prover
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· Okulär jordartsbenämning och vattenkvot av 13 st prover

Utförda provtagningar redovisas i laboratorieprotokoll i Bilaga C.

9.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Laboratorieundersökningar har utförts under vecka 3 och vecka 12 år 2018.

9.3 LABORATORIEINGENJÖRER

Laboratorieundersökningar har utförts av Magnus Salmi, laboratorieingenjör PM Labtek AB.

9.4 PROVFÖRVARING

Jordproverna har efter mottagande förvarats i kylrum. Proverna sparas därefter i sex månader
efter utförd rutinundersökning.

10 HYDROGEOLOGISKA UNDERSÖKNINGAR

10.1 UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR

Aktuella hydrogeologiska undersökningar omfattar:

· Observation av grundvattenyta i öppna hål för skruvprovtagning.

Utförda observationer redovisas i protokoll för skruvprovtagning i Bilaga A.

10.2 UNDERSÖKNINGSPERIOD

Hydrogeologiska undersökningar har utförts under vecka 2, 8–9 januari och under vecka 11, 12–
13 mars 2018.

10.3 FÄLTINGENJÖRER

Undersökningspunkter TY1-5 har utförts av Jonas Forslund och punkter TY6-9 har utförts av
Nicklas Andersson och Victor Hatava, fältingenjörer Tyréns AB.

11 HÄRLEDDA VÄRDEN

11.1 JORDARTSBESKRIVNING

Jordartsbeskrivning finns under Kapitel 6.2 ovan.

Jordlagerföljd och CPT-sonderingarna är utvärderade enligt SGU Info 15 i programvaran CONRAD
version 3.1.1 och redovisas i Bilaga E. Densitet och konflytgräns har bedömts utifrån utförda
laboratorieundersökningar, samt från laboratorieundersökningar hämtade från tidigare
undersökningar, och utgjort indata i CPT-utvärderingen.

11.2 HÅLLFASTHETSEGENSKAPER

Den odränerade skjuvhållfastheten har utvärderats från:

· CPT-sonderingar utförda i TY2, TY3, TY5, TY6, TY7, TY8 och TY9

· Vingsondering utförd i TY2

Utvärderade skjuvhållfasthet utvärderad från CPT-sonderingar har korrigerats med hänsyn till
konflytgräns.
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11.3 HYDROGEOLOGISKA EGENSKAPER

Grundvattenytan har observerats i öppna hål för skruvprovtagning i undersökningspunkt TY2,
TY3, TY6 och TY8. Grundvattenytan har i dessa punkter dokumenterats ligga mellan 1,1–2 m
under markytan.

Grundvattenobservationer i samband med skruvprovtagningarna redovisas i Bilaga A.

12 VÄRDERING AV UNDERSÖKNING

12.1 GENERELLT

Inga avvikelser har noterats i samband med fältundersökningarna eller
laboratorieundersökningarna.

13 ÖVRIGT

Undersökningsresultaten redovisas i bifogade handlingar och ritningar. För förklaring till de
geotekniska beteckningarna hänvisas till SGF:s (Svenska Geotekniska Förening) hemsida:
www.sgf.net.



Fältprogram / Dagbok
Sida 1(2)

PROJEKTNAMN: FÄLTPROGRAM NR:

PROJEKTNUMMER: BESTÄLLARE:

DATUM: HANDLÄGGARE: Johanna.ljungdahl@tyrens se

PROVER TILL LABB: TEL. HANDLÄGGARE:

Prio Borrhål Metod
Nivåer / Kommentar från

handläggare
Bedömt
jorddjup

Fält-
ingenjör

Utförd
datum Information från fält

Anm finns
i protokoll

Filnamn
sondering

Väder
sol/mulet/nede

rbörd °C

1 TY1 Skr 3m, oklulärbedömning, Gv-yta? ca < 5 JF 2018-01-08 01m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:1,24m stopp:1,64m fyllnin 1m ca bergsvar Nej TY1.jb3

1 TY2 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5-10 JF 2018-01-09 0-5,5m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:6,0m stopp:6,70m fyllning ca 1,5m bergsvar Nej TY2.jb3
Hfa om friktionsjord mkt block,sten fyllning
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 stopp:5,51m Nej TY2.cpt
(Vb) JF 2018-01-09 1m mkt block i fyllning Nej TY2.vct
(Tr)

1 TY3 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 10 m JF 2018-01-09 0-4,0m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:4,7 stopp 5,6m fyllning 2,2m bergsvar Nej TY3.jb3 s0l + 3 grader
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 foderrör 3m stopp  4,29m Nej TY3.cpt sol - 1
(Vb) Egenskaper Lera?
(Tr)

OBS! Om inget annat anges gäller följande:
Provtagning Grundvatten
Skruv utförs till 3 meters djup. Kontrollera fri grundvattenyta i borrhål.
Kolv utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m GW och PP: Funktionskontroll skall utföras och dokumenteras.
Vb utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m
Sondering
Sondering utförs till fast botten.

1

Öckerö kommun Petter Leyman

Johanna Ljungdahl

010-4523879

2018-01-04

282781

Tärnvägen, Hönö
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Fältprogram / Dagbok
Sida 2(2)

PROJEKTNAMN: FÄLTPROGRAM NR:

PROJEKTNUMMER: BESTÄLLARE:

DATUM: HANDLÄGGARE:

PROVER TILL LABB: TEL. HANDLÄGGARE:

Sektion Borrhål Metod
Nivåer / Kommentar från

handläggare
Bedömt
jorddjup

Fält-
ingenjör

Utförd
datum Information från fält

Anm se
protokoll

Filnamn
sondering

Väder
sol/mulet/nede

rbörd °C

1 TY4 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5 m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-09 berg:2,37mstopp:3,67m bergsvar Nej TY4.jb3
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord

1 TY5 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5 m JF 2018-01-09 0-3m Nej
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-09 berg:3,10m stopp:3,60m bergsvar Nej TY5.jb3
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 stopp:3,3m Nej TY5.cpt

2 TY6 Skr 3m, oklulärbedömning, Gv-yta? ca 5 m
JB-tot Bergnivå

OBS eventuellt svårtillgänlig terräng
mindre träd/buskar kan behöva sågas ner

Eventuellt får punkten flyttas

OBS! Om inget annat anges gäller följande:
Provtagning Grundvatten
Skruv utförs till 3 meters djup. Kontrollera fri grundvattenyta i borrhål.
Kolv utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m GW och PP: Funktionskontroll skall utföras och dokumenteras.
Vb utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m
Sondering
Sondering utförs till fast botten.
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Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY1

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund
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57mm stift

0m 0m 1,64m 95
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ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be

sk
riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY1_Jb3_JF.xlsx
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Protokoll störd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Förborrning (m) Neddrivning Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Typ av provtagare Provdiameter (f) Provlängd (m) Utförd datum

Foderrör (m) Foderrör (f) Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

Protokoll Prov Fältklassificering av jordart
nummer enligt SS-EN ISO 14688-1 Anmärkning

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

282781 Hönö Tärnvägen TY1

J.Forslund

brun ingen doft snäckskal

505 dd 2015 15504

Bef Torrt

0,0-0,1 sa Mu
0,1-1,0 F bergkross sprängsten mu Sa

-

Djup

82mm 1m

Pr
ov

nt
ag

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Skr Sp

Statisk Dynamisk Rotation

Ps K

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY1_Skr_JF.xlsx

Bilaga A,  sida 4 av 26



Protokoll CPT-sondering

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sond nr Filnamn sondering Utförd datum Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Kalibreringskonstant

Filterplacering Sonderingsklass Djup vattenyta i borrhål

Filtertyp Vätska i filter

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

4544

282781 Hönö Tärnvägen TY2

-

505 dd 2015 15504

Bef

J.Forslund

2m 2m 5,51m 93

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

EG
20

10

u1 - i spets

u2 - bakom spets

u3 - bakom friktionshylsa

Ja, se separat protokoll

CPT-1 CPT-2 CPT-3

Sintrat filter-vaccumbeh.
Spaltfilter

Tunn olja
Glycerol

Sparad med rätt filnamn Se fältprogram / dagbok

Glycerol+fett

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY2_Cpt_JF.xlsx

Bilaga A,  sida 5 av 26



Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)
0m 0m 6,78m 95

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY2

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund

Bef

57mm stift

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be

sk
riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY2_Jb3_JF.xlsx
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Protokoll störd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Förborrning (m) Neddrivning Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Typ av provtagare Provdiameter (f) Provlängd (m) Utförd datum

Foderrör (m) Foderrör (f) Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

Protokoll Prov Fältklassificering av jordart
nummer enligt SS-EN ISO 14688-1 Anmärkning

1
2
3
4

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

-

Djup

82mm 5,5m

(gy)si Sa
4,0-5,5 si Sa
5,5 skr stopp

0,0-0,1 Mu
0,1-2,0 sa Gy
2,0-3,0 sa Gy
3,0-4,0

grå snäckskal

282781 Hönö Tärnvägen TY2

J.Forslund

grå snäckskal

505 dd 2015 15504

Bef 2,0mumy  uppmätt på skr

Pr
ov

nt
ag

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Skr Sp

Statisk Dynamisk Rotation

Ps K

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY2_Skr_JF.xlsx
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Shear strength [kPa] >>
403020100

D
ep

th
[m

]

2

1

0

Depth 1.000 [m].

Shear strength = 37.28 [kPa], Max. torque = 39.58 [Nm], Rod friction = 2.30 [Nm]
Angle [deg]

7065605550454035302520151050
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Location Position

Project ID Client

Project

Ground level Borehole D.

Date Scale

Page Fig.

FileVane type & size

X = 0, Y = 0

282781

0 TY2

09/01/2018 1:100

1/2

TY2.vctTapered lower end, 13.0 x 6.5 cm
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Location Position

Project ID Client

Project

Ground level Borehole D.

Date Scale

Page Fig.

FileVane type & size

X = 0, Y = 0

282781

0 TY2

09/01/2018 1:100

2/2

TY2.vctTapered lower end, 13.0 x 6.5 cm
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Depth 1.000 [m].

Shear strength = 37.28 [kPa], Max. torque = 39.58 [Nm], Rod friction = 2.30 [Nm]
Angle [deg]

727068666462605856545250484644424038363432302826242220181614121086420
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Location Position

Project ID Client

Project

Ground level Borehole D.

Date Scale

Page Fig.

FileVane type & size

X = 0, Y = 0

282781

0 TY2

09/01/2018 1:100

1/1

TY2.vctTapered lower end, 13.0 x 6.5 cm
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Protokoll vingförsök
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Applikationsklass Filnamn sondering Utförd datum Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Vingförsökstyp

Stänger (f) Vingstorlek Djup vattenyta i borrhål

Förborrning (m) Kalibreringskonstant, instr.

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

282781 Hönö Tärnvägen TY2

Bef

-

EVB 0133505 dd 2015 15504

22mm

1m 0,95

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

EG
20

10

Liten Mellan

Utskriven brottkurva för varje nivå som PDF

FV1 FV2 FV3 FV4

Ja, se separat protokoll

Stor

Se fältprogram / dagbokSparad med rätt filnamn

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY2_Vb_JF.xlsx
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Protokoll CPT-sondering

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sond nr Filnamn sondering Utförd datum Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Kalibreringskonstant

Filterplacering Sonderingsklass Djup vattenyta i borrhål

Filtertyp Vätska i filter

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)
3m 3m 4,29m 93

505 dd 2015 15504

114mm 3m Bef

J.Forslund

4544

282781 Hönö Tärnvägen TY3

-

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

EG
20

10

u1 - i spets

u2 - bakom spets

u3 - bakom friktionshylsa

Ja, se separat protokoll

CPT-1 CPT-2 CPT-3

Sintrat filter-vaccumbeh.
Spaltfilter

Tunn olja
Glycerol

Sparad med rätt filnamn Se fältprogram / dagbok

Glycerol+fett

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY3_Cpt_JF.xlsx

Bilaga A,  sida 12 av 26



Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY3

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund

Bef

57mm stift

0m 0m 5,60m 95

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be

sk
riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY3_Jb3_JF.xlsx
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Protokoll störd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Förborrning (m) Neddrivning Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Typ av provtagare Provdiameter (f) Provlängd (m) Utförd datum

Foderrör (m) Foderrör (f) Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

Protokoll Prov Fältklassificering av jordart
nummer enligt SS-EN ISO 14688-1 Anmärkning

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

282781 Hönö Tärnvägen TY3

J.Forslund

lite prov på skr

505 dd 2015 15504

Bef 1,3m uppmätt i foderrör

0-3,0 F sprängsten
3,0-4,0 (gy) sa

-

Djup

82mm 4,0m

Pr
ov

nt
ag

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Skr Sp

Statisk Dynamisk Rotation

Ps K

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY3_Skr_JF.xlsx
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Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY4

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund

Bef

57mm stift

0m 0m 3,67m 95

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be

sk
riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY4_Jb3_JF.xlsx
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Protokoll CPT-sondering

Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sond nr Filnamn sondering Utförd datum Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Kalibreringskonstant

Filterplacering Sonderingsklass Djup vattenyta i borrhål

Filtertyp Vätska i filter

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

4544

282781 Hönö Tärnvägen TY5

-

505 dd 2015 15504

Bef

J.Forslund

1m 1m 3,3m 93

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

EG
20

10

u1 - i spets

u2 - bakom spets

u3 - bakom friktionshylsa

Ja, se separat protokoll

CPT-1 CPT-2 CPT-3

Sintrat filter-vaccumbeh.
Spaltfilter

Tunn olja
Glycerol

Sparad med rätt filnamn Se fältprogram / dagbok

Glycerol+fett

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY5_Cpt_JL.xlsx

Bilaga A,  sida 16 av 26



Protokoll övriga sonderingsmetoder
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Sonderingsmetod Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Foderrör (f) Foderrör (m) Återfyllning (mtrl) Utförd datum

Borrkrona/spets (f) Djup vattenyta i borrhål

Borrstänger (f) Slaghammare Filnamn sondering

Förborrning (m) Startdjup sondering Slutdjup sondering Stoppkod

Anmärkningar (Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)
0m 0m 3,64m 95

44mm Sandvik

282781 Hönö Tärnvägen TY5

-

505 dd 2015 15504 J.Forslund

Bef

57mm stift

Pr
ov

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tS

G
F

m
et

od
be
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riv

ni
ng

2:
99

sa
m

t1
:2

00
6.

/IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Sparad med rätt filnamn

Se fältprogram / dagbok

Tr Slb HfA Jb-1 Jb-tot VimJb-2 Jb-3

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY5_Jb3_JF.xlsx
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Protokoll störd provtagning
Uppdragsnummer Uppdrag Undersökningspunkt

Förborrning (m) Neddrivning Sektion

Borrigg Utrustning Utförande på vatten Utförd av

Typ av provtagare Provdiameter (f) Provlängd (m) Utförd datum

Foderrör (m) Foderrör (f) Återfyllning (mtrl) Djup vattenyta i borrhål

Protokoll Prov Fältklassificering av jordart
nummer enligt SS-EN ISO 14688-1 Anmärkning

Anmärkningar (avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada m.m.)

-

Djup

82mm 3,3m

0,0-2,0 Fmu si Sa
2,0-3,3 (gr) si Sa

282781 Hönö Tärnvägen TY5

J.Forslund

Brun
grå

505 dd 2015 15504

Bef

Pr
ov

nt
ag

ni
ng

ut
fö

rd
en

lig
tS

S-
EN

19
97

-2
sa

m
tm

et
od

be
sk

riv
ni

ng
./

IE
G

20
10

Ja, se separat protokoll

Skr Sp

Statisk Dynamisk Rotation

Ps K

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\TY5_Skr_JF.xlsx
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Fältprogram / Dagbok
Sida 1(2)

PROJEKTNAMN: FÄLTPROGRAM NR:

PROJEKTNUMMER: BESTÄLLARE:

DATUM: HANDLÄGGARE: Johanna.ljungdahl@tyrens se

PROVER TILL LABB: TEL. HANDLÄGGARE:

Prio Borrhål Metod
Nivåer / Kommentar från

handläggare
Bedömt
jorddjup

Fält-
ingenjör

Utförd
datum Information från fält

Anm finns
i protokoll

Filnamn
sondering

Väder
sol/mulet/nede

rbörd °C

1 TY1 Skr 3m, oklulärbedömning, Gv-yta? ca < 5 JF 2018-01-08 01m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:1,24m stopp:1,64m fyllnin 1m ca bergsvar Nej TY1.jb3

1 TY2 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5-10 JF 2018-01-09 0-5,5m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:6,0m stopp:6,70m fyllning ca 1,5m bergsvar Nej TY2.jb3
Hfa om friktionsjord mkt block,sten fyllning
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 stopp:5,51m Nej TY2.cpt
(Vb) JF 2018-01-09 1m mkt block i fyllning Nej TY2.vct
(Tr)

1 TY3 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 10 m JF 2018-01-09 0-4,0m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-08 berg:4,7 stopp 5,6m fyllning 2,2m bergsvar Nej TY3.jb3 s0l + 3 grader
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 foderrör 3m stopp  4,29m Nej TY3.cpt sol - 1
(Vb) Egenskaper Lera?
(Tr)

OBS! Om inget annat anges gäller följande:
Provtagning Grundvatten
Skruv utförs till 3 meters djup. Kontrollera fri grundvattenyta i borrhål.
Kolv utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m GW och PP: Funktionskontroll skall utföras och dokumenteras.
Vb utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m
Sondering
Sondering utförs till fast botten.

1

Öckerö kommun Petter Leyman

Johanna Ljungdahl

010-4523879

2018-01-04

282781

Tärnvägen, Hönö

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\Fältprogram_282781.xlsx
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Fältprogram / Dagbok
Sida 2(2)

PROJEKTNAMN: FÄLTPROGRAM NR:

PROJEKTNUMMER: BESTÄLLARE:

DATUM: HANDLÄGGARE:

PROVER TILL LABB: TEL. HANDLÄGGARE:

Sektion Borrhål Metod
Nivåer / Kommentar från

handläggare
Bedömt
jorddjup

Fält-
ingenjör

Utförd
datum Information från fält

Anm se
protokoll

Filnamn
sondering

Väder
sol/mulet/nede

rbörd °C

1 TY4 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5 m
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-09 berg:2,37mstopp:3,67m bergsvar Nej TY4.jb3
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord

1 TY5 Skr ev lab 3st  0-3 m, Gv-yta? ca 5 m JF 2018-01-09 0-3m Nej
JB-tot Bergnivå JF 2018-01-09 berg:3,10m stopp:3,60m bergsvar Nej TY5.jb3
Hfa om friktionsjord
CPT om kohesionsjord JF 2018-01-09 stopp:3,3m Nej TY5.cpt

2 TY6 Skr 3m, oklulärbedömning, Gv-yta? ca 5 m
JB-tot Bergnivå

OBS eventuellt svårtillgänlig terräng
mindre träd/buskar kan behöva sågas ner

Eventuellt får punkten flyttas

OBS! Om inget annat anges gäller följande:
Provtagning Grundvatten
Skruv utförs till 3 meters djup. Kontrollera fri grundvattenyta i borrhål.
Kolv utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m GW och PP: Funktionskontroll skall utföras och dokumenteras.
Vb utförs för följande nivåer: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 20, 25 m
Sondering
Sondering utförs till fast botten.

O:\GBG\282781\G\_Text\MUR\Fältprotokoll\Fältprogram_282781.xlsx
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282781
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

SKR TY6

Foderrör (ɸ mm) Metod

RH90 Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 1,1

Stoppkod

91

Protokoll

Fältklassificering enligt
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 1,60 Mg:sagrboco

1,60 - 1,90 lost sample

1,90 - 2,20 grGy

2,20 - 2,60 Gy (sa)

2,60 - 3,00 Gy Seashell

3,00 - 4,10 (grgy)siSa Seashell

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Tärnvägen Hönö

Fältingenjör Datum

Nicklas/Victor 2018-03-13

3,2 NJ

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

72

4

Förborrning (m) Neddrivning

Djup (m) u my Provnummer

1

2

3

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/SKR TY6
Utskrivet: 2018-03-19 13:23

.
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282781
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

SKR TY7

Foderrör (ɸ mm) Metod

RH90 Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 Rasat igen

Stoppkod

92

Protokoll

Fältklassificering enligt
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 3,20 Mg:sagrboco

3,20 - 3,40 Lost sample

3,40 - 4,00 (gr)gysiSa Seashell

4,00 - 4,60 Lost sample

4,60 - 4,80 (grsi)Sa Seashell

4,80 - 5,00 (grsa)siCl

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

3

Förborrning (m) Neddrivning

Djup (m) u my Provnummer

1

2

5,2 NJ

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

72

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Tärnvägen Hönö

Fältingenjör Datum

Nicklas/Victor 2018-03-12

Statisk Dynamisk Rotation

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/SKR TY7
Utskrivet: 2018-03-19 13:22

.
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282781
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

SKR TY8

Foderrör (ɸ mm) Metod

RH90 Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 1,1

Stoppkod

90

Protokoll

Fältklassificering enligt
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 3.05 Mg:sagrboco

3.05 - 3,50 Gy

3,50 - 3,90 gysiSa Seashell

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Tärnvägen Hönö

Fältingenjör Datum

Nicklas/Victor 2018-03-13

3,1 NJ

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

72

Förborrning (m) Neddrivning

Djup (m) u my Provnummer

1

2

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

Statisk Dynamisk Rotation

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/SKR TY8
Utskrivet: 2018-03-19 13:23

.
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282781
STÖRD PROVTAGNING

Undersökningspunkt

SKR TY9

Foderrör (ɸ mm) Metod

RH90 Skr

Provlängd (m) Vattenyta i borrhål (m u my)

1,0 Rasat igen

Stoppkod

92

Protokoll

Fältklassificering enligt
SS-EN ISO 14688-1

Anmärkning

0,00 - 0,40 Mg:hugrsa

0,40 - 1,40 saPt

1,40 - 2,10 dyPt

2,10 - 2,70 Sa pt

2,70 - 3,00 sasiCl

3,00 - 3,50 Sa

-

-

-

-

-

-

Avbrott under arbetet, avvikelse från standard, kommentarer, markskada mm.

6

Förborrning (m) Neddrivning

Djup (m) u my Provnummer

1

2

3

4

5

NJ

Provtagningskategori Provdiameter (ɸ mm)

72

Foderrör (m) Återfyllning (mtrl)

Tärnvägen Hönö

Fältingenjör Datum

Nicklas/Victor 2018-03-13

Statisk Dynamisk Rotation

O:\GBG\282781\G\Fält\IN\Jönköping V11\Tärnvägen Hönö 282781.xlsm/SKR TY9
Utskrivet: 2018-03-19 13:24

.
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KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 15504

Sign.

  

  

Kraftkonstant: 1,04

Kraftkonstant: 1,04

Maxkraft: 38,21

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

 

Kompenserat vridmoment

Kraftgivare 0-1 kN

Kraftgivare 0-50 kN

Kalibrerad av:

15504

2017-12-12

Bandvagn nr:

Datum för kalibrering:

Vridmoment kraft

Richard Trygg

Bilaga B,  sida 1 av 29











KALIBRERINGSCERTIFIKAT FÖR BANDVAGN 15504

Djupmätare

1 meter= 1 m

H/V-givare

Ventilsida: 20 H/V = 20 H/V

Kogersida: 20 H/V = 20 H/V

Bandvagn nr:

Kalibrerad av:

15504

Djupmätare och H/V-givare

Richard Trygg

Datum för kalibrering: 2017-12-12
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Ingenjörsfirman Geotech AB +46 (0)31-28 99 20 www.geotech.se 

Datavägen 53 +46 (0)31-68 16 39 VAT No.  

SE-436 32 ASKIM, Sweden   SE556098559901 

GOTHENBURG        
 

 
CALIBRATION CERTIFICATE FOR ELECTRICAL VANE INSTRUMENT 
 

 
 
                                 
 

 

     
Calibration code:  1,09 Output torque/Measured torque (Nm/Nm). 
                                                             The best fit values in the table underneath are 

recorded with this code.  

 
Applied Torque Clockwise loading 

(Nm) 
Anticlockwise loading 

(Nm) (kpm) (Nm)* 
10.19 10 9,99 9,52 
20.38 20 19,98 19,46 
30.57 30 30,05 29,52 
40.76 40 40,11 39,57 
50.95 50 50,17 49,69 
61.14 60 60,21 59,73 
71.33 70 70,25 69,85 
81.52 80 80,28 79,93 
91.71 90 90,24 89,99 

101.90 100 100,26 100,26 
 Σ = 550 TOTAL/550=1,0028 TOTAL/550=0,9955 

* with 1 Nm = 1.019 kpm 
 
Parameters in the *.vib vane test acquisition files: 
Angle resolution (AA parameter):         0.5 degree 
Time resolution (AD parameter):  1 second 
Torque resolution (AB parameter):        0.03 Nm (12 bit resolution over a 100 Nm range) 
Torque range:                            100 Nm 
 
The measured torque is converted into a shearing force, as follows: 
Shear force (kPa) = Applied torque (Nm) x Vane constant (kPa/Nm) 
 
Vanes with tapered lower end: 

Vane number: 1 = 110 x 50 mm; Vane constant = 2.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-200 kPa 
Vane number: 2 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 
Vane number: 3 = 172 x 80 mm; Vane constant = 0.5 kPa/Nm; Shearing range = 0-50 kPa 
 
Vanes with rectangular cross-section: 

Vane number: 11 = 100 x 50 mm; Vane constant = 2.2 kPa/Nm; Shearing range = 0-220 kPa 
Vane number: 10 = 130 x 65 mm; Vane constant = 1.0 kPa/Nm; Shearing range = 0-100 kPa 
     

2017-09-29 

Electrical vane instrument number: EVB-0133 

Date of calibration:    2017-09-29 

Operator Christoffer Hurtig .………………………….. 
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43932 ONSALA Uppdragsnummer
Tel. 0704674666
Tel. 0708530383 Borrhål

Fältundersökning gjord
magnus.salmi@labtek.se Labbundersökning gjord

m.u.my. 2m uppmätt på skr

0.0

0.1
0.1

107 134
2.0
2.0

148 152
3.0
3.0

37
4.0
4.0

32
5.5

Magnus Salmi
Peter Hedborg

Utfört av
Granskad av

Grå svagt sandig GYTTJA 
(dytorv)

Grå gyttjig siltig SAND, inslag av 
skalrester

Grå grusig siltig SAND, inslag av 
skalrester

Naturlig 

Vattenkvot 

W N  (%)

peter.hedborg@labtek.se

Mull (enligt fältgeotekniker)

Gråbeige GYTTJA, silt och sand 
skikt

2018-01-09
2018-01-13

Sekt./BH 

Djup (m)

Benämning Konflyt 

gräns     

W L (%)

Plasticitet

sgräns     

W P (%)

Sammanställning av Laboratorieundersökningar 2018

SKRUV PROVER
Projekt

Hönö Tärnvägen
Tyréns
282781

Uppdragsledare Johanna Ljungdahl
TY2

BeställareMadängsvägen 11
PM LABTEK AB
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43932 ONSALA Uppdragsnummer
Tel. 0704674666
Tel. 0708530383 Borrhål

Fältundersökning gjord
magnus.salmi@labtek.se Labbundersökning gjord

m.u.my. 1.3m mätt i foderrör

0.0

3.0
3.0

58 55
4.0

Magnus Salmi
Peter Hedborg

Utfört av
Granskad av

Naturlig 

Vattenkvot 

W N  (%)

peter.hedborg@labtek.se

FYLLE sprängsten (enligt 
fältgeotekniker)

Grå gyttjig siltig SAND,inslag av 
grus och skal

2018-01-09
2018-01-13

Sekt./BH 

Djup (m)

Benämning Konflyt 

gräns     

W L (%)

Plasticitet

sgräns     

W P (%)

Sammanställning av Laboratorieundersökningar 2018

SKRUV PROVER
Projekt

Hönö Tärnvägen
Tyrens
282781

Uppdragsledare Johanna Ljungdahl
TY3

BeställareMadängsvägen 11
PM LABTEK AB
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PM Labtek

2018-03-12 &13 Nicklas/ Victor 2018-03-20 Tony Axelsson

Sektion/   borrhål 
Djup/nivå

Vatten-
kvot

w
%

Konflyt-
gräns

wL

%

Tjälfarl  
klass

Mtrltyp enl. 
tab. 5.1.1 

TK Geo 13 Anm

TY6
0.0-1.6 Enl. Fältprotokoll
1.6-1.9 Enl. Fältprotokoll
1.9-2.2 Enl. Fältprotokoll
2.2-2.6 112
2.6-3.0 118 136
3.0-4.1 18

TY7
0.0-3.2 Enl. Fältprotokoll
3.2-3.4 Enl. Fältprotokoll
3.4-4.0 23
4.0-4.6 Enl. Fältprotokoll
4.6-4.8 16
4.8-5.0 32

TY8
0.0-3.05 Enl. Fältprotokoll
3.05-3.5 108 138
3.5-3.9 25

TY9
0.0-0.4 Enl. Fältprotokoll
0.4-1.4 Enl. Fältprotokoll
1.4-2.1 177
2.1-2.7 24
2.7-3.0 29
3.0-3.5 Enl. Fältprotokoll

Uppmätt vy i bh: Rasat igen (180312)
Mg:sagrboco 

Grå siltig SAND,inslag av ler och skal

lost sample
grusig GYTTJA
Grå ngt sandig GYTTJA,inslag av skal
Grågrön GYTTJA

Benämning

Uppmätt vy i bh: 1.1mumy (180313)
Mg:sagrboco 

Grå gyttjig SAND

lost sample
Grå ngt gyttjig siltig SKALSAND

Grå sandig siltig LERA
SAND

Uppmätt vy i bh: Rasat igen (180313)
MG:hugrsa 

Mg:sagrboco 

lost sample

sandig GYTTJA
Brun sandig GYTTJA

Grå siltig SAND skalrester
Grå sandig siltig LERA 

Grå gyttjig siltig SAND, skalrester
Grå GYTTJA

Uppmätt vy i bh: 1.1 mumy (180313)

Provtagningsredskap

Hönö, Tränvägen

Skr

Fältdatum / Ansvarig Laboratorieundersökningar

Uppdragsnummer:Granskad och godkänd

Madängsvägen 11                   
43932 Onsala                                  
Tel. 0704674666

2018-03-26 Meraf Berhe 282781
Projekt ledare:
Jonas Karlsson

Sammanställning av
LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

Uppdrag
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

2,00 m
2,00 m
5,50 m
2,00 m
my
1,17 m

Hu, Gy
Normal
Glycerol
J.Forslund
Geotech 505

Djup  (m)

Hönö
TY2
2018-01-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4544
2017-12-22
0,837
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

2,00

Datum

249,50
248,70

-0,80

122,90
123,50

0,60

2,88
2,86

-0,03

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
2,00
3,00
4,70

2,00
3,00
4,70
5,50

Densitet
(ton/m3)

1,40
1,40
1,70
1,70

1,40
0,55
0,55

Gy

siSa

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY2.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

0 1 2 3 4 5 0 10 20 30 40 50-100 0 100 200
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 5 10 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0

Uo

Uo

Uo

Uo

U

DU

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

2,00 m
2,00 m
5,50 m
2,00 m

Portrycksparameter Bq

D
jup

(m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY2
2018-01-09

2018-03-27
O \GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY2 CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
1,17 m
Hu, Gy
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 505
Sond nr 4544

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0 5 10 15 20 25 30
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
20 30 40

o

o

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x

x

x

x

Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
1,17 m
2,00 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m
Hu, Gy
Geotech 505
Normal

D
jup

(m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY2
2018-01-09

2018-03-27O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY2 CPW

 EL

 vL

 L

 vL

 EL

 NCSi

 OC

 NCSi

 NC

0 5 10 15 20
Modul  (MPa)

 Gy

 Cl

 siSa

 Cl

+

+

+

+

+

+

x
o
+

Svensk empiri
Lunne, överkonsoliderad
Lunne, normalkonsoliderad

0 10 20 30 40

x

x

x

x

x

x

x

x

Relativ lagringstäthet ID (%)

Utvärderare
Datum för utvärdering

J.Ljungdahl
2018-01-15

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

0 5 10 15 20 25 30
Effektivtryck  (kPa)

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
0 50 100 150 200 250Klassificering

Referens
Nivå vid referens
Grundvattenyta
Startdjup

my
1,17 m
2,00 m
2,00 m

Förborrningsdjup
Förborrat material
Utrustning
Geometri

2,00 m
Hu, Gy
Geotech 505
Normal

D
jup

(m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY2
2018-01-09

2018-03-27O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY2 CPW

 EL

 vL

 L

 vL

 EL

 NCSi

 OC

 NCSi

 NC

 Gy

 Cl

 siSa

 Cl

o

o

o

o

o

o

o

o

o

Utvärderare
Datum för utvärdering

J.Ljungdahl
2018-01-15

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

3,00 m
3,00 m
4,28 m
1,30 m
my
1,17 m

Normal
Glycerol
J.Forslund
Geotech 505

Djup  (m)

Hönö
TY3
2018-01-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4544
2017-12-22
0,837
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,30

Datum

247,00
247,70

0,70

122,40
121,60

-0,80

2,87
2,88
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
3,00

3,00
3,60

Densitet
(ton/m3)

1,80
1,70 0,55 Sa

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY3.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 5 10 15 20 25 0 5 10 15 20 25 -50 0 50 100
Portryck u, uo, Du  (kPa)

0 10 20 30 0,00 0,01

Uo

Uo

Uo

Uo

DU

DU

DU

DU

DU

Förborrningsdjup
Start djup
Stopp djup
Grundvattennivå

3,00 m
3,00 m
4,28 m
1,30 m

Portrycksparameter Bq

D
jup

(m
)

Projekt
Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY3
2018-01-09

2018-03-27
O \GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY3 CPW

0 5 10
Lutning (grader)

Referens
Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
1,17 m

Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 505
Sond nr 4544

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

0 5 10 15 20 25 30
Friktionsvinkel  (o)

x

x

x

x

x

x

Odränerad skjuvhållfasthet tfu  (kPa)
20 30 40 50

o

o

o

o

o

o

x

x

x

x

x
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

1,00 m
1,00 m
3,34 m
0,00 m
my
3,45 m

Normal
Glycerol
J.Forslund
Geotech 505

Djup  (m)

Hönö
TY5
2018-01-09

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

4544
2017-02-13
0,803
0,001

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,00

Datum

248,10
248,20

0,10

121,50
121,20

-0,30

2,88
2,86

-0,02

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,00

1,00
2,00

Densitet
(ton/m3)

1,10
0,50 P Med

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY5.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

CPT-2Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Borrhål
Datum
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TY5
2018-01-09

2018-03-27
O \GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY5 CPW
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Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 505
Sond nr 4544

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Borrhål
Datum
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TY5
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Utvärderare
Datum för utvärdering

J.Ljungdahl
2018-01-15

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

1,60 m
1,60 m
4,34 m
1,10 m
my
1,53 m

Fyllning
Normal
Glycerol
N. Andersson
Geotech 604

Djup  (m)

Hönö
TY6
2018-03-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5121
2017-12-01
0,810
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1,10

Datum

236,30
236,50

0,20

119,10
118,50

-0,60

7,82
7,82
0,00

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
1,60
1,90
2,20
2,60

1,60
1,90
2,20
2,60
5,00

Densitet
(ton/m3)

1,50
1,50

1,40
1,40
0,55

Fyllning sa gr bl
Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY6.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
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TY6
2018-03-13

2018-03-27
O \GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY6 CPW
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Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 604
Sond nr 5121

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Utvärderare
Datum för utvärdering

J. Karlsson
2018-03-19

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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J. Karlsson
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CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

3,20 m
3,20 m
5,40 m
0,00 m
my
1,30 m

Fyllning, sa gr bl
Normal
Glycerol
N. Andersson
Geotech 604

Djup  (m)

Hönö
TY7
2018-03-12

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5121
2017-12-01
0,810
0,000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0,0 kPa
0,0 kPa
0,000
0,000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

0,00

Datum

235,40
235,80

0,40

116,60
116,20

-0,40

7,85
7,85
0,01

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0,00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0,00
4,00

3,00
6,00

Densitet
(ton/m3)

2,00
0,55

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY7.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt nr
Plats
Borrhål
Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY7
2018-03-12

2018-03-27
O \GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY7 CPW
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Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
Utrustning

Glycerol

Geotech 604
Sond nr 5121

Spetstryck qt  (MPa)Spetstryck qt  (MPa)
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Utvärderare
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J Karlsson
2018-03-23

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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Utvärderare
Datum för utvärdering

J Karlsson
2018-03-23

CPT-sondering utvärderad enligt SGI Information 15 rev.2007
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C P T - sondering
DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781

2018-03-27

3.05 m
3.05 m
9.17 m
1.10 m
my
0.85 m

Fyllning, sa gr bl
Normal
Glycerol
N. Andersson
Geotech 604

Djup  (m)

Hönö
TY8A
2018-03-13

Projekt Plats

Borrhål

Förborrningsdjup
Startdjup
Stoppdjup
Grundvattenyta
Referens
Nivå vid referens

Förborrat material
Geometri
Vätska i filter
Operatör
Utrustning

Kalibreringsdata
Spets
Datum
Areafaktor a
Areafaktor b

5121
2017-12-01
0.810
0.000

Inre friktion Oc

Inre friktion Of

Cross talk c1

Cross talk c2

0.0 kPa
0.0 kPa
0.000
0.000

Skalfaktorer
Portryck Friktion Spetstryck
Område Område Faktor Område FaktorFaktor

Före
Efter
Diff

1.10

Datum

236.20
234.00

-2.20

122.40
118.20

-4.20

7.76
7.84
0.09

Nollvärden, kPa

Portryck Friktion Spetstryck

Använd skalfaktorer vid beräkning

Korrigering
Portryck
Friktion
Spetstryck

(ingen)
(ingen)
(ingen)

Portrycksobservationer

Portryck (kPa)
0.00

Skiktgränser

Djup  (m)

Klassificering

Från Till
Djup  (m)

0.00
3.00
5.00

3.00
3.20
9.00

Densitet
(ton/m3)

2.00
1.40
0.55

Jordart

Anmärkning

O:\GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY8A.CPW

Portryck registrerat vid sonderingx

Flytgräns

Bedömd sonderingsklass
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CPT-sondering utförd enligt EN ISO 22476-1
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Projekt nr
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Datum

DPL Tärnvägen, Öckerö kommun
282781
Hönö
TY8A
2018-03-13

2018-03-27
O \GBG\282781\G\_Berakningar\CPT\TY8A CPW
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Lutning (grader)
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Nivå vid referens
Förborrat material
Geometri

my
0.85 m
Fyllning, sa gr bl
Normal

Friktion ft  (kPa)Friktion ft  (kPa) Friktionskvot Rft  (%)Friktionskvot Rft  (%)

Vätska i filter
Borrpunktens koord.
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R-GEO 

1. PROJEKTNAMN OCH LITTERA 
Översiktlig geoteknisk undersökning inför nybyggnation,                                                  Littera:109-126 
Pinan industriområde, Tärnvägen  
Öckerö kommun                                                                     
2. BESTÄLLARE 
VA-Enheten 
Peder Falck 
Box 1035 
453 90 Öckerö 
3.OMFATTNING 
Utredningens syfte är att klargöra markförhållandena inför nybyggnation 
4.UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGAR 
Kartunderlag tillhandahållet av beställaren 
5.TIDIGARE UTFÖRDA UNDERSÖKNINGAR 
6.FÄLTARBETE                                                                                                                                            
 
6.1   Geotekniska undersökningar                                                                                                                  Datum; 2009-07-02 

 
o Trycksondering i 2 punkter 
o Slagsondering i 1 punkt 
o Upptagning av störda jordprover (skruvprovtagning) i 1 punkt 
o Grävning av provgrop i 1 punkt 
o Vingsondering i 1 punkt 
o Laboratorieundersökning av upptagna jordprover 
o 3 jordprover har sänts till Eurofins (ackrediterat laboratorium) för analys av alifater, aromater 

och tungmetaller 
 
6.2 Koordinat- och höjdsystem 
 
Sonderingspunkterna samt vissa markhöjder är inmätta med GPS, understödd av SWEPO:s fasta 
referenssystem.  
 
Höjdsystem: RH 70 
Koordinatsystem: Göteborgs  
 
6.3 
Utfört månad och år; 
juli 2009 

Fälttekniker; 
Ingemar Pedersen 

 

7. KOMMENTARER 
Försök till sondering har utförts i ett 10-tal punkter, se ritning G-1 109-126. 
 
Trycksondering har utförts i punkt 1 och 2.  
Sonderingsstopp har vid trycksondering erhållits som stopp i morän ca 2,5 meter under markytan i 
punkt 1 och ca 6 meter under markytan i punkt 2.  
 
Slagsondering utfördes i punkt 2. Sonderingsstopp erhölls ca 9,5 meter under markytan och 
registrerades som stopp mot sten block eller berg. 
 
Skruvprovtagning, störd provtagning, har utförts i undersökningspunkt 2 ca 0,0-5,0 meter under 
markytan. För mer detaljerad information, avseende jordarter, hänvisas till bilaga 2 109-126. 
 
Uppmätta skjuvhållfasthetsvärden, se vingsonderingsdiagram ritning G-2 109-126, varierar mellan ca 
9-48 kPa 1-5 meter under befintlig markyta i sonderingspunkten 2.  
 
En provgrop grävdes i punkt PG11, se ritning G-1- och G-2 109-126. 
För mer detaljerad beskrivning av jordarterna i provgropen, se bilaga 2 109-126. 
 
8.ANSVARIG 
Thomas Östergren 

HANDLÄGGARE: 
Cecilia Ahl 
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SAMMANFATTNING 

Öckerö kommun arbetar med en ny detaljplan för ett delområde inom Tärnvägens 

industriområde på Hönö. Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är 

att åstadkomma industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning 

av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Det andra syftet är att skapa 

förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering genom att möjliggöra för ny 

lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för kollektivtrafikfordon inom planområdet. 

 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Öckerö kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning 

inom delar av fastigheterna Heden 1:229 och Heden 1:300. Undersökningens syfte är att utreda 

föroreningssituationen inom detaljplaneområdet.  

Uppdraget omfattar framtagning av en provtagningsplan för en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning samt provtagning och analys av jord och grundvatten. Uppdraget omfattar 

även att utifrån resultatet av fältundersökning och laboratorieanalyser göra en bedömning av 

föroreningssituationen samt redovisa resultatet i en rapport.  

Den miljötekniska undersökningen som genomförts innefattar provtagning av jord och vatten. 

Jordprover togs från fem provgropar utförda med grävmaskin samt att ett grundvattenrör 

installerades och provtogs. Laboratorieanalyser har gjorts av totalt fem jordprover och ett 

grundvattenprov.  

Analysresultaten av jord har jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig 

markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), och där riktvärden för MKM 

bedöms som tillämpliga som bedömningsgrund för planområdet.  

 

Resultaten visar att de jordprover som tagits ut i den östra delen av området innehåller både 

metaller och oljeförorening i halter över gällande riktvärden för KM. Det är framförallt metallerna 

koppar och zink samt tyngre alifater som påträffats. Inget av analyserade ämnen översteg 

gällande riktvärden för MKM.  

 

Resultatet av utförd laboratorieanalys för metaller i vatten visar på mycket hög halt av zink och 

nickel samt måttliga halter av arsenik i grundvattnet. Övriga metaller har uppmätts i låga till 

mycket låga halter. Laboratorieanalysen har utförts på filtrerade prover vilket medför att 

uppmätta metallhalter finns i löst form i grundvattnet. 

 

Vid analys av organiska ämnen i grundvattnet påträffades inga alifater och aromater över 

analysmetodens detektionsgräns. Även analys av flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) har utförts 

på grundvatten och inget ämne påträffades i halter över detektionsgräns. Uppmätta halter av 

PAH-H överskrider SPI:s rekommendationsvärden för ytvatten. 

 

I den västra delen av planområdet har ingen markförorening påträffats i nu undersökta punkter. 

Marken i den östra delen av planområdet innehåller halter av både organiska ämnen och 

metaller över gällande riktvärden för KM. Uppmätta halter utgör ingen risk för planerad 

verksamhet med mindre industri eller handel. Vid kommande exploatering av området kommer 

delar av området asfalteras. Med hårdgjorda ytor minskar riskerna för både kontakt med jord  

och för spridning av markbundna ämnen genom infiltration. I samband med en kommande 

entreprenad ska eventuella överskottsmassor från området hanteras som förorenade och ska 

transporteras och omhändertas på ett riktigt sätt utifrån påträffade halter. 

 

Då föroreningar även påträffats som lösta föroreningar i grundvatten behöver åtgärder vidtas för 

eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad. Länshållningsvatten behöver troligen 

passera något sedimentationssteg och eventuell rening innan det får släppas ut då området 

ligger i direkt anslutning till havet. 
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1 BAKGRUND 

Öckerö kommun arbetar med en ny detaljplan för ett delområde inom Tärnvägens 

industriområde på Hönö. Detaljplanen för Tärnvägens industriområde har två syften. Det ena är 

att åstadkomma industrimark för lättare industri med tillhörande administration och försäljning 

av varor och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. 

 

Det andra syftet är att skapa förutsättningar för en expansion av Hönö Pinans pendelparkering 

genom att möjliggöra för ny lokalisering av befintlig bussdepå och tvätthall för 

kollektivtrafikfordon inom planområdet. 

 

Det har i ett tidigare skede utförts en geoteknisk undersökning och en miljöteknisk 

undersökning på del av fastigheten. Undersökningarna behöver kompletteras för att kunna 

utgöra ett underlag i samrådsprocessen. 

 

1.1 UPPDRAG OCH SYFTE 

Tyréns AB har fått i uppdrag av Öckerö kommun att utföra en miljöteknisk markundersökning 

inom delar av fastigheterna Heden 1:229 och Heden 1:300. Undersökningens syfte är att utreda 

föroreningssituationen inom detaljplaneområdet.  

Uppdraget omfattar framtagning av en provtagningsplan för en översiktlig miljöteknisk 

markundersökning samt provtagning och analys av jord och grundvatten. Uppdraget omfattar 

även att utifrån resultatet av fältundersökning och laboratorieanalyser göra en bedömning av 

föroreningssituationen samt redovisa resultatet i rapport. 

2 TIDIGARE UTREDNINGAR 

Det har i ett tidigare skede utförts två provpunkter med avseende på miljöprovtagning inom den 

västra delen av området (Tellstedt 2009). Proverna togs ut som samlingsprover för hela den 

provtagna jordprofilen, 1,0-5,0 meter och 0-2,0 meter. Två prover skickades till laboratorium för 

analys med avseende på petroleumämnen, PAH och metaller. Inget av analyserade ämnen 

uppmättes i halter över riktvärden för känslig markanvändning (KM). 

3 OMRÅDESBESKRIVNING  

Fastigheterna Heden 1:229 och Heden 1:300 är belägna norr om Göteborgsvägen strax efter 

färjeläget på Hönös östra sida, Öckerö kommun, se figur 1. Det rödmarkerade området i figur 1 

motsvarar undersökningsområdet. Fastigheterna ägs idag av Öckerö kommun och en 

planprocess pågår där Öckerö kommun upprättar en detaljplan för lättare industri och handel på 

aktuella fastigheter.  

 

Området består i huvudsak av naturmark med buskvegetation och mindre träd. I väster mot 

havsviken är marken låglänt och bitvis lite sank. Stora delar av undersökningsområdet består av 

berg. I den östra delen av området har marken fyllts ut och enligt uppgift har avloppsslam lagts 

ut som växtskikt. Grönområdet i öster har tydliga spår av motortrafik, typ motorcross.  

 

Inom aktuellt område har det inte bedrivits någon tidigare verksamhet. Det finns andra 

industriverksamheter norr om Tärnvägen samt väg 155 åt söder, se figur 2. Planerad verksamhet 

kommer att anläggas i ett kustområde i direkt anslutning till havet, Stora Kalvsund, och 

grundområden.  

 



 

 

 

 

Figur 1. Flygfoto över Pinan, Hönö, med aktuellt undersökningsområde markerad i rött 

©Lantmäteriet/Metria från eniro.se. 

 

 

Figur 2. Flygfoto och historisk karta 1955-1967 och 2011-2014 (källa: www.eniro.se 2018-04-12). 

Enligt jordartskartan (SGU) utgörs planområdet av kalt berg och grusigt svallsediment.  

 

3.1 KÄNSLIGHET OCH SKYDDSVÄRDE 

Fastigheterna ligger i direkt anslutning till ett industriområde. Den nya detaljplanen innebär att 

verksamhet med lättare industri och handel kommer bedrivas på fastigheterna. Framtida 

verksamhet innebär att yrkesverksamma vistas i området och kan exponeras under arbetstid. 

Verksamhetens besökare kan utgöras av både barn och vuxna som under begränsad tid vistas 

på området. Markytan kommer bitvis att hårdgöras och grundvattnet i området används inte och 

planeras inte att användas för dricksvatten. Känsligheten för mark och grundvatten bedöms 

totalt som måttlig.  



 

 

 
  

Den planerade verksamheten ligger vid strandlinjen. Vattenområdet runt fastigheterna omfattas 

av strandskydd och i anslutning till området finns ett större grundområde med mjukbotten som 

bland annat utgör födosöksplats för fåglar och troligen föryngringsområde för fisk.  

Den nuvarande klassningen för vattenförekomsten är måttlig ekologisk status. Kvalitetskravet är 

god ekologisk status till 2021. Lokaliseringen nära färjeläget innebär att transporterna till 

området inte bedöms öka i omfattning jämfört med idag.  

Verksamhetens lokalisering i ett industri- och handelsområde ger förutsättningar för små 

störningar för närboende. Lokaliseringen kan dock medföra krav på skyddsåtgärder för att inte 

vattenförekomsten ska påverkas negativt.  

Markområdet ligger avskuret från övriga naturområden av angränsande industri och väg 155.  

Värdet som rekreationsområde bör vara begränsat. Vattenområdet runt fastigheterna omfattas 

av strandskydd och ett större grundområde utgör en betydelsefull miljö för fåglar och fiskar. 

Skyddsvärdet bedöms litet till måttligt för mark och grundvatten. 

 

4 FÖRORENINGAR 

Inom detaljplaneområdet finns inga potentiellt förorenade områden registrerade i EBH-stödet 

(Länsstyrelsens databas för förorenade områden). Området är utfyllt av okända fyllnadsmassor. 

Vanligt förekommande föroreningar i fyllnadsmaterial är metaller och organiska föroreningar 

som exempelvis PAH.  

4.1 EGENSKAPER HOS FÖRORENINGAR 

Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) är ett samlingsnamn för en mängd ämnen bestående av 

minst två sammansatta aromatiska ringar (bensenringar). De uppkommer främst vid ofullständig 

förbränning av organiskt material och ingår i bl.a. tjära, asfalt, gummi, plast, färg och 

insektsgift. Många PAH:er har låg löslighet i vatten och är stabila, vilket innebär att de är 

svårnedbrytbara och att de kan spridas långt i miljön innan nedbrytning sker. En stor del av 

föroreningarna som sprids i luften hamnar slutligen i vattenmiljön, där de kan uppsamlas i 

sedimenten. PAH tenderar att anrikas i växter och djur. Laboratorieanalys på jord utförs ofta på 

16 PAH:er som indelas efter molekylvikt i tre grupper; PAH L, PAH M och PAH H där PAH H har 

högst farlighet. Både PAH:er inom PAH M och PAH H anses cancerogena.  

I små koncentrationer är vissa metaller nödvändiga för människor, djur och växter, medan för 

höga eller för låga halter kan skada olika biologiska processer. Genom att ingå i organiska 

föreningar kan metaller bli fettlösliga och därmed mer biotillgängliga. Metaller vars densitet 

överstiger 5 g/cm
3

 benämns tungmetaller. Många tungmetaller är giftiga eftersom de har 

förmågan att konkurrera ut och substituera "nyttiga" spårmetaller som ingår i bl.a. enzymer. 

Arsenik, bly, kadmium, kvicksilver, koppar och krom är exempel på metaller med hög till mycket 

hög farlighet. 

Petroleumprodukter är ett samlingsnamn för produkter som framställs genom raffinering av 

råolja. De består av alifatiska och/eller aromatiska kolväten. I alifaterna binds kolatomerna till 

varandra i kedjor, i aromaterna binds kolatomerna samman i en ring. Förmågan att binda till 

organiskt material ökar med antalet kolatomer, medan flyktighet och vattenlöslighet minskar. 

Aromatiska kolväten är generellt mer vattenlösliga och har sämre förmåga att binda till organiskt 

material än alifatiska kolväten. Både alifatiska och aromatiska kolväten är fettlösliga, vilket gör 

att de lätt kan upptas, anrikas och ge bestående skador i fettrik vävnad såsom benmärg och 

nervvävnad. Aromatiska kolväten är mycket hälsofarliga och kan ge upphov till cancer och 

nervskador.  

  







 

 

 
 

Analys av jord utfördes med avseende på metaller, PAH och oljekolväten; fraktionerade alifater 

och aromater. Analysparametrarna valdes med utgångspunkt i misstänkta föroreningsämnen 

utifrån tidigare markanvändning med viss utfyllnad med okända massor samt närhet till 

trafikerad väg.  

Ett grundvattenprov skickades för analys med avseende på metaller, VOC-EPA, PAH och 

oljekolväten; fraktionerade alifater och aromater. 

Både jord – och grundvattenprover kompletterades med analys av silver då det är en vanligt 

förekommande metall i avloppsslam. 

Totalt skickades sex prover på analys, fem jordprover och ett vattenprov vilka utfördes med 

ackrediterade analysmetoder av laboratoriet Eurofins Environment Testing Sweden AB. 

7 RESULTAT 

I detta avsnitt redovisas resultaten av utförda mätningar och analyser.  

7.1 INTRYCK VID FÄLTARBETE 

I den västra delen av området bestod jordarterna i huvudsak av sand med inslag av snäckskal 

och jorddjupet var endast en meter i provtagna punkter. I östra delen av området är det sandiga 

och siltiga fyllnadsmassor med inslag av lera och mull. I markytan finns ett lager med organiskt 

material vilket är ett tänkbart slam. Intryck vid fältarbetet såsom fältbedömda jordarter, 

jordlagerföljder och eventuella avvikande jordmassor med hänsyn till lukt och syn finns 

presenterade i bilaga 2. I bilaga 3 presenteras provtagning av grundvattnet.  

7.2 RESULTAT AV FÄLTANALYSER 

Resultat av utförda fältanalyser med XRF och PID redovisas i bilaga 2.  

7.3 RESULTAT AV LABORATORIEANALYSER 

Laboratorieanalyser har utförts av totalt fem jordprover och ett grundvattenprov. Resultaten 

presenteras tillsammans med gällande riktvärden och jämförvärden i tabell 3 och 4. 

Laboratoriets analysrapporter redovisas i bilaga 4. 

7.3.1 ANALYSRESULTAT JORDPROVER 

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets generella riktvärden 

samt kanadensiska riktvärden för förorenad mark, och presenteras i tabell 3 nedan. 

(Naturvårdsverket, 2016; Jonsson, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Tabell 3. Resultat av laboratorieanalyser jord 

 

 

 

Resultaten visar att de jordprover som tagits ut i den östra delen av området innehåller både 

metaller och oljeförorening i halter över gällande riktvärden för KM. Det är framförallt metallerna 

koppar och zink samt tyngre alifater som påträffats. Inget av analyserade ämnen översteg 

gällande riktvärden för MKM.  

 

7.3.2 ANALYSRESULTAT GRUNDVATTENPROV 

Resultatet av utförd laboratorieanalys för metaller i vatten visar på mycket hög halt av zink och 

nickel samt måttliga halter av arsenik i grundvattnet. Uppmätt nickelhalt överstiger även det 

holländska ”target value” som är en gräns för att säkerställa markkvalitén. Övriga metaller har 

uppmätts i låga till mycket låga halter. Laboratorieanalysen har utförts på filtrerade prover vilket 

medför att uppmätta metallhalter finns i löst form i grundvattnet. Resultaten presenteras 

tillsammans med gällande jämförelsevärden i tabell 4 och 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRR KM MKM TYM1801 TYM1803 TYM1803 TYM1804 TYM1805

0-0,5 m 0-0,5 m 1,5-2 m 1,5-2 m 0,5-1 m

Torrsubstans % - - - 78,1 80,5 31,4 42,4 54,7
Enhet mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts mg/kg Ts

Alifater >C8-C10 - 25 120 < 6,4 < 5,0
Alifater >C10-C12 - 100 500 40 21
Alifater >C12-C16 - 100 500 52 23
Alifater >C16-C35 - 100 1000 520 270
Aromater >C8-C10 - 10 50 < 13 < 10
Aromater >C10-C16 - 3 15 4,9 2,2
Aromater >C16-C35 - 10 30 < 0,64 < 0,50
PAH L 0,6 3 15 < 0,057 < 0,045
PAH M 2 3,5 20 0,73 0,63
PAH H 0,5 1 10 0,51 0,48
Arsenik (As) 10 10 25 4,1 2,6 5,7 8,3
Barium (Ba) - 200 300 25 54 100 89
Bly (Pb) 20 50 400 10 12 8,2 7,6
Kadmium (Cd) 0,2 0,8 12 0,23 < 0,20 0,51 0,53
Kobolt (Co) - 15 35 3,8 5,3 2,2 3,3
Koppar (Cu) 40 80 200 7,9 32 140 120
Krom tot (Cr tot) 40 80 150 12 14 18 33
Kvicksilver (Hg) 0,1 0,25 2,5 0,013 0,049 0,21 0,18
Nickel (Ni) 35 40 120 9,4 7,9 8,7 13
Vanadin (V) - 100 200 30 23 14 23
Zink (Zn) 120 250 500 37 110 320 260
Silver 40* < 1,2 < 1,2 4,6 < 1,7

*Kanadensiskt riktvärde

Analys/Ämne

≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 .

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Rapport 5976 (2009, rev. 2016).

Jämförvärden Provpunkt  m u my



 

 

 
 

 

Tabell 4 . Resultat av laboratorieanalyser för metaller i grundvatten. 

 

 

  

Tabell 5 . Resultat av laboratorieanalyser för petroleumämnen i grundvatten. 

 

 

Vid analys av organiska ämnen i grundvattnet påträffades inga alifater och aromater över 

analysmetodens detektionsgräns. Även analys av flyktiga organiska ämnen (VOC-EPA) har utförts 

på grundvatten och inget ämne påträffades i halter över detektionsgräns. Uppmätta halter av 

PAH-H överskrider SPI:s rekommendationsvärden för ytvatten. 

 

 

 

1 2 3 4 5

Mkt låg halt Låg halt Måttlig halt Hög halt Mkt hög halt Target value
Intervention 

value

Provtagningsdatum

Metaller (filtrerat) Enhet

Arsenik µg/l <1  1-2  2-5  5-10 ≥10 10 60

Barium µg/l 50 625

Bly µg/l <0,5 0,5-1  1-2  2-10 ≥10 15 75

Kadmium µg/l <0,1 0,1-0,5 0,5-1  1-5 ≥5 0,4 6

Kobolt µg/l 20 100

Koppar µg/l <0,02 0,02-0,2 0,2-1  1-2 ≥2 15 75

Krom µg/l <0,5 0,5-5  5-10 10-50 ≥50 1 30

Kvicksilver µg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 0,05 0,3

Nickel µg/l <0,5 0,5-2  2-10  10-20 ≥20 15 75

Silver µg/l

Vanadin µg/l 1,2 70

Zink µg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 ≥1 65 800

Provmärkning               

GV 1 Tärnvägen

SGU: bedömningsgrunder

Klassindelning enligt bedömningsgrunder Holländska jämförvärden

4

34

3,1

17

0,1

0,14

4,7

0,073

1,1

2018-03-14 

< 0,00010

24

2,4

Ångor i 

byggna

der

Ytvatten Våtmarker Provmärkning

X GV 1 Tärnvägen

Provtagningsdatum 2018-03-14

Petroleumämnen

Enhet mg/l mg/l mg/l mg/l

Alifater >C5-C8 3 0,3 1,5 < 0,020

Alifater >C8-C10 0,1 0,15 1 < 0,020

Alifater >C10-C12 0,025 0,3 1 < 0,020

Alifater >C5-C12 - - - < 0,030

Alifater >C12-C16 - 3 1 < 0,020

Alifater >C16-C35 - 3 1 < 0,050

Alifater >C12-C35 - - - < 0,050

Aromater >C8-C10 0,8 0,5 0,15 < 0,010

Aromater >C10-C16 10 0,12 0,015 < 0,010

Aromater >C16-C35 25 0,005 0,015 < 0,0050

PAH-L 2 0,12 0,04 < 0,00020

PAH-M 0,01 0,005 0,015 0,0007

PAH-H 0,3 0,0005 0,003 0,0016

Bensen 0,05 0,5 1 < 0,00050

Toluen 7 0,5 1 < 0,0010

Etylbensen 6 0,5 0,7 < 0,0010

Xylen (sum) 3 0,5 1 < 0,0010

SPI rekommendation



 

 

 
8 UTVÄRDERING OCH SLUTSATS 

I den västra delen av planområdet har ingen markförorening påträffats i nu undersökta punkter. 

Marken i den östra delen av planområdet innehåller halter av både organiska ämnen och 

metaller över gällande riktvärden för KM. Uppmätta halter utgör ingen risk för planerad 

verksamhet med mindre industri eller handel. Vid kommande exploatering av området kommer 

delar av området asfalteras. Med hårdgjorda ytor minskar riskerna för både kontakt med jord  

och för spridning av markbundna ämnen genom infiltration. I samband med en kommande 

entreprenad ska eventuella överskottsmassor från området hanteras som förorenade och ska 

transporteras och omhändertas på ett riktigt sätt utifrån påträffade halter. 

 

Då föroreningar även påträffats som lösta föroreningar i grundvatten behöver åtgärder vidtas för 

eventuellt länshållningsvatten i samband med entreprenad. Länshållningsvatten behöver troligen 

passera något sedimentationssteg och eventuell rening innan de får släppas ut då området 

ligger i direkt anslutning till havet. 

 

Utförda undersökningar bygger på stickprovstagning och det kan därför inte uteslutas att 

föroreningshalter kan förekomma lokalt, trots att detta inte har identifierats i denna 

undersökning. Vid eventuell schakt rekommenderas därför vaksamhet och eventuella 

överskottsmassor bör klassificeras, lämpligen genom provtagning varje 50-100 m
3

. 

 

Då förorenade massor har påträffats på fastigheterna skall denna rapport genast delges 

tillsynsmyndigheten enligt Miljöbalkens regler om upplysningsplikt (10 kap 11§ Miljöbalken).  

 

All hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen 

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) skall en anmälan om avhjälpande 

åtgärder lämnas in till och godkännas av tillsynsmyndigheten innan en eventuell sanering 

påbörjas. 
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Bilaga 2 Fältprotokoll jord

PID

Pb As Zn Cu VOC

mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg ppm

TYM1801 0-0,5 F/sistSa Blockfyllning Met 20,80 ND 51,1 7,8 0,2

0,5-1 Sa Snäckskal. Stopp i berg 7,80 2,8 45,6 ND 0,5

TYM1802 0-0,5 Sa Snäckskal 9,80 2,7 42,1 5,9 0,4

0,5-1 Sa Snäckskal. Stopp i berg 9,40 3,5 38,9 ND 0,6

TYM1803 0-0,5 F/siSa Met 19,10 ND 104 18 0,5

0,5-1 F/siSa 9,00 2,4 136 59 0,8

1-1,5 F/siSa 7,10 2 113 41,2 0,6

1,5-2 F/Lesimu

Svart askliknande. Biologiskt, 

ser ut som små rötter. Ali 5,60 ND 132 42,6 3,9

TYM1804 0-0,5 F/Sasi 10,20 3,3 162 66 0,4

0,5-1 F/Sasi 13,40 ND 132 49 0,4

1-1,5 F/Sasi 9,90 ND 125 44 1,2

1,5-2 F/simuLe

Svart askliknande. Biologiskt, 

ser ut som små rötter. Met, Ali 11,20 3,4 138 49 2

TYM1805 0-0,5 F/simuSa 14,30 3,3 114 32 0,6

0,5-1 F/siSa Met 12,10 3,2 151 58 0,4

1-1,5 F/siSa 16,20 3,2 134 42 0,6

1,5-2 F/siSa Stopp i berg 15,20 ND 150 45 0,4

≥ Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1 ,

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM), Rapport 5976 (2009, rev, 2016),

≥ Naturvårdsverkets generella riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM), Rapport 5976 (2009, rev, 2016),

≥ Avfall Sveriges rekommenderade haltgränser för farligt avfall (FA),

XRF

Provpunkt Djup Jordart
Anmärkning             (t.ex. 

lukt, gvy)

Laboratorie- 

analyser

O:\GBG\282781\MG\_Text\MMU\Bilaga 2 Jordarter PID XRF1.xlsx







AR-18-SL-025980-01

EUSELI2-00505489

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47





AR-18-SL-025981-01

EUSELI2-00505489

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47





AR-18-SL-025887-01

EUSELI2-00505489

mg/kg Ts< 0.057Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.73Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.51Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.40Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.90Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.3Summa totala PAH16 a)

Kemisk kommentar

Höjd rapporteringsgräns för PAH och ARO pga låg torrsubstans .

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Sofia Anfinset  (sofia.anfinset@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47





AR-18-SL-025982-01

EUSELI2-00505489

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.63Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.48Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.39Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.77Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts1.2Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts100Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.2Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.51Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.2Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts140Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.21Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts8.7Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Silver Ag a)*EN ISO 17294-2:2016 / SS 

028311, utg 1

25%

mg/kg Ts14Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts320Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Kopia till:

Sofia Anfinset  (sofia.anfinset@tyrens.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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AR-18-SL-025983-01

EUSELI2-00505489

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47





AR-18-SL-044417-01

EUSELI2-00513386

µg/l< 0.010Fluoren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.060Fenantren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.048Antracen a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.29Fluoranten a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.29Pyren a)LidMiljö.0A.01.3525%

µg/l0.17Benso(g,h,i)perylen a)LidMiljö.0A.01.3530%

µg/l0.92Summa övriga PAH a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l0.70Summa PAH med medelhög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)LidMiljö.0A.01.35

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen a)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Bromdiklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) a)LidMiljö.0A.01.1630%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v47



AR-18-SL-044417-01

EUSELI2-00513386

µg/l< 1.0iso-Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen a)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan a)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan a)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l0.0040Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.034Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.00010Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00014Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0047Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.073Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.0011Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.024Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0024Silver Ag (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0031Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.017Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 3

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *
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UPPDRAG 282781, Planområde Tärnvägens industriområde, dnr 0061/17 

Titel på rapport: Bergteknisk utredning Tärnvägen, Hönö 

Datum: 2018-05-30 

MEDVERKANDE  

Beställare: Öckerö Kommun 

Kontaktperson: Petter Leyman 

  

Konsult: 

Handläggare: 

Tyréns AB 

Karl-Johan Mattsson 

Uppdragsansvarig: Sofia Anfinset 

Kvalitetsgranskare: Oskar Åkerlund 

  

  

  

  

 

Uppdragsansvarig, Sofia Anfinset 

 

 

 

Datum: 2018-05-30 
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Beställare: Öckerö Kommun  
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SAMMANFATTNING 

Tyréns har på uppdrag av Öckerö kommun utfört en bergteknisk utredning till ett 

detaljplanområde längs Tärnvägen på Hönö. Berg i dagen har karterats och befintliga 

bergslänters stabilitet har bedömts. Befintliga slänter bedöms vara stabila.  
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1 BAKGRUND OCH SYFTE 

 

Öckerö Kommun arbetar med en ny detaljplan för ett delområde längs Tärnvägen på Hönö.. 

 

Denna PM syftar till att beskriva bergmassan och bergslänters egenskaper inom 

detaljplaneområdet, se plankarta, figur 1.  

 

 

 

Figur 1. Plankarta. Bergkartering har utförts inom området begränsat av den sträckande tjockare, svarta 
linjen. (Källa: ur ” Detaljplan för: Tärnvägens industriområde Del av Heden 1:229 och 1:300.) 

2 RESULTAT 

Det undersökta området utgörs av en bergmassa utsträckt i öst – västlig riktning. Topografin 

varierar mellan ca +1 till ca + 8 (RH 2000). se figur 2. I mitten av det undersökta området finns 

en mindre svacka, där överlagras berget av jord vars mäktighet är okänd. 

 

Längs den södra gränsen av området, längs Göteborgsvägen, finns tidigare utsprängda slänter, 

vilka är motfyllda med sprängsten. 

 

Befintliga naturliga och utsprängda slänter bedöms vara stabila, figur 3.  
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Figur 2. Den karterade bergmassan. Hällen karakteriseras av flacka områden med ett par uppstickande 
mindre bergryggar. Mindre jordfyllda jordsvackor förekommer på hällen. 

 
Figur 3. Naturlig och stabil bergslänt längs Göteborgsvägen. 

 

2.1 BERGARTER OCH SPRICKOR 

Berggrunden består av en fint-medelkornig till medelkornig metagråvacka tillhörande Stora Le 

Marstrand-gruppens bergarter. Bergarten är veckad, omkristalliserad och migmatitiserad. 

Dominerande mineral utgörs av kvarts, plagioklas, och biotit (Figur 4). Inga större omvandlingar 

eller deformationszoner har noterats. Observerade sprickytor är plana och släta. Karterade 

sprickor har varit öppna, 1- 2 mm, sprickytorna är svagt till moderat omvandlade.  

 

I det karterade området förekommer följande dominerande sprickriktningar (Figur 2): 

 

• Subhorisontella sprickor 

• 160°–180°/80°–90° 
• 260°–290°/80°–90° 
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3 BERGTEKNISKA REKOMMENDATIONER 

Befintliga slänter är stabila och inga förstärkningsåtgärder krävs i dagsläget. En bergschakt 

kommer att förändra de naturliga stabilitetsförhållandena i berget, genom att stödet för en 

bergmassa med bakomliggande lutande sprickplan tas bort möjliggörs glidning och/eller 

utstjälpning av berg längs lutande sprickplan. Vid all bergschakt ska bergsakkunnig tillkallas för 

stabilitetsbedömning av bergslänt, både ur arbetsmiljöhänsyn och med hänsyn till den 

permanenta stabiliteten.  

 

På grund av rådande sprickgeometri och sprickornas bedömda mekaniska egenskaper 

rekommenderas att bergslänter med en höjd > 2,0 m ställs med lutning 3:1. 

 

Då byggnader ska grundläggas direkt på berg eller om bergmaterial från det karterade området 

ska användas som byggnadsmaterial eller grundläggningsmaterial ska en radonundersökning 

utföras.  



Checklista för komplexa detaljplaner

Beskrivning

Typ av plan:

Beskriv befintliga förhållanden:

Beskriv planförslaget:

Medverkande tjänstemän:

Behovsbedömning Ja/Nej Beskrivning

Måluppfyllelse: Strider planen mot …?
– Gällande planer och program
– Miljömål (nationella och lokala)
– Riksintressen (se även Naturvård, Kulturmiljö och Friluftsliv)

Påverkas landskapsbild (stadsbild, landskapsbild)?
– In- och utblickar
– Historiska samband

Påverkas naturmiljö/naturvård (inkl biologisk mångfald)?
– Riksintresse för naturvård
– Natura 2000-område
– Naturreservat/Naturskydd
– Strandskydd
– Rödlistade arter
– Annan värdefull natur

Påverkas rekreation och friluftsliv?
– Riksintresse för friluftsliv
– Befolkning
– Grönstruktur

Påverkas kulturmiljö/kulturarv?
– Riksintresse för kulturmiljö
– Kulturreservat
– Fornminne
– Byggnadsminne
– Kulturminnesvård
–Annan värdefull kulturmiljö

OBS! Om Natura 2000-område 
påverkas, eller risk finns för påtaglig 

skada eller påverkan på skyddad 
natur t ex riksintresse för naturvård 

eller strandskydd, uppstår alltid 
betydande miljöpåverkan!

OBS! Om planområdet tas i 
anspråk för verksamhet som ska 
tillståndsbedömas enligt miljö-
balken, uppstår alltid betydande 

miljöpåverkan!

Detaljplan, Utökat förfarande enligt PBL 2010:900 (SFS 2014:900)

Obebyggd tomt mellan två vägar (regional väg Göteborgsvägen/väg 
155 och lokalgata Tärnvägen) och i anslutning till befintlig 
industriverksamhet på Pinans industriområde. 

Icke störande industriverksamhet med tillhörande försäljning av varor 
och tjänster, samt möjlighet att bedriva teknisk utbildning. Även 
möjlighet att förlägga bussdepå för kollektivtrafik inom planområdet.

Petter Leyman, Planarkitekt Öckerö kommun  

Ja 

Gällande ÖP och detaljplan anger omr. 
som Natur (Industri i kommande ÖP). 
Riksintresse högexpl. kust enl. 4 kap. 
4§ MB omfattar hela kommunen.

Nej

Påverkas men inte betydande. 
Gestaltningsprogram tas fram för lokal 
anpassning.

Nej

Området omfattas inte av strandskydd. 
Generellt strandskydd (100 meter) 
återinträder på delar av planområdet 
vid ny planläggning. Upphävande av 
strandskydd enl. särskilda skäl 
hanteras separat under planprocessen. 
Området är inget Natura 2000-område 
och saknar övriga  naturvärden.

Nej

Inget naturligt strövområde och 
svårtillgängligt. Inget riksintresse för 
friluftsliv enl. gällande beslut.

Nej

Påverkas inte.





        

 
  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 2019-08-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Arrende Hönö 2:384, Hönö Hembygdsförening 
Diarienummer: 0037/19   

 

Arrende inom Hönö 2:384, Hönö 
Hembygdsförening 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige medger avsteg från taxan för arrendeavgifter, fastställd av KF 

2017-06-15 §30. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Hönö Hembygdsförening ämnar teckna arrendeavtal med kommunen avseende 
mark för parkering samt mark för Hembygdsgårdsändamål. Arrendeavgifterna 
enligt gällande taxa är 0:- för parkering, 8.165:- för marken i anslutning till 
hembygdsgården samt 1000:- i administrativ avgift per arrende. 
 
Eftersom Hönö Hembygdsförening den 2000-03-28 skrivit nyttjanderättsavtal med 
Öckerö kommun avseende rätt att anlägga och underhålla GC-väg över Hönö 
Hembygdsförenings mark (genom ankedammen) utan kostnad för kommunen, vill 
Hönö Hembygdsförening nu slippa alla avgifter i samband med tecknandet av dessa 
nya avtal. 
 
Beredning 
Kontroll mot nyttjanderättsavtalet från år 2000 visar att Hönö Hembygdsförening 
upplät mark till kommunen utan ersättning. 
 
Ekonomi 
Ett avsteg från taxan motsvarar en utebliven intäkt på 10.165:- 
 
Bedömning 
Eftersom Hönö Hembygdsförening upplåtit betydande markområden till 
kommunen utan kostnad är det svårt att motivera varför kommunen ska ta betalt av 
Hönö Hembygdsförening. 
 
 



 
 

 

 
 
Bilagor 
Nyttjanderättsavtal Hönö Hembygdsförening 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
………………………………….                                                    ……………………………. 
Urban Olsson                                                                        Gull-Britt Eide  
 
Samhällsbyggnadschef                                                        Kommundirektör 
 
Datum  
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Öckerö 2019-07-03 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Arrende av mark för tennisbana inom Björkö 3:154 
Diarienummer: 0154/17   

 

Arrende av mark för tennisbana inom Björkö 
3:154 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen medger arrende under förutsättning att erforderligt 
bygg/marklov erhålles. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Björkö Samhällsförening genom Johan Almroth önskar markupplåtelse inom 
Björkö 3:154 i nära anslutning till fotbollsplanen på Björkö, se bilagda kartor. 
Lokaliseringen innebär att flera idrotter kan utövas inom ett samlat område där 
tidigare fotboll och boule redan är etablerade. 
 
Beredning 
I omedelbar närhet är en parkeringsplats under uppförande, vilket innebär att 
ytterligare mark för parkering ej behöver ianspråktas. 
Detaljplanen medger allmän plats, park. Lokaliseringen kan innebära avvikelse från 
detaljplanens syfte, vilket får prövas inom ramen för bygglovshanteringen. 
 
Ekonomi 
Den av KF beslutade taxan för arrende tillämpas. Under förutsättning att föreningen 
är bidragsberättigad utgår ingen arrendeavgift. 
 
Den sökande önskar även att kommunen står för kostnader för bygglov och 
anslutning till VA. Detta är dock inget som kommunstyrelsen kan besluta om. 
 
Bedömning 
Fördelarna överväger olägenheterna under förutsättning att nyttjande av 
tennisbanan begränsas i tid, så att närboende ej störs av oljud och ljus de tider på 
dygnet som det ska vara tyst. Allmänhetens tillträde till det bakomliggande 
grönområdet får inte hindras. 
 



 
 

 

 
 
Bilagor 
Kopia av e-mail 
 
Kartor 

 

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



 
 

 

2019-     -                                                                                      2019-     -  
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Öckerö 2019-07-11 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Agneta Bryngelsson, Ingalill Siljat, Per Karlbäck 

Ärende: Förbättring av parkeringsmöjligheter i syfte att utveckla 
nordöarna 

Diarienummer: 0188/15   

 

Förbättring av parkeringsmöjligheterna 
Förslag till beslut 
Informationen antecknas. 
 
 
Ärendet  
Göran Ohlsson (FP) har i ett förslag som inkom 2015-06-16 refererat till de antagna 
dokumenten Trafikstrategin och Bostadsförsörjningsprogrammet samt till den 
inställning man har inom GR att kommunen inte bidrar till utveckling i tillräcklig 
grad. 
 
Det anförs att man skulle kunna utveckla Nordöarna men då krävs det utökade 
parkeringsmöjligheter. 
 
Uppdraget till kommunchef för att låta utreda hur kommunen skulle kunna 
säkerställa parkeringsmöjligheterna vid noderna. 
 
Beredning 
Under hösten 2016 påbörjade Atkins arbetet med att ta fram förslag på hur 
parkeringshus skulle kunna utföras på befintlig parkering på Burö och Grönevik. 
Parkeringen på Burö i dag har 60 parkeringsplatser. Förslagen innebär 58 
respektive 72 parkeringsplatser per plan beroende på om ingen ytterligare yta tas i 
anspråk eller om man väljer att nyttja en del av bredvidliggande väg.  
 
Parkeringen på Grönevik har i dag 57 parkeringsplatser. Enligt Atkins förslag visar 
att ett parkeringshus på samma yta ger utrymme för ca 32/33 platser per plan. Ett 
parkeringshus i två plan skulle alltså medföra en marginell ökning av antalet 
parkeringsplatser. För att anläggande av ett parkeringshus på Grönevik ska vara 
meningsfullt behövs en större yta att bygga på än vad befintlig parkering medger.  
 
Under våren 2017 togs kontakt med Sweco/Västsvenska paketet för att bevaka 
kommunens möjligheter till att få finansiering därifrån. Parkeringshus på Burö 
diskuterades men kom inte upp som objekt på listan för att få medfinansiering.  



 
 

 

 
Under hösten 2018 har det pågått dialog med Västtrafik/Sweco/Västsvenska 
paketet om att anlägga parkeringsplats vid Västeräng, Hälsö. Frågan kom upp om 
parkeringen Burö/Västeräng är att betrakta som pendelparkering. Behovet för 
invånarna på Nordöarna är främst besöksparkering/boendeparkering. Därför kan 
kommunen inte få medfinansiering för utökade parkeringsplatser på Burö från 
Västsvenska paketet 
 
 
 
Ekonomi 
Saknas ekonomiska medel.  
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
Gull-Britt Eide  Urban Olsson                                                          
Kommundirektör Samhällsbyggnadschef  
 
Datum  
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Öckerö 2019-08-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Tannaz Ghaderi 
Ärende: Uppdrag till kommundirektören att utreda olika alternativ till Solhöjden norra 
Diarienummer: 
 
Uppdrag till kommundirektören att utreda olika 
alternativ till Solhöjden norra 
 
Förslag till beslut  
Kommundirektören får i uppdrag att utreda behov och möjligheter kring utveckling 
av Solhöjden norra.  
 
Ärende 
När Solhöjden södra tas i bruk 1 januari 2020 flyttas 2-3 avdelningar in från 
Solhöjden norra. Dessa avdelningar behöver renoveras för att kunna nyttjas som 
äldreboende framöver. Renovering utav 2-3 avdelningar ger 16-24 nya platser.  
Utöver dessa avdelningar finns det ytterligare stora renoveringsbehov.  
 
Ekonomiska 
I uppdraget utreds ekonomiska konsekvenserna.  
 
Expediering 
Kommundirektören 
Controller 
Socialchefen 
 
Underskrift berörd chef 
Gull-Britt Eide                                                                        
Kommundirektör                                                                 
2019-08-12                                                                                
………………………                                                                    
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Öckerö 2019-08-06 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 
Ärende: Bostäder för nyanlända 
Diarienummer: 0186/19   

 

Bostäder till nyanlända 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att påbörja upphandling av 
moduler som kan användas som bostad till nyanlända personer med 
uppehållstillstånd.  
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra en beställning av 
moduler inom ramen för ekonomisk kalkyl. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Kommunen har ett uppdrag från regeringen att ta emot nyanlända personer med 
uppehållstillstånd. Behovet av bostäder för att placera dessa individer är mycket 
stort. För att möta behovet föreslår Etableringsenheten att modulbostäder byggs.  
 
Under 2019 har 31 personer anvisats av Migrationsverket. Av dessa finns planerad 
boendelösning för 13 individer, för resterade 18 individer finns ingen planerad 
boendelösning.  
 
Under 2020 kommer fler personer anvisats av Migrationsverket, en preliminär 
bedömning av Etableringsenheten baserat på kommuntal tidigare år är att cirka 25 
individer kommer anvisas till Öckerö. Länsstyrelsen ger besked om antal individer i 
december 2019.  
 
Etableringsenheten hyr en fastighet på Västra vägen 67 på Hönö som boendelösning 
för nyanlända.  Fastighetsägaren har valt att avsluta avtalet 2019-12-31, vilket 
innebär att samtliga boende i fastigheten behöver omplaceras. I fastigheten bor idag 
23 individer (7 ensamhushåll + 4 familjer om 3, 4, 4, 5 antal personer).  
 
Beredning 
Migrationsverket anvisar aktuella individer till kommunen med ett placeringsdatum 
om cirka 2 månader fram i tiden. Kommunen är ålagd att erbjuda bostad vid 
mottagandet och i minimalt två år från mottagningsdatum. Enligt lag skall bostad 
erbjudas inom kommunens gränser. 



 
 

 

 
Kommunen har i samarbete med Räddningsmissionen ansökt om §37-medel från 
Länsstyrelsen för projekt Hjärterum. Ansökan har avslagits. Fortsatt dialog pågår 
med Räddningsmissionen för att se om möjlighet till samarbete kan lösas på annat 
sätt.  
 
Under våren 2019 har Socialförvaltningen, KS och ÖFAB förvaltningsgemensamt 
haft en strukturerad samverkan kring frågan om boendelösningar för nyanlända. 
Olika alternativ har lyfts och utretts utifrån kostnader och risker. För målgruppen 
nyanlända som omfattas av bosättningslagen bedöms modulbostäder för kollektivt 
korridorboende bäst kunna möta behovet och minimera ekonomiska risktaganden 
på lång sikt.  
 
Utöver föreslagen lösning med modul sker fortsatt dialog mellan enheter inom 
kommunen för att finna ytterligare boendelösningar. 
 
Ekonomi 
Öckerö kommuns mottagande av nyanlända finansieras genom statliga medel från 
Migrationsverket. Dessa medel fördelas från den dag en nyanländ individ inom 
etableringsperioden mottas av kommunen och kan som längst utbetalas i två år. En 
förutsättning är att individen fortsatt är bosatt i kommunen.  
 
Den statliga ersättningen fördelas inom Öckerö kommun till etableringsenheten 
inom kommunstyrelsen. Sedan 2019 fördelas även en del av ersättningen till Barn 
och utbildningsnämnden.  
 
Baserat på kostnadsbilden av ett redan befintligt hyresavtal av bostadsmodul 
beräknas hyreskostnaden per år maximalt bli 1 700 tkr. Intäkt för hyror ca 600 tkr, 
vilket ger en nettokostnad med 1 100 tkr.  
 
Kostnaden med 1 100 tkr beräknas inte kunna täckas av ersättningen från 
Migrationsverket. Etableringsenheten har behov av tillskott av medel för detta 
ändamål.  
 
 
Bedömning  
Anvisningar enligt bosättningslagen till Öckerö kommun bedöms fortsätta även de 
närmast kommande åren. Migrationsverket tar inte hänsyn till om en kommun har 
tillgång till bostäder eller inte. Om kommunen inte kan tillhandahålla bostäder kan 
det bli nödvändigt att inhysa nyanlända i hotell och liknande, vilket riskerar att 
medföra betydande ekonomiska konsekvenser. Det finns också en osäkerhet om 
tillräckligt antal platser på vandrarhem/hotell finns inom kommunens gränser. 
Osäkra och tillfälliga boendelösningar kan ha en försvårande inverkan på den 
enskildes integration i samhället, och därmed bidra till att försena personens 
etablering på arbetsmarknaden och möjligheten till egen försörjning. Något som i 
förlängningen kan medföra ökade kostnader för kommunen i form av 
försörjningsstöd.  



 
 

 

Etableringsenhetens bedömning är det nödvändigt att agera och hitta lösningar för 
att kunna hantera situationer kring de nyanlända. Akut för omplaceringar i 
december 2019 och för fortsatta lösningar under de närmast kommande åren. 
Etableringsenhetens ståndpunkt är att vi behöver hitta boendelösningar som 
möjliggör omställning till annat om behovet för nyanlända med uppehållstillstånd 
minskar. Detta minskar risken att som kommun stå med tomma lokaler/bostäder 
när behovet svänger mellan olika grupper. Modulhus är ett alternativ som kan 
användas flexibelt. Sett till antal omplaceringar (23 individer) samt anvisat 
kommuntal under 2019 (31 varav 18 är utan boendelösning) och beräknat 
kommuntal under 2020 (25 personer) är bedömningen att modulhus är en 
nödvändig åtgärd för att kunna möta behovet.    
 
Expediering av beslut 
Veronica Tindvall, Etablerings- och arbetsmarknadsenheten.  
 
Bilagor 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Veronica Tindvall 
 
Enhetschef Etablering- och arbetsmarknadsenheten/KS 
 
2019-08-06 
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Öckerö 2019-07-31 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
Diarienummer: KS 189/19  

 

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att justera kommunstyrelsens reglemente enligt 
nedan under § 1, verksamhetsområde. 
 
Texten beslutad genom KF § 133/15 ändras från 
 
“- Ansvar för kommunens särskilda insatser för personer som omfattas av lagen 
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt 
samordning av kommunens särskilda insatser inom detta område. 
 
- Ansvar att bedriva boenden samt tillhandahålla boendeplatser, i både egen och 
extern regi, för ensamkommande barn.” 
 
till 
 
Kommunstyrelsen ansvarar för 
- kommunens särskilda insatser för personer som omfattas av lag (2017:584) om 
ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt samordning av 
kommunens särskilda insatser inom detta område. 
 
- att ta emot nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning samt att bedriva boenden och tillhandahålla 
boendeplatser, i både egen och extern regi, för ensamkommande barn.  
 
- mottagande samt insatser för ensamkommande enligt lag (1994:137) om 
mottagande av asylsökande m.fl. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Genom beslut KF § 133/15 har etableringsenheten, under kommunstyrelsen, haft ett 
samlat ansvar för kommunens mottagande av nyanlända. Vid tiden för beslutet 



 
 

 

(2015-12-17) reglerades området genom lag (2010:197) om etableringsinsatser för 
vissa nyanlända invandrare. Denna lag upphävdes genom lag (2017:584) om ansvar 
för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, vilken trädde i kraft i dess 
ställe 2018-01-01.  
 
För att etableringsenheten ska ha fortsatt mandat att utöva myndighetsutövning 
inom ramen för sitt uppdrag behöver kommunstyrelsens reglemente uppdateras, 
genom att den upphävda lagen byts ut mot den nya.  
 
Vidare innebär etableringsenhetens samlade ansvar för kommunens mottagande av 
nyanlända vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Detta har tidigare inte 
framgått av kommunstyrelsens reglemente, och ett tillägg borde därför antas för att 
tydliggöra etableringsenhetens mandat inom området i förhållande till 
socialförvaltningens.  
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Anförda åtgärder är nödvändiga för att etableringsenheten ska vara behöriga att 
fortsatt ansvara för kommunens mottagande av nyanlända i den utsträckning som 
skett hittills.  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Veronica Tindvall, enhetschef etableringsenheten 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Kommunstyrelsens reglemente, 2015-03-26 (?) 
Bilaga 2: Förslag till kommunstyrelsens reglemente, 2019-07-31 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 



















ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-06-26 4 

   
   
SN § 41 Dnr: 0060/19  
   
 
Revidering av Socialnämndens reglemente 
 
Med anledning av ikraftträdandet av lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter föreligger behov av att korrigera Socialnämndens reglemente i enlig-
het med den nya lagstiftningen.  

 

Korrigering av reglementet föreslås ske enligt nedan. 

 

- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt tobaksla-
gen 

- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt lagen om 
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

- Under § 1, verksamhetsområde, tillkommer myndighetsutövning enligt lag 
om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av rökfria mil-
jöer 

 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-06-19 
Bilaga 2: Tidigare reglemente, 2019-09-07 
Bilaga 3: Reglemente, förslag 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna förslaget, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Förslag till reviderat reglemente med föreslagen korrigering godkänns och över-
sänds till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen (diarium och sekreterare) 
Malin Tisell, förvaltningschef/socialchef 
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Öckerö 2019-06-19 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 
Ärende: Revidering av Socialnämndens reglemente 
Diarienummer: SN 0060/19   

 

Revidering av Socialnämndens reglemente 
 

Förslag till beslut 
Förslag till reviderat reglemente med föreslagen korrigering godkänns och 
översänds till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Ärendet 
Med anledning av ikraftträdandet av lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter föreligger behov av att korrigera Socialnämndens reglemente i enlighet 
med den nya lagstiftningen.  
 
Korrigering av reglementet föreslås ske enligt nedan. 
 
- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt tobakslagen 
- Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt lagen om 

elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
- Under § 1, verksamhetsområde, tillkommer myndighetsutövning enligt lag om 

tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av rökfria miljöer 
 
 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Föreslagen korrigering av reglementet är nödvändig för att kommunen ska leva upp 
till den lagstiftning som träder i kraft i och med lag om tobak och liknande 
produkter. 
 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 



 
 

 

Malin Tisell, förvaltningschef/socialchef 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tidigare reglemente, 2017-09-07 
Bilaga 2: Föreslaget reglemente, 2019-xx-xx 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 



__________________________________________________________________________
     
Beslutsdatum:  2019-XX-XX 
Beslutande:  Kommunfullmäktige 
Giltlighetstid:  Tillsvidare 
Dokumentansvarig:  Socialchef 
Upprättad av:  Nils Hjort, nämndsekreterare 
______________________________________________________________________ 
 

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 
 

§ 1 VERKSAMHETSOMRÅDE 

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller 

• Socialtjänst, insatser för funktionshindrade och kommunal hälso- och sjukvård 
• Myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
• Myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn 
• Myndighetsutövning enligt alkohollagen 
• Myndighetsutövning enligt lag om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av 

rökfria miljöer 
• Budget- och skuldrådgivning 
• Tillstånd för automatspel och kasinospel 
• Räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO) 
• Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBEV) 
• Lag om Sprängämnesprekursorer 

 

§ 2 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från Kommunstyrelsen, regelmässigt till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under 
budgetåret. 

 

§ 3 ARBETSFORMER 

Sammansättning 
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 
 
Regler för tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring 
under pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ytterligare regler om ersättares tjänstgöring finns i särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 
 
Inkallande av ersättare 



En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv se 
till att ersättare inkallas. 
 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande, 1:e  eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att nämnden 
valt ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

 

§ 4 SAMMANTRÄDEN 

Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan företroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör innefatta en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Beslutet bör läsas upp för nämnden före justering. 
 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sin mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justering av protokollet. 

 

§ 5 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER 

Det ligger på nämndens ordförande att 

• Närmast under nämnden har insyn över nämndens ärendehantering 
• Främja samverkan med Kommunstyrelse 
• Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• Vara tillgänglig för allmänheten och nämndens tjänstmän 
• I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 

§ 6 DELGIVNING OCH UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens chefstjänsteman eller annan anställd som 
nämnden utser. 

Avtal, i den mån delegations ej är given (eller som följer av befattning), ska för nämndens räkning 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av ordföranden av 1:e eller 2:e vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden utser. Andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av 
anställd som nämnden utser. 

 



 

 

§ 7 NÄMNDENS UTSKOTT 

Inom nämnden ska finnas ett individutskott bestående av nämndens ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande samt tre personliga ersättare. Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot har 
förhinder. Ledamot ska själv se till att ersättare inkallas. 

Utskottets uppgift är att besluta i ärenden som delegerats till utskottet. Utskottets beslut protokollförs.  

 

§ 8 NÄMNDENS ADMINISTRATIVA ORGAN 

Under nämnden lyder Socialförvaltningen som ska bereda och verkställa nämndens beslut. 

Vid nämndens och nämndens individutskotts sammanträde får, i den mån nämnden (eller utskottet) 
inte annat beslutar i särskilt fall förvaltningschefen och föredragande tjänsteman närvara för att 
föredra ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska utan onödigt dröjsmål 
diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, dagen 
för beslutet och för beslutets expediering. 

 

§ 9 ARKIVVÅRD 

För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 

 

§ 10 GILTIGHETSTID 

Detta reglemente är godkänt av Kommunfullmäktige den 7 september 2016 och gäller tillsvidare. 

 



__________________________________________________________________________

Beslutsdatum: 2017-09-07 
Beslutande: Kommunfullmäktige 
Giltlighetstid: Tillsvidare 
Dokumentansvarig: Socialchef 
Upprättad av: Martin Johansson, nämndsekreterare 
______________________________________________________________________ 

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN 

§ 1 VERKSAMHETSOMRÅDE

Nämnden ansvarar för kommunens uppgifter vad gäller

• Socialtjänst, insatser för funktionshindrade och kommunal hälso- och sjukvård
• Myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS)
• Myndighetsutövning vid mottagandet av ensamkommande flyktingbarn
• Myndighetsutövning enligt alkohol- och tobakslagen
• Myndighetsutövning enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
• Budget- och skuldrådgivning
• Tillstånd för automatspel och kasinospel
• Räddningstjänst, tillsyn och förebyggande verksamhet enligt Lagen om skydd mot olyckor 

(LSO)
• Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBEV)
• Lag om Sprängämnesprekursorer

§ 2 ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs inom de ekonomiska ramar och enligt de mål och 
riktlinjer som Kommunfullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning 
samt bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska, enligt närmare anvisningar från Kommunstyrelsen, regelmässigt till Kommunstyrelsen 
och Kommunfullmäktige rapportera verksamhetens utveckling och den ekonomiska ställningen under 
budgetåret. 

§ 3 ARBETSFORMER

Sammansättning 
Nämnden består av nio ledamöter och nio ersättare. 

Regler för tjänstgöring 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en 
ersättare har trätt in i ledamotens ställe. Ledamoten eller ersättaren får dock inte inträda i tjänstgöring 
under pågående handläggning av ett ärende. 

En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter 
tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

Ytterligare regler om ersättares tjänstgöring finns i särskilt beslut av Kommunfullmäktige. 

Inkallande av ersättare 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska själv se 



till att ersättare inkallas. 
 
Ersättare för ordföranden 
Om varken ordförande, 1:e  eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter till dess att nämnden 
valt ordförande. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en 
längre tid får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör 
ordförandens samtliga uppgifter. 

 

§ 4 SAMMANTRÄDEN 

Tidpunkt 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Sammanträden ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller om 
ordföranden anser att det behövs. 
 
Kallelse 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelsen ska vara skriftlig och 
innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallelsen ska tillställas varje ledamot och 
ersättare samt annan företroendevald som får närvara vid sammanträdet senast fem dagar före 
sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör innefatta en föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får 
kallelse ske på annat sätt. 

När varken ordföranden, 1:e eller 2:e vice ordföranden kan kalla till sammanträde ska den till åldern 
äldste ledamoten göra detta. 
 
Justering av protokoll 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet 
ska justeras omedelbart. Beslutet bör läsas upp för nämnden före justering. 
 
Reservation 
Om en ledamot har reserverat sin mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före justering av protokollet. 

 

§ 5 ORDFÖRANDENS UPPGIFTER 

Det ligger på nämndens ordförande att 

• Närmast under nämnden har insyn över nämndens ärendehantering 
• Främja samverkan med Kommunstyrelse 
• Se till att nämndens ärenden behandlas utan onödigt dröjsmål 
• Vara tillgänglig för allmänheten och nämndens tjänstmän 
• I övrigt se till att nämndens uppgifter fullgörs. 

 

§ 6 DELGIVNING OCH UNDERTECKNANDE AV HANDLINGAR 

Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens chefstjänsteman eller annan anställd som 
nämnden utser. 

Avtal, i den mån delegations ej är given (eller som följer av befattning), ska för nämndens räkning 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall av ordföranden av 1:e eller 2:e vice ordföranden och 
kontrasigneras av anställd som nämnden utser. Andra handlingar och skrivelser ska undertecknas av 
anställd som nämnden utser. 

 

 



 

§ 7 NÄMNDENS UTSKOTT 

Inom nämnden ska finnas ett individutskott bestående av nämndens ordförande, 1:e vice och 2:e vice 
ordförande samt tre personliga ersättare. Ersättare har endast rätt att delta då ordinarie ledamot har 
förhinder. Ledamot ska själv se till att ersättare inkallas. 

Utskottets uppgift är att besluta i ärenden som delegerats till utskottet. Utskottets beslut protokollförs.  

 

§ 8 NÄMNDENS ADMINISTRATIVA ORGAN 

Under nämnden lyder Socialförvaltningen som ska bereda och verkställa nämndens beslut. 

Vid nämndens och nämndens individutskotts sammanträde får, i den mån nämnden (eller utskottet) 
inte annat beslutar i särskilt fall förvaltningschefen och föredragande tjänsteman närvara för att 
föredra ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde. 

Handlingar som inkommer till nämnden och som inte är av ringa betydelse ska utan onödigt dröjsmål 
diarieföras. I diariet antecknas dagen då ärende eller handling inkommit, det beslut som fattats, dagen 
för beslutet och för beslutets expediering. 

 

§ 9 ARKIVVÅRD 

För vården av nämndens arkiv gäller bestämmelser i arkivlagen och kommunens arkivreglemente. 

 

§ 10 GILTIGHETSTID 

Detta reglemente är godkänt av Kommunfullmäktige den 7 september 2016 och gäller tillsvidare. 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09 3  

    
    
BUN § 23 Dnr 30/19   
    
  

Budgetuppföljning mars  

 
Ärendet 

Utfall efter mars månad ligger på 27,8 % i jämförelse med budget, riktpunkt 
25 %. Prognosen visar på ett underskott om – 7 050 tkr, jämfört med - 9 250 tkr 
efter februari. Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019, se Bilaga 2 
och bilaga 1 avsnitt 1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans. Åtgärderna 
kommer att följas upp vid varje prognos under året och målet är att ha arbetat in 
planen till december 2019. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Förskolan: -2 053 tkr 
Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt. 

• Grundskolan: -2 902 tkr 
Extra kostnader p.g.a. barn med särskilda behov och nyanlända på Brat-
teberg F – 6, Bergagård och Hedenskolan F – 6. 

• Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd, hemmasittare och ny-
anlända på båda våra 7 – 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med 
hemmasittare som vi inte fick. 

• Gymnasiet (IKE): -6 370 tkr 
Kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande 
ungdomar på gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna 
för 2019. Budgeten för den egna verksamheten inom ramen för Öckerö 
Seglande gymnasieskola är lagd med ett effektiviseringskrav om 
2 000 tkr, och prognosresultatet efter mars visar på en budget i balans. 
Enligt åtgärdsplanen ska ytterligare effektiviseringar om 150 tkr arbetas 
in i den egna verksamheten under 2019. 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (2 810 tkr). Överskottet 
har minskat p.g.a. en justering av budgeten av IKE för fristående enheter, som 
var budgeterad för lågt. Bibliotek (312 tkr), Öppen förskola (494 tkr), Fritidshem 
(345 tkr) och Förskoleklass (386 tkr) bidrar också positivt till prognosresultatet. 

 
Som nämnts ovan är målet att alla delar i åtgärdsplanen skall vara genomförda 
vid årets slut. Alla enheter är medvetna om sina besparingskrav, men alla har 
inte konkretiserat åtgärderna i nuläget. 

Enheter som arbetat in sin åtgärdsplan i prognosen: Bergagård, Bratteberg F - 6, 
Bratteberg 7 - 9, Förskolorna på Hönö, Förskolorna på Öckerö och Heden F – 6. 

Enheter som tagit hänsyn till vissa åtgärder, men inte hela planen: Björkö, He-
den 7 – 9 och Kulturskolan. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår kommunstyrelsen att se över möjligheten till 
ökade intäkter till ÖRAB. 

4 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-04-23 
Uppföljning efter mars 
Åtgärdsplan 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Ekonomisk rapport överlämnas till kommunstyrelsen 
3. Paragrafen justeras omedelbart 
4. Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunstyrelsen att se över 

möjligheten till ökade intäkter till Öckerö Rederi AB 

 
 
 



        

 
  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 2019-04-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

 

Handläggare: Mats Sundström, ekonom 
Ärende: Budgetuppföljning mars 
Diarienummer: 30/19 

 
Förslag till beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Ekonomisk rapport överlämnas till kommunstyrelsen 
3. Paragrafen justeras omedelbart 

 
Utfall och prognos 2019-03 
Utfall efter mars månad ligger på 27,8 % i jämförelse med budget, riktpunkt 25 %. 
Prognosen visar på ett underskott om – 7 050 tkr, jämfört med - 9 250 tkr efter 
februari. Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019, se Bilaga 2 och 
bilaga 1 avsnitt 1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans. Åtgärderna kommer att 
följas upp vid varje prognos under året och målet är att ha arbetat in planen till 
december 2019. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Förskolan: -2 053 tkr 
Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt. 

• Grundskolan: -2 902 tkr 
Extra kostnader p.g.a. barn med särskilda behov och nyanlända på Bratteberg 
F – 6, Bergagård och Hedenskolan F – 6. 

• Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd, hemmasittare och 
nyanlända på båda våra 7 – 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med 
hemmasittare som vi inte fick. 

• Gymnasiet (IKE): -6 370 tkr 
Kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande 
ungdomar på gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna för 
2019. Budgeten för den egna verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande 
gymnasieskola är lagd med ett effektiviseringskrav om 2 000 tkr, och 
prognosresultatet efter mars visar på en budget i balans. Enligt åtgärdsplanen 
ska ytterligare effektiviseringar om 150 tkr arbetas in i den egna 
verksamheten under 2019. 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (2 810 tkr). Överskottet har 
minskat p.g.a. en justering av budgeten av IKE för fristående enheter, som var 
budgeterad för lågt. Bibliotek (312 tkr), Öppen förskola (494 tkr), Fritidshem (345 
tkr) och Förskoleklass (386 tkr) bidrar också positivt till prognosresultatet. 



 
 

 

 

Kommentarer till åtgärdsplan 
Som nämnts ovan är målet att alla delar i åtgärdsplanen skall vara genomförda vid 
årets slut. Alla enheter är medvetna om sina besparingskrav, men alla har inte 
konkretiserat åtgärderna i nuläget. 

Enheter som arbetat in sin åtgärdsplan i prognosen: Bergagård, Bratteberg F - 6, 
Bratteberg 7 - 9, Förskolorna på Hönö, Förskolorna på Öckerö och Heden F – 6. 

Enheter som tagit hänsyn till vissa åtgärder, men inte hela planen: Björkö, Heden 7 
– 9 och Kulturskolan. 
 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Uppföljning efter mars 
Bilaga 2 Åtgärdsplan 
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019 – 04 - 24 
 



 Bilaga 1 2019-08-20 
 

1 
 

Uppföljning efter mars 

Barn- och utbildningsnämnden 
Jan-Mar 2019 
  



 Bilaga 1 2019-08-20 
 

2 
 

Innehållsförteckning 
1 EKONOMISK KOMMENTAR ..............................................................................................................3 
1.1 Barn- och utbildningsnämnden ...................................................................................................................... 4 
1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans .......................................................................................................... 5 

2 INVESTERINGAR ...............................................................................................................................5 
2.1 Barn- och utbildningsnämnden ...................................................................................................................... 5 

 

Bilagor 
Bilaga 2: BUF Åtgärdsplan 10 april 2019 

  



 Bilaga 1 2019-08-20 
 

3 
 

1 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfall och prognos 
Utfall efter mars månad ligger på 27,8 % i jämförelse med budget, riktpunkt 25 %. Prognosen visar på 
ett underskott om – 7 050 tkr, jämfört med - 9 250 tkr efter februari. Åtgärdsplan togs fram till 
nämnden den 10 april 2019, se bilaga 2. Åtgärderna kommer att följas upp vid varje prognos under 
året och målet är att ha arbetat in planen till december 2019. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Förskolan: -2 053 tkr 
Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt. 

• Grundskolan: -2 902 tkr 
Extra kostnader p.g.a barn med särskilda behov och nyanlända på Bratteberg F – 6, Bergagård 
och Hedenskolan F – 6. 

• Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd, hemmasittare och nyanlända på båda våra 
7 – 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med hemmasittare som vi inte fick. 

• Gymnasiet (IKE): -6 370 tkr 
Kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande ungdomar på 
gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna för 2019. Budgeten för den egna 
verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande gymnasieskola är lagd med ett 
effektiviseringskrav om 2 000 tkr, och prognosresultatet efter mars visar på en budget i 
balans. Enligt åtgärdsplanen ska ytterligare effektiviseringar om 150 tkr arbetas in i den egna 
verksamheten under 2019. 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (2 810 tkr). Överskottet har minskat p.g.a. en 
justering av budgeten av IKE för fristående enheter, som var budgeterad för lågt. Bibliotek (312 tkr), 
Öppen förskola (494 tkr), Fritidshem (345 tkr) och Förskoleklass (386 tkr) bidrar också positivt till 
prognosresultatet. 

Kommentarer till åtgärdsplan 
Som nämnts ovan är målet att alla delar i åtgärdsplanen skall vara genomförda vid årets slut. Alla 
enheter är medvetna om sina besparingskrav, men alla har inte konkretiserat åtgärderna i nuläget. 

Enheter som arbetat in sin åtgärdsplan i prognosen: Bergagård, Bratteberg F - 6, Bratteberg 7 - 9, 
Förskolorna på Hönö, Förskolorna på Öckerö och Heden F – 6. 

Enheter som tagit hänsyn till vissa åtgärder, men inte hela planen: Björkö, Heden 7 – 9 och 
Kulturskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-19 3  

    
    
BUN § 28 Dnr 39/19   
    
  

Budgetuppföljning efter maj  

 
Ärendet 
Utfall efter maj månad ligger på 46,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt 
41,7 %. Prognosen visar på ett underskott om – 6 844 tkr, vilket är en minskning 
med 206 tkr jämfört med marsprognosen om – 7 050 tkr. Kommunstyrelsen har 
i en skrivelse föreslagit kommunfullmäktige att godkänna en omfördelning om 
5 000 tkr från kommuncentrala fördelningsposter för att täcka ökade kostnader 
för ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasium och svenska för 
invandrare. Under förutsättning att omfördelningen godkänns uppgår under-
skottet per maj till -1 844 tkr.  

Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019, se Bilaga 2 och bilaga 1 
avsnitt 1.2 Uppföljning av beslutade åtgärder. Åtgärderna kommer att följas upp 
vid varje prognos under året och målet är att ha arbetat in planen till december 
2019. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Förskolan: -2 097 tkr 
Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt. 

• Grundskolan: -2 199 tkr 
Extra kostnader p.g.a barn med särskilda behov och nyanlända på Brat-
teberg F – 6, Bergagård och Hedenskolan F – 6. 
Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd, hemmasittare och ny-
anlända på båda våra 7 – 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med 
hemmasittare som vi inte fick. 

• Gymnasiet (IKE): -7 257 tkr 
Kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande 
ungdomar på gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna 
för 2019. Prognosunderskottet har ökat med -890 tkr jämfört med mars 
pga ändrad bedömning av skolskjutskostnader för gymnasieskolan. Bud-
geten för den egna verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande gym-
nasieskola är lagd med ett effektiviseringskrav om 2 000 tkr, och pro-
gnosresultatet efter maj visar på en budget i balans. Enligt åtgärdsplanen 
ska ytterligare effektiviseringar om 150 tkr arbetas in i den egna verk-
samheten under 2019. Osäkerhet kring både intäkter för IKE och kostna-
der för IKE. 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (2 705 tkr). Överskottet 
har minskat p.g.a. en justering av budgeten av IKE för fristående enheter, som 
var budgeterad för lågt. Öppen förskola (495 tkr), Förskoleklass (580 tkr) och 
Vuxenutbildning (500 tkr) bidrar också positivt till prognosresultatet. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 

Kommentarer till åtgärdsplan 
Som nämnts ovan är målet att alla delar i åtgärdsplanen skall vara genomförda 
vid årets slut.  Då det tillkommit kostnader och de beslutade åtgärderna inte va-
rit tillräckliga för att nå en budget i balans, kommer åtgärdsplanen att komplett-
eras. Ny åtgärdsplan presenteras för nämnden vid nämndsmötet i augusti. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-13 
Uppföljning efter maj 
Åtgärdsplan 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår följande tilläggsförslag: ”Skolchefen ges i upp-
drag att se över hela den ekonomiska strukturen inom barn- och utbildningsför-
valtningen, från förskola till gymnasium”. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. Ordförande frågar därefter om Nicklas Attefjords (MP) tilläggsförslag 
kan antas, och finner att så sker. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi och mål överlämnas till kom-

munstyrelsen för kännedom. 
3. Skolchefen ges i uppdrag att se över hela den ekonomiska strukturen 

inom barn- och utbildningsförvaltningen, från förskola till gymnasium 
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Handläggare: Mats Sundström, ekonom 
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Förslag till beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av ekonomi och mål överlämnas till 

kommunstyrelsen 
 
Utfall och prognos 2019-05 
Utfall efter maj månad ligger på 46,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt 41,7 %. 
Prognosen visar på ett underskott om – 6 844 tkr, vilket är en minskning med 206 
tkr jämfört med marsprognosen om – 7 050 tkr. Kommunstyrelsen har i en skrivelse 
föreslagit kommunfullmäktige att godkänna en omfördelning om 5 000 tkr från 
kommuncentrala fördelningsposter för att täcka ökade kostnader för 
ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasium och svenska för 
invandrare. Under förutsättning att omfördelningen godkänns uppgår underskottet 
per maj till -1 844 tkr.  

Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019, se Bilaga 2 och bilaga 1 
avsnitt 1.2 Uppföljning av beslutade åtgärder. Åtgärderna kommer att följas upp vid 
varje prognos under året och målet är att ha arbetat in planen till december 2019. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Förskolan: -2 097 tkr 
Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt. 

• Grundskolan: -2 199 tkr 
Extra kostnader p.g.a barn med särskilda behov och nyanlända på Bratteberg 
F – 6, Bergagård och Hedenskolan F – 6. 
Ökade kostnader för elever i behov av särskilt stöd, hemmasittare och 
nyanlända på båda våra 7 – 9 skolor. Vi sökte statsbidrag för att arbeta med 
hemmasittare som vi inte fick. 

• Gymnasiet (IKE): -7 257 tkr 
Kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande 
ungdomar på gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna för 
2019. Prognosunderskottet har ökat med -890 tkr jämfört med mars pga 
ändrad bedömning av skolskjutskostnader för gymnasieskolan. Budgeten för 
den egna verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande gymnasieskola är 



 
 

 

lagd med ett effektiviseringskrav om 2 000 tkr, och prognosresultatet 
efter maj visar på en budget i balans. Enligt åtgärdsplanen ska ytterligare 
effektiviseringar om 150 tkr arbetas in i den egna verksamheten under 2019. 
Osäkerhet kring både intäkter för IKE och kostnader för IKE. 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (2 705 tkr). Överskottet har 
minskat p.g.a. en justering av budgeten av IKE för fristående enheter, som var 
budgeterad för lågt. Öppen förskola (495 tkr), Förskoleklass (580 tkr) och 
Vuxenutbildning (500 tkr) bidrar också positivt till prognosresultatet. 

Kommentarer till åtgärdsplan 
Som nämnts ovan är målet att alla delar i åtgärdsplanen skall vara genomförda vid 
årets slut.  Då det tillkommit kostnader och de beslutade åtgärderna inte varit 
tillräckliga för att nå en budget i balans, kommer åtgärdsplanen att kompletteras. 
Ny åtgärdsplan presenteras för nämnden vid nämndsmötet i augusti. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Uppföljning efter maj 
Bilaga 2 Åtgärdsplan 
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 
Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019 – 06 - 13 
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1 MÅL 

1.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

Kommentar 

En handlingsplan för heltidsresan inom BUF i Öckerö kommun har arbetats fram och en del av det 
arbetet är att minska behovet av timanställda vikarier. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organsiationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning. 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 
Satsningar: 

Gymnasieskolan har tillsammans med ÖMC och ÖRAB sett över organisationen för att kunna minska 
kostnaderna med 1 milj kr 2018 och 2 milj kr 2019. 

 

Kommentar 

Arbetet pågår. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt med Socialnämnden och planeringen för att genomföra statsningen påbörjas till 
hösten. 
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Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organsiationen för administrativt stöd till rektor, som en del av denna satsning. 

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

- Kompetensutveckling för pedagoger 
- Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 
- Arbeta förebyggande mot mobbing 
- Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och skola 
- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Giftfri skola och förskola 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 
- Öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna 

 

Kommentar 

Kompetensutveckling för pedagoger. Exempel på aktiviteter: 

 Skola/arbetsliv-satsningen 

 Skriva sig till lärande (STL) 

 Specialpedagogik för lärarnde 

Arbeta med det förebyggande elevhälsoarbetet 

 Arbete med material från specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, och reflekterande team 

 På gymnasieskolan erbjuds alla elever samtal med kurator, skolsköterska och studie- och 
yrkesvägledare.  

Arbeta förebyggande mot mobbing 

 Utökade rastaktiviteter. 

 Arbete med en gemensam värdegrundsportal på några skolor. 

 Konflikthanteringsutbildning i tre steg och temavecka kring hållbara relationer på 
gymnasieskolan. 

Föräldrakontakter och röda tråden mellan förskola och skola 

 Arbete med att se över övergångsrutinerna pågär. 

Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 

 Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med 
satsningarna har precis startat. En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid 
och kultur finns genom barn- och ungdomsgruppen men ramar för samverkan måste sättas. 

Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
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förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 

 Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer att arbetas framframöver likväl arbetet 
med stöd till barn och familjer. 

Giftfri skola och förskola 

 Arbetet med satsningen pågår. 

Öka cyklande och gång för barn och elever 

 Arbetet med satsningen har inte påbörjats. 

Öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna 

 Arbetet med satstningen har inte påbörjats. 

Elever har förbättrade förutsättningar för fortsatta studier 
Satsningar: 

- Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 
- Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna 
- Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 
- Öka samordningen kring de nyanlända 
- Kompetensutveckling för pedagogerna 
- Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare 

 

Kommentar 

Utveckla arbetet med skola/arbetsliv 

 Finns en samverkansgrupp kring FOKUS Öckerö där man arbetar kring dessa frågor. Under 
hösten planeras ett yrkesmässa i anslutning till gymnasievalet. 

Se över organisationen för att frigöra tid för lärarna. Exempel på åtgärder: 

Skapat en organisation med arbetslag för varje årskurs. Underlättar planeringsarbetet och möjligheten 
att stötta varandra. 

Två pedagoger vid flera tillfällen/vecka för att kunna organisera och dela på arbetsuppgifter. 

Organisationen med två parallella klasser och resursstöd i alla klasser med mer stöd i de yngre 
åldrarna gör att undervisningen kan vara flexibel. 

Vi arbetar kontinuerligt med vår organsiation och kommer att fortsätta detta arbete under läsåret 
2019/2020. 

Utveckla undervisningen - både lärmiljön, pedagogiken och tillgängligheten 

 Utveckla läxhjälp, lov- och sommarskola 

Öka samordningen kring de nyanlända 

 Har en speceialpedagog som är anställd cenralt för att arbeta med samordningen kring de 
nyanlända. 

 Utveckling av studiehandledning och modersmålsundervisning 

 Samverkan med etableringsenheten. 

Kompetensutveckling för pedagogerna 

 Ämnesfödjupning för alla lärare i kommunen för kollegialt lärande och utbyta erfarenheter. 

 Under året har lärarna deltagit i en kompetensutvecklingsinsats med inriktning på att utveckla 
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lärandet med hjälp av den digitala tekniken. 

Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare 

 Påbärja tillsammans med HR. 

Valfriheten inom förskola och barnomsorg ska öka 
Satsningar: 

- Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 
- System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

 

Kommentar 

Arbeta med organisationen av verksamheten för att skapa en mer likvärdig förskola 

 Samarbete mellan förskolecheferna (fr o m ht 2019 rektorer) för att skapa en likvärdighet i de 
olika verksamheterna. 

System för enskild pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare 

 Testa i mindre skala i någon del av kommunen. 

Nyanlända ges möjlighet till en god integration 
Satsningar: 

- Förbättrad integration för barn och familjer 

 

Kommentar 

Förbättrad integration för barn och familjer 

 Samverkan med etableringsenheten kring barn och familjer. 

 Flera familjer och deras barn besöker Familjecentralen. 

Kommuninvånarnas delaktighet i kultur- och fritidsaktiviteter ska öka 
Satsningar: 

- Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 
- Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet 

 

Kommentar 

Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 

 Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer att arbetas framframöver likväl arbetet 
med stöd till barn och familjer. 

Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet 

 Fortsätta det positiva arbetet med kulturskolans nya digitala anmälningsapplikation. 
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Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 

 

Kommentar 

Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet. Exempel på 
vad som görs inom ramen för denna satsning: 

 Föräldravandringar för att granska trafiksituationen utanför skolan. 

 Samarbete med polisen. 

  

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 
- Giftfri skola och förskola 

 

Kommentar 

Minskad energianvändning i kommunens lokaler. 

 Arbetet kring denna satsning pågår, bl a genom innehåll i undervisningen, 

Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 

 Målen är kommungemensama och arbetet kommer att påbörjas. 

Giftfri skola och förskola 

 Arbetet kring den satsning pågår. 

  

Antalet arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka 
Satsningar: 

- Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 
- Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 

 

Kommentar 

Genom aktiv samverkan skapa en långsiktig hållbar relation mellan näringsliv och skola 

 Samverkan med Besöks. och näringslivsenheten, BNE, kring FOKUS Öckerö. 

Tillsammans med organisationen Ung företagsamhet inspirera till entreprenörskap 

 Utveckla arbetet med UF på gymnasieskolans nya ekonomiprogram (planerad start ht 2020). 
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Uppföljning efter maj 2019 
 
Helårsprognosen för Socialnämnden per maj visar på ett underskott om 4 269 
tkr. Åtgärdsplanen som nämnden antog i april har arbetats in i prognosen och 
av 3 030 tkr bedöms 2 855 tkr ge effekt under 2019. Trots att dessa åtgärder är 
vidtagna visar prognosen på ett ytterligare underskott.  
 
I åtgärdsplanen ingick att minska köpt vård barn och unga samt övriga vilket 
har gjorts. Dock har andra kostnader för köpta platser ökat vilket gör att pro-
gnosen åter igen visar på ett underskott. Underskottet på gruppboende avser 
ökad vårdtyngd på grund av nya brukare som behöver mer personal än den 
normala bemanningen. Underskottet för köpta platser LSS beror på köpt per-
sonlig assistans, ledsagning samt köpt daglig verksamhet.  En negativ prognos 
väntas även inom verksamheterna ekonomiskt bistånd samt jour och korttids-
boende. Denna prognos grundar sig på att många personer kommer att gå ut 
etableringen under året och därmed är det kommunens ansvar att se till så att 
de har mat och husrum. Socialkontoret behöver då anställa en socialsekreterare 
på grund av ökad belastning.  
 
Äldreomsorgen har tidigare visat på en budget i balans men nu har det kommit 
ett besked om att ett statsbidrag för att stärka bemanningen inom äldreomsor-
gen minskas från 2 600 tkr till 700 tkr. Detta gör att äldreomsorgen visar en ne-
gativ prognos med 889 tkr. Hemtjänsten visar på ett underskott mot budget och 
åtgärder för att minska detta underskott med 1 000 tkr pågår och är medräknad 
i prognosen. 
 
Mandatmål   
Socialnämnden har påbörjat arbetet med de nya mandatmålen. Framförallt har 
arbetet bestått i att planera för genomförande av mandatmålens satsningar. Ak-
tiviteter har tagits fram i samråd med verksamheterna och delats ut till respek-
tive verksamhet, det kvarstår att prioritera i vilken ordning satsningarna och 
aktiviteterna ska genomföras. Under hösten 2019 kommer vi aktivt börja arbeta 
med prioriteringarna och det ska vara klart i samband med att uppdragshand-
lingarna för 2020 arbetas fram. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-06-17 
Bilaga 2: Uppföljning efter maj, 2019-06-19 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan godkänna uppföljningen och uppdraget 
samt godkänna protokollsanteckningen, och finner att så sker. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Socialnämnden 2019-06-26  
   
   
SN § 40 Dnr: 0061/19  
 
 
Socialnämndens beslut 
 

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter maj inklusive helårspro-
gnosen.  

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta en ny åtgärdsplan 
till nämnden i augusti. 

3. Socialnämnden godkänner protokollsanteckningen.  
 
 
 
Protokollsanteckning 
Ronald Caous (S), Thomas Wijk (S) och Tommy Andersson (S) för Socialdemo-
kraterna, önskade få följande antecknat i protokollet. 
 
”Vid nämndens presentation av handlingsplan för att komma tillrätta med de 
prognosticerade underskottet lämnade socialdemokraterna en synpunkt på pla-
nens undermåliga analys, avseende konsekvenser vid genomförandet av hand-
lingsplanen. Bland annat påpekade vi i debatten att, att tillskjuta medel inte är 
en åtgärd för att minska kostnaderna då orsakerna ä strukturella till sin natur. 
Vi kan nu konstatera att, inte endast har de tillskjutna medlen i princip förbru-
kats, utan också att prognosen förvärrats. Till viss del förklaras den ökade takten 
för kostnaderna, men i det stora hela pekar det händelseförlopp vi nu ser på att 
Öckeröalliansen de facto inte lyckats med sin handlingsplan. Tvärtom pekar den 
ekonomiska prognosen på ännu ett år med ekonomiskt negativt resultat för 
nämnde. Vi socialdemokrater känner stor oro för konsekvenserna av social-
nämndens underskott på såväl kost som lång sikt. Vi ser det som en nödvändig-
het att hitta effektiva åtgärder för att nå en budget i balans. 
 
När vi studerar hur nämnden hittills tagit sig an nämndmålen ser vi att inom en 
rad områden har inte aktiviteter startats, och följaktligen är indikatorerna för 
måluppfyllelse röda inom dessa områden. Nu stundar semester och inga större 
initiativ kommer antagligen att startas förrän alla är på plats i mitten av augusti. 
Det innebär att vi redan nu kan utgå från att två tredjedelar av verksamhetsåret 
är förlorat och det återstår endast fyra månader, drygt, för att komma tillrätta 
med de betydande brister vi kan observera. 
 
Sammantaget gör detta att vi kraftigt uppmanar majoriteten att omgående vidta 
åtgärder för att nå målen, såväl de ekonomiska som verksamhetsmålen. 
 
Thomas Wijk, Andre vice ordförande 
Ronald Caous, Ledamot 
Tommy Andersson, Ersättare”  
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Uppföljning efter maj 2019 
 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner uppföljningen efter maj inklusive 
helårsprognosen.  

2. Socialnämnden uppdrar till förvaltningen att utarbeta en ny åtgärdsplan till 
nämnden i augusti. 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Uppföljning efter maj månad vad gäller både ekonomi och mandatmål.  
 
Utfall och prognos 19-05 
Helårsprognosen för Socialnämnden per maj visar på ett underskott om 4 269 
tkr. Åtgärdsplanen som nämnden antog i april har arbetats in i prognosen och av 
3 030 tkr bedöms 2 855 tkr ge effekt under 2019. Trots att dessa åtgärder är 
vidtagna visar prognosen på ett ytterligare underskott.  

I åtgärdsplanen ingick att minska köpt vård barn och unga samt övriga vilket har 
gjorts. Dock har andra kostnader för köpta platser ökat vilket gör att prognosen åter 
igen visar på ett underskott. Underskottet på gruppboende avser ökad vårdtyngd på 
grund av nya brukare som behöver mer personal än den normala bemanningen. 
Underskottet för köpta platser LSS beror på köpt personlig assistans, ledsagning 
samt köpt daglig verksamhet.  En negativ prognos väntas även inom 
verksamheterna ekonomiskt bistånd samt jour och korttidsboende. Denna prognos 
grundar sig på att många personer kommer att gå ut etableringen under året och 
därmed är det kommunens ansvar att se till så att de har mat och husrum. 
Socialkontoret behöver då anställa en socialsekreterare på grund av ökad belastning.  

Äldreomsorgen har tidigare visat på en budget i balans men nu har det kommit ett 
besked om att ett statsbidrag för att stärka bemanningen inom äldreomsorgen 
minskas från 2 600 tkr till 700 tkr. Detta gör att äldreomsorgen visar en negativ 
prognos med 889 tkr. Hemtjänsten visar på ett underskott mot budget och åtgärder 
för att minska detta underskott med 1 000 tkr pågår och är medräknad i prognosen. 
 
Mandatmål   



 
 

 

Socialnämnden har påbörjat arbetet med de nya mandatmålen. Framförallt har 
arbetet bestått i att planera för genomförande av mandatmålens satsningar. 
Aktiviteter har tagits fram i samråd med verksamheterna och delats ut till respektive 
verksamhet, det kvarstår att prioritera i vilken ordning satsningarna och 
aktiviteterna ska genomföras. Under hösten 2019 kommer vi aktivt börja arbeta med 
prioriteringarna och det ska vara klart i samband med att uppdragshandlingarna för 
2020 arbetas fram. 
 
Underskrift av berörd chef 
 
Malin Tisell 
Förvaltningschef/Socialchef 
2019-06-17 
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1 MÅL 

1.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 
Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt för hela förvaltningen och planeringen för att genomföra statsningen påbörjas till 
hösten. En handlingsplan för heltidsresan har dock arbetats fram och kommer vara ett viktigt underlag 
för oss i arbetet med att minksa behovet av timanställda vikarier. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 
Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen och planeringen för att genomföra statsningen ska påbörjas. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt med Barn- och utbildningsförvaltningen och planeringen för att genomföra 
statsningen påbörjas till hösten. 

Välbefinnande bland kommunens medarbetare ska öka 
Satsningar: 

- Komplettera yrkeskategorier för att minska administrationen för chefer/specialister 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt för hela kommunen och planeringen för att genomföra statsningen ska påbörjas. 
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Barn och elever får det stöd de behöver av kommunen för ett ökat välbefinnande 
Satsningar: 

- Etablera och utveckla samverkan mellan fritid&kultur/skola/socialtjänst 
- Familjecentralen, en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år. FC är en samverkan mellan öppen 
förskola, socialtjänst och mödra- och barnhälsovård i gemensamma lokaler. Ta fram mål på fyra år för 
att utveckla Familjecentralens verksamhet 
- Erbjuda föräldrastöd, familjerådgivning och annat stöd till barn och familjer 

 

Kommentar 

Målet är gemensamt med flera av kommunens andra verksamheter och arbetet med satsningarna har 
precis startat,. En grund för samverkan mellan skola, socialtjänst och fritid och kultur finns genom 
barn- och ungdomsgruppen men ramar för samverkan måste sättas. Familjecentralen är precis 
uppstartad och mål kommer att arbetas fram framöver likväl arbetet med stöd till barn och familjer. 

Möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen ska stärkas 
Satsningar: 

- Valfriheten för äldre som har hemtjänst ska öka 
- Behovsbedömningen systematiseras och säkerställs inom äldreomsorgen 
- Digital teknik införs inom äldreomsorgen för att underlätta planeringen och uppföljningen av 
genomfört arbete 
- Planera för trygghetsboende på Björkö, Hönö och Öckerö 
- Under mandatperioden testa tre olika digitala och tekniska lösningar för att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet bland de äldre 
- Förbättra utemiljön och på så sätt skapa bättre livsmiljö för de boende 
- Utifrån Översiktsplan och bostadsförsörjningsprogrammet särskilt uppmärksamma senior- och 
trygghetsboende i prioriteringen av vilka detaljplaners som ska genomföras 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

 

Kommentar 

Satsningarna är neddelade till respektive verksamhetschef/enhetschefer men arbetet med att 
genomföra satsningarna har inte börjat. I början av hösten kommer vi kalla till ett första dialogmöte 
där vi kommer planera för genomförandet av mandatmålet tillsammans med berörda. 

Kvalitén på maten ska öka 
Satsningar: 

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

 

Kommentar 

Satsningarna är neddelade till respektive verksamhetschef/enhetschefer men arbetet med att 
genomföra alla satsningar har inte börjats, samverkan med samhällsbyggnadsverksamheten har 
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påbörjats och en dialog om genomförandet av satsningarna är igång. 
 

  

Delaktigheten för personer med funktionsnedsättning ska öka 
Satsningar: 

- Anställa en arbetskonsulent (FH) 
- Utveckla en strukturerad samverkan mellan Socialförvaltningen, Arbetsmarknadsenheten 
samordningsförbundet, Gymnasiesärskolan och Besöks och näringslivsenheten 
- Implementera AKK- Alternativ kompletterande kommunikation 
- Anställa en anhörigsamordnare med inriktning mot IFO/FH 
- Öka delaktighet och dialog med brukarna och deras anhöriga  
- Kompetensutveckla personal i användande av välfärdsteknologi för såväl brukare, anhöriga  som 
personal, bör utvecklas i syfte att öka aktivitet och delaktighet samt stärka integritet och 
medbestämmande 
- Öka fysisk och kognitiv tillgänglighet till och i bostäder för personer med funktionsnedsättning 
- Öka tillgängligheten till kultur- och fritidsaktiviteter 
- Ökat samråd med handikapporganisationer 
- Anpassa bostadsförsörjningsprogrammet utifrån personer med funktionsnedsättningars behov 

 

Kommentar 

Satsningarna är neddelade till respektive verksamhetschef/enhetschefer men arbetet med att 
genomföra satsningarna har inte börjat. I början av hösten kommer vi kalla till ett första dialogmöte 
där vi kommer planera för genomförandet av mandatmålet tillsammans med berörda 

Kommunens miljöpåverkan ska minska 
Satsningar: 

- Minskad energianvändning i kommunens lokaler 
- Öka andelen förnybar energi för kommunens transporter 

 

Kommentar 

Målet är kommungemensamt men har ännu inte påbörjats. 

2 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfall och prognos 2019-05 

Förvaltningsledning 

Prognosen per maj visar på ett totalt underskott för Socialnämnden med 4 269 tkr. Sedan prognosen 
per mars har socialförvaltningen arbetat med en åtgärdsplan på 3 030 tkr. Denna åtgärdsplan har till 
stor del arbetats in i prognosen och trots dessa åtgärder går Socialnämnden mot ett underskott om 
4 269 tkr. Överskottet på förvaltningsledningen beror på bufferten hos Förvaltningschefen. 

IFO/FH 

Totalt underskott IFO/FH är 5 324 tkr. Insatser enligt LSS är det som sticker ut i prognosen. 
Utmaningen med ökad vårdtyngd inom gruppbostäderna fortsätter och det prognostiserade 
underskottet för dessa verksamheter är 2 632 tkr. Daglig verksamhet håller på och flyttar till nya 
lokaler och prognostiserar därmed ett underskott på 526 tkr. Underskottet beror på dubbla hyror 
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under en övergångsperiod samt på kostnader för att återställa den gamla lokalen. Inom personlig 
assistans som också tillhör LSS så överskrids budgeten för personalkostnader med 726 tkr på grund av 
ett nytt ärende som inte finns i budgeten. Andra delar som överskrider budgeten är kontaktperson och 
ledsagare. (513) 

En annan del i underskottet inom LSS är köpta platser för barn och unga (514). Det är främst inom 
köpt personlig assistans samt köpt ledsagning som budgeten överskrids. 

Socialkontoret har arbetat enligt åtgärdsplanen och har hittat alternativa lösningar inom köpta platser 
och därmed sparat 1 000 tkr. Tyvärr har det även tillkommit kostnader på andra områden inom köpta 
platser som gör att de totala kostnaderna inte har minskat. 

Institutionsvård vuxna missbrukare (552) går mot ett underskott om 417 tkr vid årets slut. 

Placeringar av barn på institution (554) drar över budgeten, detta vägs dock upp något av att barn 
placerade i familjehem (557) istället har ett litet överskott. Tillsammans blir det ett underskott på 
116 tkr. Här har åtgärdsplanen haft effekt då förra prognosen visade på ett underskott om 713 tkr. 

Inom övriga insatser barn och unga (568) ingår köpt plats för strukturerad öppenvård samt 
kontaktpersoner. Dessa verksamheter har tillsammans en negativ prognos på 665 tkr. 

Som en följd av att många personer kommer att gå ur etableringen under året väntas budgeten att 
överskridas inom ekonomiskt bistånd (575) samt jour och korttidsboende (558). Personer som har 
ingått i etableringen får vara där i två år och därefter är det kommunens ansvar att se till att de har mat 
och husrum. På grund av denna ökning behöver socialkontoret anställa en socialsekreterare från och 
med oktober som inte finns i budgeten. Totalt ligger prognosen för dessa verksamheter på ett 
underskott om 953 tkr. 

Bufferten inom IFO/FH hjälper till att hålla underskottet nere. 

  

Äldreomsorgen 

Totalt underskott i prognosen för äldreomsorgen är 889 tkr. Gemensamt äldreomsorg (500) uppvisar 
ett överskott på 2 151 tkr vilket beror på att bufferten hos Verksamhetschefen har lösts upp samt att 
lönekostnaderna för administrationen har varit något lägre. 

Vård och omsorg enl Sol/HSL (510) uppvisar ett överskott på 1 645 tkr vilket beror på hemtagning av 
vårdtagare i februari. 

Hemtjänsten och HSL (511) prognostiserar ett samlat underskott om 1 902 tkr. Hemtjänstens totala 
underskott ca 2 500 tkr kan härledas till ökade hemtjänsttimmar framförallt på hemtjänstområde 1 (-2 
200 tkr) vilket inkluderar Hönö där volymen är som störst. Här är åtgärdsplanen att minska 
biståndsbedömda timmar motsvarande 1 000 tkr vilket göra att underskottet i prognosen hålls nere. 
Assistansliknade hemtjänst ökade markant 2018 (350 tkr 2018) beräknad kostnad 2019 är 800 tkr 
vilket bidrar till ökning av hemtjänsttimmarna. Även bristen på äldreboendeplatser frambringar 
utökningen av hemtjänsttimmar då fler insatser behöver beviljas för att möjliggöra kvarboende. I takt 
med att fler personer också blir äldre ökar antalet hemtjänsttagare vilket kan försvåra arbetet med 
åtgärdsplanen. 

Särskilt boende (512) prognostiserar ett underskott om 3 039 tkr. Det statsbidrag som har funnits 
mellan 2014-2018 har nu Socialstyrelsen meddelat att det försvinner och ersätts med ett liknande 
statsbidrag. För Öckerö kommuns del innebär det ett bidrag på 700 tkr istället för 2 600 tkr. Detta får 
en negativ påverkan på prognosen då verksamheterna har räknat med statsbidraget. Resterande 
underskott beror dels på hög sjukfrånvaro och rehabiliteringskostnader samt att nattbemanningen på 
Bergmans har utökats med 1 person på natten på grund av ökad vårdtyngd. Bemanningskvoten på 
avdelning Fyren är inte anpassad för vård av dementa personer med utåtagerande beteende vilket 
bidragit till ökade personalkostnader. 

Öppen verksamhet (535) har ett överskott i prognosen vilket hänförs till åtgärdsplanen där 
Knytpunkten kommer att stängas från och med 19 augusti. Den förväntade besparingen blir dock inte 
lika stor som i åtgärdsplanen då stängningen av Knytpunkten inte kan verkställas förrän 19 augusti 
istället för 1 juni. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
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Handläggare: Annie Bedö 

Ärende: Svar på Motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik, 
Björkö, säker för oskyddade trafikanter 

Diarienummer: KS 0112/18 

 

Svar på Motion om att göra färjeterminalen vid 
Grönevik, Björkö, säker för oskyddade 
trafikanter 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad med hänvisning till att Trafikverket redan har gjort 
åtgärder på färjan som tillåter att de oskyddade trafikanterna kan gå av färjan före 
fordonstrafiken och att en separat grind kommer att monteras vid Björköfärjans 
nästa varvsbesök.  
 
Ärendet  
Miljöpartiet de gröna vill att situationen för de oskyddade trafikanterna vid 
färjeläget nere i Grönevik på Björkö ses över. Efter trafikförändringen på Lilla 
Varholmen där bland annat en ny bussterminal anordnades för kollektivtrafiken 
vändes Björköfärjan, vilket har medfört att de oskyddade trafikanterna som tidigare 
gick av på den norra sidan av Skarviksvägen numera går av på den södra sidan. Det 
innebär att resenärer som ska med personfärjan vid Framnäs måste korsa trafiken 
för att komma till gång- och cykelbanan och risk föreligger att de inte hinner med 
färjan. 
 
Miljöpartiet föreslår att gång- och cykelbanan och busshållplatsen flyttas till andra 
sidan vägen. 
 
Beredning 
Gång- och cykelbanan utmed Skarviksvägen ingår i kommunens huvudvägnät för 
cykeltrafiken. Huvudvägnätet utgör stommen för cykeltrafiken på samma sätt som 
huvudvägnätet utgör stommen för biltrafiken. I höjd med infarten till Framnäs 
parkeringsplats finns ett förhöjt övergångsställe där gående kan ta sig över för att 
komma ner till färjeläget. Att flytta gång- och cykelbanan från norra sidan till södra 
sidan är inte ekonomiskt hållbart då det enbart skulle gynna de som ämnar ta sig till 



 
 

 

färjeläget på Framnäs men försämra för de som ämnar nyttja gång- och cykelbanan 
vidare. 
 
Trafikverket är medvetna om att ombyggnationen på Lilla Varholmen och 
vändandet av Björköfärjan har försämrat trafiksäkerheten för de oskyddade 
trafikanterna på Björkö. Markeringen på färjan för de gående har ändrats så att de 
kan att stå framför fordonstrafiken och gå av först när grindarna öppnas. Vid nästa 
varvsbesök kommer en mindre separat grind att monteras på Björköfärjan så att de 
gående resenärerna får gå av innan de stora grindarna öppnas. Till dess undersöker 
Trafikverket om deras regelverk tillåter att man på färjans grindar kan montera en 
skylt med information om att gående skall gå av först, likt den skylt man har på 
Hönöfärjan för bussen.  
 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Vi bedömer att den markeringsändringen som Trafikverket har gjort på 
Björköfärjan och att den en separata grind som kommer att monteras under 
Björköfärjans nästa varvsbesök är tillräcklig ur en trafiksäkerhetssynpunkt för att de 
oskyddade trafikanterna ska hinna av färjan innan fordonstrafiken och ta sig till 
gång- och cykelbanan för vidare färd till färjeläget vid Framnäs.  
 
 
 
Underskrift av berörda chefer 
 
 
 
Gull-Britt Eide                                                                      Urban Olsson 
Kommundirektör                                                                 Samhällsbyggnadschef 
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Diarienummer: KS 0044/19   

 

Svar på Motion från Vänsterpartiet om brister i 
tillgänglighet och anpassning i Öckerö 
kommun 
 

Förslag till beslut 
Att motionens första attsats avslås med hänvisning till att Gatuenheten och Kultur 
och Fritid arbetar kontinuerligt med anpassningsåtgärder för personer med 
funktionshinder i trafiken och i våra friluftsområden. 
 
Att motionens andra attsats anses besvarad med hänvisning till att Gatuenheten och 
Kultur och fritid samverkar med Pensionär och handikapprådet och med De 
handikappades Riksförbund i anpassningsåtgärder för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
 
Ärendet 
Västerpartiet föreslår att kommunen tar initiativ till en bred inventering av de 
anpassningsåtgärder som behövs i trafiken och i våra friluftsområden för de med 
funktionsnedsättning. Att anpassningsåtgärderna planeras och utförs i samråd med 
de funktionshindrades organisationer.  
 
 
Beredning 
Gatuenheten arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt i 
kommunen. Gatuenheten samverkar med Pensionär och handikapprådet i dessa 
frågor och vid eventuella åtgärder följer gatuenheten Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser.  
 



 
 

 

Lammholmsvägen är en uttryckningsväg som svänger svagt och saknar separat 
gång- och cykelbana. I området finns verksamheter med tung trafik och i slutet av 
vägen finns räddningstjänsten. Synpunkter har inhämtas från räddningstjänsten om 
huruvida ett övergångsställe på Hönövägen in mot Lammholmsvägen bör anordnas 
eller inte. Då räddningstjänsten inte kan garantera de oskyddade trafikanternas 
säkerhet vid en eventuell utryckning och utrymme inte finns för att anordna en 
separat gång- och cykelbana har vi bedömt att ett övergångsställe inte är lämpligt att 
anordna på Hönövägen.  
 
Kultur och Fritid ansvarar för kommunens badplatser och promenadstigar. Hjälviks 
badplats är den badplats i kommunen som är utvald som badplats för personer med 
funktionsnedsättning och är fullt ut handikappanpassad. Badplatsen har en ramp 
nedsänkt i vattnet för de med rullstolar och för övriga finns det stegar att hålla sig i 
när de ska ner i vattnet. Vid badplatsen finns även en handikappanpassad toalett 
samt tre parkeringsplatser för rörelsehindrade. Friluftsområdenas promenadstigar 
har breddats och ett (0.18) gruslager har lagts ut som det går bra att rulla på. 
Samtliga åtgärder har gjorts i samråd med DHR, De Handikappades Riksförbund. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Vår bedömning är att enheterna redan arbetar med anpassningsåtgärder för 
personer med funktionshinder i trafiken och i våra friluftsområden inom ramen för 
fastställd budget.  
 
 
 
Underskrift av berörda chefer 
 
 
 
Gull-Britt Eide                                                      Urban Olsson 
Kommundirektör                                                 Samhällsbyggnadschef 
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Motion om uppföljning av genomförandet av 
bifallna motioner och medborgarförslag 
 

Förslag till beslut 
Motion om uppföljning av genomförandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag tillstyrks. 
 
Ärendet 
Socialdemokraterna anmälde 2018-11-22, genom Ronnie Bryngelsson och Maria 
Brauer, en motion yrkandes på att införa en uppföljningsrutin där genomförandet 
av bifallna motioner och medborgarförslag rapporteras till fullmäktige. 
Motionärerna menar att det i dagsläget finns en fungerande rutin avseende 
beredningen av motioner och medborgarförslag i kommunen, men att rutinerna 
brister när det därefter kommer till återrapporteringen av hur det har gått med 
genomförandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Socialdemokraterna 
anser att det är av yttersta vikt för den kommunala demokratin att bifallna motioner 
blir genomförda, och att detta kan verka för att främja transparensen. 
 
Yrkandet är formulerat enligt nedan. 
 

- Att införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag rapporteras till kommunfullmäktige. Rapporteringen ska 
ske minst en gång om året.  

 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Som motionärerna understryker finns det idag som del av nämndprocessen tydliga 
rutiner för beredning av motioner och medborgarförslag. Efter att det politiska 
beslutet har fattats tillsätter förvaltningen en utredning för att utröna hur man bäst 
tillgodoser den bifallna motionen, alternativt verkställer motionen omgående, 



 
 

 

beroende på motionens natur. Även om dessa rutiner följs framgår det inte tydligt 
för politiken, i och med att det för närvarande saknas en tydlig rutin för 
återrapportering.  
 
Att, som motionärerna skriver, öka transparensen och tydliggöra att bifallna 
motioner faktiskt genomförs ligger i samtligas intresse. Det är därför högst 
angeläget att Öckerö kommun, i enlighet med motionärernas yrkande, upprättar 
ovan anförda uppföljningsrutin.  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunfullmäktige 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Motion från Socialdemokraterna om uppföljning av genomförandet av 
bifallna motioner och medborgarförslag, 2018-11-22 
Bilaga 2: KF § 119/18, 2018-11-22 
Bilaga 3: KS § 33/19, 2019-02-19 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 



      
 
      

Motion till Öckerö kommunfullmäktige 2018-11-22 
 
 
Uppföljning av genomförandet av bifallna motioner och medborgarförslag 
 
Det finns i dagsläget en fungerande rutin för beredning av motioner och medborgarförslag i 
Öckerö Kommun. Vad som däremot saknas är en återrapportering av genomförandet av 
bifallna motioner. Det är av yttersta vikt för den kommunala demokratin att bifallna 
motioner verkligen blir genomförda. Ett sätt att öka transpararensen och säkerställa att 
tagna beslut genomförs är att upprätta en uppföljningsrutin med återrapportering till 
Kommunfullmäktige.  
 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
Att införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag rapporteras till kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske minst en 
gång om året.  
 
För Socialdemokraterna 
 
 
 
Ronnie Bryngelsson    Maria Brauer 
 
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-19 6  

    
    
BUN § 31 Dnr 31/19   
    
  

Svar på motion om trafikundervisning 
 

 

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

- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvalt-
ningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.  

 
Beslutsunderlag 
Motion om trafikundervisning 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-02-19, § 36-19  
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronnie Bryngelsson (S) och Lena Berglund (S) föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Ronnie Bryngelssons 
(S) och Lena Berglunds (S) förslag om att bifalla motionen, dels förvaltningens 
förslag om att anse motionen besvarad. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att motionen anses besvarad.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 
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Öckerö 2019-06-07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på motion om trafikundervisning 

Diarienummer: BOU 31/19 

 
 

Svar på motion om trafikundervisning 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Ärendet 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit: 
- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvaltningens 
verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.  
 
 
Beredning 
Skolorna i Öckerö kommun arbetar aktivt med trafiksäkerhet i olika former. Stöd i 
Läroplanen finns exempelvis i: 

 
• Samhällsorienterande ämnen: • "Trafikregler och hur man beter sig i trafiken 

på ett säkert sätt". 
• Fritidshem: "Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett 

säkert sätt". 
 

I läroplanen för Grundskolan Lpo 18 framgår att det är rektors ansvar att se till att 
trafikundervisning dessutom genomförs på ett ämnesövergripande sätt genom att:• 
 
"i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt 
riskerna med tobak, alkohol och andra droger." 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 



 
 

 

 
Bedömning 
Trafikundervisning ingår i läroplanen både som ett centralt innehåll och som ett 
obligatoriskt ämnesövergripande ämne, som det åligger rektor att anordna. Barn- 
och utbildningsförvaltningen föreslår därför barn- och utbildningsnämnden att i och 
med detta anse motionen besvarad. 
 
 
Bilagor 
Motion om trafikundervisning 
KS § 36-19 Motion om trafikundervisning 
 
 

 

Underskrift berörd chef 
Katarina Lindgren, skolchef 

 



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

Lena Berglund              Ronnie Bryngelsson                  Monika Eriksen  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 21 
   
   
KS §36 Dnr KS 239/18  
   
Motion om trafikundervisning 

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

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

 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-12-11 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §129. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden.  

 

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2018-11-28 5 

   
   
SN § 53 Dnr: SN 0038/18  
   
 

Motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet 
 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 före-
slagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i kom-
munal verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa hos äldre 
och därmed förbättrad livskvalitet. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Thomas Wijk (S) föreslår att motionen bifalles. 
Helena Larsson (L), för Öckeröalliansen, föreslår att motionen avslås, med mo-
tiveringen att det idag är en annan huvudman som har ansvar för äldres tand-
hälsa. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden ska bifalla eller avslå motionen med ovan an-
förda motivering. Ordförande finner att motionen avslås med ovan anförda mo-
tivering. 
 
Thomas Wijk (S), Jan-Ivar Ivarsson (S) och Kerstin Hirmas (V) reserverar sig 
mot nämndens beslut.  
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå motionen om att anställa en kommunal tand-
hygienist, då det idag är en annan huvudman som har ansvaret för äldres tand-
hälsa. 
 
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till Öckerö kommuns Fullmäktige. 
 
 
 



        

 
  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 2018-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Arto Niskala, Malin Tisell 

Ärende: Motion från socialdemokraterna angående tandhygienist i 
kommunal verksamhet (TAIK) 

Diarienummer: 0038/18   

 

Motion angående tandhygienist i kommunal 
verksamhet 
 
Förslag till beslut 
 
Att avslå motionen om att anställa en kommunal tandhygienist med motiveringen: 
 
i det rådande ekonomiska läget är det inte berättigat att anställa en kommunal 
tandhygienist då en annan huvudman har ansvaret för äldres tandhälsa. Den 
uppsökande munhälsobedömningen fungerar väl i kommunen och tillförsäkrar god 
munhälsa för äldre som har stora omvårdnadsbehov.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 
föreslagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i 
kommunal verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa hos 
äldre och därmed förbättrad livskvalitet. 
 
Beredning 
Kommunen har i grunden ett ansvar för att säkra god omsorg för sina 
kommuninvånare. Omsorg omfattar även munvård då individernas egenvård sviktar 
på grund av psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. En sviktande 
allmänhälsa riskerar att snabbt rasera en tidigare god munhälsa med en försämrad 
livskvalitet som följd. Den Uppsökande Munhälsobedömningen syftar till att fånga 
personer med sviktande munhälsa och erbjuda nödvändig kostnadsfri tandvård för 
sjukvårdsavgift.  Uppsökande munhälsobedömningar har nu funnits mer än tio år 
och fungerat väl i Öckerö kommun. 
 
Syftet med uppsökande munhälsobedömningar är att personer med sviktande 
hälsoproblematik ska kunna bibehålla en god munhälsa.  
 
Ges till personer som: 



 
 

 

• Bor i särskilt boende 
• Bor i ordinärt boende och har ett stort behov av vård- och omsorg och som 

har hemtjänst 
• Har beslut om insatser enligt LSS 

Rätten till intyg om nödvändig tandvård avgörs av behovet av omvårdnad.  
I Öckerö kommun hade 2,22 % av befolkningen intyg om nödvändig tandvård att 
jämföra med 2,07 % i Västra HSN och 2,17 % i VGR.  
 
I den uppsökande verksamheten ingår att alla som har intyg om nödvändig tandvård 
ska erbjudas en munhälsobedömning årligen som utförs av tandhygienist. I detta 
besök ingår också att ge individuella råd till patienten och vid behov även till den 
vårdpersonal som utför den dagliga munhygienen. Varje enskilt uppsök som inte 
leder till munhälsobedömning medför att tandhygienisten skriver en avvikelse. 
Anledningen till att en avvikelse uppstår kan bero på att patienten inte är hemma 
eller inte vill vid två upprepade tillfällen, att patienten är felregistrerad och inte bor 
på den enhet/det boende som finns i registret eller att en inaktuell kontaktperson är 
registrerad. Avvikelserna sammanställs och skickas till kommunens MAS för 
översyn och åtgärd. 
 
I Öckerö kommun har flera olika personalkategorier behörighet att utfärda intyg för 
nödvändigt tandvård, såsom biståndsbedömare, socialsekreterare, sjuksköterskor 
och enhetschefer. Registret administreras av kommunens MAS. Tandhygienisten 
håller även generella utbildningar till personalen inom kommunens vård- och 
omsorg.  
  
Ekonomi 
Lönekostnaden för en tandhygienist är ca 600 tkr. Oklart vilka övriga kostnader som 
skulle tillkomma såsom utrustning och lokaler.  
 
Bedömning 
I det rådande ekonomiska läget är det inte berättigat att anställa en kommunal 
tandhygienist då en annan huvudman har ansvaret för äldres tandhälsa. Den 
uppsökande munhälsobedömningen fungerar väl i kommunen och tillförsäkrar god 
munhälsa för äldre som har stora omvårdnadsbehov.  
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till Öckerö kommuns Fullmäktige. 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
Arto Niskala 
Verksamhetschef 
 
Datum  
2018-11-13 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2019-03-26 24 

   
   
KS § 60 Dnr: 0039/18  
   
Svar på motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet 

 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 föreslagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i kommunal 
verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa hos äldre och därmed 
förbättrad livskvalitet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet, 2018-02-27 
Bilaga 2: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-12 
Bilaga 3: SN § 53/18 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Öckeröalliansen föreslår att motionen återremitteras till förvaltningen för vidare 
handläggning, då tjänsteskrivelse saknas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska återremitteras eller avstyrkas. Ordförande finner 
att motionen återremitteras. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att motion angående tandhygienist i kommunal verksam-
het ska återremitteras för vidare handläggning, då tjänsteskrivelse saknas. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09 3  

    
    
BUN § 25 Dnr 52/19   
    
  

Svar på motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på 
Öckerö seglande gymnasieskola. 

 

 
Ärendet 

Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-05-22 föreslagit att ett Vård- och omsorgsprogram införs på Öck-
erö seglande gymnasieskola. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 
Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
KS § 209-18 Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 

 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) yrkar på att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag om att avstyrka motionen och dels Nicklas Attefjords (MP) förslag om att 
tillstyrka motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen avstyrks. 
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Öckerö 2019-05-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på Öcke  
seglande gymnasieskola. 

Diarienummer: 52/19 

 

Svar på motion om införande av Vård- och 
Omsorgsprogrammet på Öckerö seglande 
gymnasieskola. 
 

 

Förslag till beslut 
Motionen avslås. 
 
 

Ärendet 
Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-05-22 föreslagit att ett Vård- och omsorgsprogram införs på Öckerö 
seglande gymnasieskola. 
 
 
Beredning 
Hösten 2011 infördes den reformerade gymnasieskolan, Gy2011. Syftet med 
reformen var bland annat att elever på yrkesprogrammen skulle bli bättre 
förberedda för yrkeslivet genom att behörighetskraven till gymnasieskolan skärptes, 
att yrkesämnena fick större plats, ett obligatoriskt krav på minst 15 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande och att lärlingsutbildning infördes. 

På yrkesprogrammen blev det också ett frivilligt tillval att läsa de kurser som krävs 
för grundläggande behörighet till högskolestudier. Tidigare ingick dessa kurser i 
yrkesprogrammens kärnämnen.  

Samtidigt som reformen genomfördes minskade andelen som sökte till ett 
yrkesprogram i första hand kraftigt. Under de första åren efter reformen, 2011–
2016, var det i genomsnitt 38 procent som sökte till ett yrkesprogram i första hand. 
Det kan jämföras med ett genomsnitt på 53 procent för perioden innan reformen, 
2005–2010. 



 
 

 

 

Även om söktrycket till vissa yrkesprogram som t.ex. Fordonsprogrammet, 
Byggprogrammet och El- och energiprogrammet ökat lite de senaste åren, har 
fortfarande en hel del andra program, bl.a. Vård- och omsorgsprogrammet svårt att 
attrahera elever. Det är också kostsamt att anordna ett yrkesprogram, på grund av 
dess mix av yrkesämnen och gemensamma ämnen och de delningstal som denna 
innebär. Mot bakgrund av detta är det barn- och Utbildningsförvaltningens 
uppfattning att det uppdrag som barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans 
med socialförvaltningen redan fått av politiken, att utreda en Vård- och 
omsorgsprogrammet inom ramen för vuxenutbildningen, är en bättre väg att gå. 

 

 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen  
 
 
Bilagor 
Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
KS § 209-18 Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
 
………………………. 
Katarina Lindgren 
Skolchef 



 

 
Öckerö 22 maj 2018. 

 
Motion om införande av vårdprogram på gymnasiet Gunilla 
 
Öckerö Seglande Gymnasieskolan är, som alla vet mycket attraktiv och lockar ungdomar från 
såväl Öckerö som angränsande kommuner. Den har fostrat många goda medborgare och är en 
lysande stjärna bland alla Sveriges gymnasier. Det är dock känt att detta gymnasium är 
mycket kostsamt för skattebetalarna i Öckerö kommen. Den interkommunala ersättningen och 
programpengen täcker inte både skolan och driften av fartyget. Varje år skjuter Öckerö 
kommun till cirka 8-9 miljoner. Det kan då tyckas viktigt att just Öckerö kommun får direkt 
nytta av gymnasiet. Öckerö kommun har de senaste åren haft svårt att attrahera personal till 
omsorgen. Ett sätt att locka unga som växt upp i kommunen och grannkommuner till att 
utbilda sig inom omsorgsyrken skulle vara att starta ett Vård och Omsorgsprogram på Öckerö 
Seglande Gymnasieskola. Idag har majoriteten av de elever som går på Öckerö Seglande 
Gymnasieskolan inte rätt behörighet att söka de tjänster kommunen behöver mest. De 
kommer sannolikt inte rota sig här och eller komma tillbaka efter att de läst vidare på annan 
ort.  
 
I kombination med ett attraktivt erbjudande om praktik och eventuellt en provanställning, 
kommer en del av dessa unga människor att rota sig i kommunen och ta jobb inom 
kommunens omsorg. 
 
Kan vård och omsorgsprogrammet passa in på en seglande gymnasieskola? Självklart! 
Följande står att läsa om programmets innehåll: 
 

Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar 
ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, 
ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika 
ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. 
Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan 
och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. 

 
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga till muntlig och skriftlig 
kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att 
kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare. Ett rikt 
och nyanserat språk är dessutom ett redskap för reflektion och lärande. Kunskaper i 
språk ökar möjligheterna att kommunicera med patienter och andra brukare samt att 
arbeta i andra länder. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade 
studier i engelska. 

 
Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet 
till specialisering inom ramen för programfördjupningen. 

Engelska 6 
Entreprenörskap 
Äldres hälsa och livskvalitet 
Kost och hälsa 
Barnhälsovård 
Friskvård och hälsa 
Ledarskap och organisation 
Internationellt arbete 
Människans säkerhet 
Akutsjukvård 
Räddningsmedicin 

 



 
Alla ovanstående punkter kan översättas till ett internationellt sammanhang som skulle lämpa 
sig på ett fartyg i internationella vatten. Därmed anser Miljöpartiet Öckerö att alla möjligheter 
finns att skapa den intressantaste vårdskolan i Sverige och något lika unikt såsom den som 
etablerats inom Natur- och Samhällsprogrammen.  
 
  

 
 
Miljöpartiet Öckerö föreslår: 
 
-att ett Vård och Omsorgsprogram införs på Öckerö Seglande Gymnasieskolan  
 
 
För Miljöpartiet Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-09-11                                    10 
   
   
KS § 209 Dnr  85/18   
   
 

Motion om vårdprogram på Öckerö seglande gymnasieskola 
 
Ärende 

Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2015-05-22 föreslagit: 

Att ett Vård- och omsorgsprogram införs på Öckerö seglande gymnasieskola. 

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-05-22 
Kommunfullmäktiges beslut § 56/2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-04-24 5 

   
   
SN § 26 Dnr: 0019/19  
   
 
Motion om boendegaranti för äldre 
 
Fullmäktigeledamoten Jan-Åke Simonsson (S), har 2018-11-22 lämnat in en motion om 
boendegaranti. Motionsställaren menar att dagens äldre är friskare och mer aktiva än 
tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, oberoende och självständigt, under trygga 
förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Äldre ska kunna bo kvar 
hemma och bestämma det stöd som behövs. Ibland uppkommer situationer då det finns 
behov av ett särskilt boende eller annat lämpligt boende.  
 
Motionsställaren föreslår att Öckerö Kommun ska införa boendegaranti för de som är 
85 år och att de ska erbjudas lämpligt boende inom 6 månader. 
 
Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom nuvarande lagstift-
ning är att det inte finns något hinder för en kommun att vara generösare än vad en 
lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen att nuvarande lagstiftning gällande bi-
ståndsbedömning för en ansökan om ett särskilt boende bör fortsätta att gälla. Då det 
gäller seniorboende och trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning, det är den 
enskildes eget beslut att anmäla intresse för ett sådant boende. Biståndsbedömningen 
gäller enbart det särskilda boendet och förvaltningen anser att det även fortsättningsvis 
bör vara en biståndsbedömd insats.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-12 
Bilaga 2: Motion om boendegaranti för äldre, 2018-11-22 
Bilaga 3: KF § 118/18 
Bilaga 4: KS § 35/19 
 
Ledamöters förslag under sammanträdet 
Thomas Wijk (S) föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas. Ordförande finner att 
motionen avstyrks. 
 
Reservationer 
Thomas Wijk (S) och Ronald Caous (S) reserverar sig mot nämndens beslut. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avstyrker motionen om boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö 
Kommun. 
 
 
Expediering 
Tannaz Ghaderi, sekreterare Kommunstyrelsen 
Jacob Österlund, sekreterare Kommunfullmäktige 
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Öckerö 2019-04-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Arto Niskala 
Ärende: Motion om boendegaranti för äldre 
Diarienummer: SN 0019/19  

 

Motion om boendegaranti för äldre 
 

Förslag till beslut  
Att avstyrka motionen om boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö Kommun. 
 
Ärendet 
Fullmäktigeledamoten Jan-Åke Simonsson (S), har 2018-11-22 lämnat in en motion 
om boendegaranti. Motionsställaren menar att dagens äldre är friskare och mer 
aktiva än tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, oberoende och självständigt, 
under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Äldre 
ska kunna bo kvar hemma och bestämma det stöd som behövs. Ibland uppkommer 
situationer då det finns behov av ett särskilt boende eller annat lämpligt boende.  
 
Motionsställaren föreslår att Öckerö Kommun ska införa boendegaranti för de som 
är 85 år och att de ska erbjudas lämpligt boende inom 6 månader.  
 
Beredning  
Förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning gällande bistånd och den enskildes 
rättigheter även fortsättningsvis ska följas. Bedömningen av den enskildes behov av 
särskilt boende grundar sig på en helhetsbedömning, där den enskildes situation 
och möjligheter sammanvägs med sociala, medicinska, psykiska och existentiella 
behov. Enligt socialtjänstlagen (SoL) är det varje enskilds individuella behov som är 
styrande vid behovsbedömningen. Enbart kronologisk ålder kan inte likställas med 
behov och utgör därför inget kriterium för beviljandet av särskilt boende. Hög ålder 
beaktas dock i den sammantagna bedömningen. Äldre som har störst behov i första 
hand erbjuds ett särskilt boende.  
 
Öckerö kommun har tagit beslut om en långsiktig plan för att tillgodose behovet 
både då det gäller seniorboende, trygghetsbostäder och särskilda boenden. 
Trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till kommunens särskilda boenden.  
Vidare anser förvaltningen att det idag sker mycket få avslag vid en ansökan om 
särskilt boende då kriterierna för att bevilja ett boende i högre grad än tidigare tar 
hänsyn till den enskildes önskemål. Trygghet är ett sådant exempel som idag ger 
garanti för att ett särskilt boende beviljas. Förvaltningen anser att fortsatt 



 
 

 

biståndsbedömning enligt nuvarande lagstiftning ska gälla för ansökningar om 
särskilt boende. Förvaltningen anser inte att någon äldreboendegaranti ska erbjudas 
kommunens invånare då det gäller särskilt boende. 
 
Bedömning 
Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom nuvarande 
lagstiftning är att det inte finns något hinder för en kommun att vara generösare än 
vad en lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen att nuvarande lagstiftning 
gällande biståndsbedömning för en ansökan om ett särskilt boende bör fortsätta att 
gälla. Då det gäller seniorboende och trygghetsboende krävs ingen 
biståndsbedömning, det är den enskildes eget beslut att anmäla intresse för ett 
sådant boende. Biståndsbedömningen gäller enbart det särskilda boendet och 
förvaltningen anser att det även fortsättningsvis bör vara en biståndsbedömd insats.  
 
I socialtjänstlagen regleras inte ålder utan det är varje individs individuella behov 
som ska vara styrande för beviljandet av stöd. Alla individer ska bedömas på ett 
likvärdigt sätt utifrån behov och gällande lagstiftning. Ålder kan inte likställas med 
behov och kan därmed inte vara ett kriterium för särskilt boende. Med tanke på 
framtida utmaningar med ökat antal äldre bör platserna vid särskilt boende 
förbehållas personer med stora omsorgsbehov. Särskilt boende beviljas när den 
äldres behov av vård, omsorg och trygghet är så omfattande att det inte kan 
tillgodoses i ordinärt boende. 
 
 
Expediering av beslut 
Tannaz Ghaderi, sekreterare Kommunstyrelsen 
Jacob Österlund, sekreterare Kommunfullmäktige 
 
Bilagor 
Motion om boendegaranti för äldre, 2018-11-22 
KF § 118/18 
KS § 35/19 
 



                                                                                      Öckerö den 22 november 2018 
     
 

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

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

 
 
 
 
För socialdemokraterna 
 
 
Jan Åke Simonsson  
 
 
 
Monica Eriksen   
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 20 
   
   
KS §35 Dnr KS 222/18  
   
Motion Boendegaranti för äldre i Öckerö kommun 

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

Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att från och med 1 janu-
ari 2020 införa en boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-11-22 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §118. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Socialnämnden. 
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Öckerö 2019-06-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annette Westberg, Ingalill Siljat 
Ärende: Motion Färdtjänst = kollektivtrafik 
Diarienummer: 0225/18   

 

Svar på motion om att likställa Färdtjänst med 
övrig kollektivtrafik 
 

Förslag till beslut 
Att färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik avstyrks. 
Att kostnaderna för resorna är lika avstyrks. 
Att månadskort införs avstyrks. 
 
Ärendet  
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i motion som inkom 2018-11-22 
tagit upp att det finns orättvisor i kommunens betalningssystem för färdtjänståkare. 
Förslagsställarna anser att det inte tycks föreligga några förslag om att jämställa 
färdtjänsttaxor med övrig kollektivtrafik i kommunen. Det finns inte någon vilja 
från kommunens sida att jämna ut orättvisorna. 
 
De högre kostnaderna drabbar också de som har lägre inkomster än genomsnittliga 
befolkningen och det medför naturligtvis stora inskränkningar i deras 
livsbetingelser. Det finns också stora skillnader mellan kommunerna. Kostnaden för 
en göteborgare med färdtjänst att resa till Öckerö är lägre än vad det kostar för en av 
kommunens invånare att åka till Göteborg.   
 
Vänsterpartiet har motionerat tidigare i frågan om färdtjänst, 2006 och 2012. 
Vänsterpartiet yrkar nu på: 
 
Att färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik. 
Att kostnaderna för resorna är lika. 
Att månadskort införs.  
 
 
Beredning 
Färdtjänst kan inte jämställas med allmän kollektivtrafik då färdtjänstresan 
innehåller en högre grad av service. Enligt färdtjänstlagen (11§) ska avgifterna för 
färdtjänstresor vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. 



 
 

 

Några andra bestämmelser vad gäller avgifter finns inte. Därmed kan inte ett 
månadskort införas för färdtjänstresor. 
 
Öckerö kommun har ett avtal med Västtrafik som utför färdtjänstresorna för 
kommunen. För varje år meddelar Västtrafik kommunen de nya baspriserna för en 
resa. Kommunen väljer då ett påslag i procent. Övriga GR kommuner i 
färdtjänstområdet har som lägst ett påslag på 25 %. Öckerö kommun valde enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2018-11-22, KF § 91 att göra ett påslag med 0 % för 
resor inom kommunen. Det togs också beslut att utöka färdtjänstområdet till att 
gälla ytterligare sex kommuner. 
 
Eftersom kostnaden för varje färdtjänstresa beräknas utifrån möjligheten till 
samåkning, samplanering av färdtjänstresor och graden av service är kostnaden för 
en enskild resa olika. Kommunen betalar i dag ett genomsnitt på 65 % av kostnaden 
för en enskild färdtjänstresa som ligger på ett genomsnittspris på 705,33 kr (mars 
2019). Kostnaden för en resa med färdtjänst eller allmän kollektivtrafik är olika 
både för kommunen och för den enskilde resenären. 
 
Göteborgs stad har egen avdelning för färdtjänst. Därmed görs ingen jämförelse 
med Göteborg stad utan det pågår ett ständigt arbete med att harmonisera riktlinjer 
och taxor med övriga GR kommuner. 
 
Personer med funktionsnedsättning kan ansöka av Försäkringskassan för godtagna 
merkostnader som är minst 11 625 kronor per år som hen har på grund av sin 
funktionsnedsättning. Kostnader för färdtjänst, som i alla kommuner är högre än 
för allmän kollektivtrafik, är merkostnader för vilka merkostnadsersättning kan 
utgå.  
 
Västtrafik har nyligen infört Reshjälpskort för färdtjänstberättigade för att minska 
deras kostnader. Vilket innebär att resan sker med ordinarie kollektivtrafik, den 
färdtjänstberättigade har rätt att ta med sig en ledsagare gratis. Ansökan sker hos 
Västtrafik. 
 
 
 
 
Datum 2019-06-18 
 
 
Gull-Britt Eide                                                                                   Urban Olsson                                                                            
Kommundirektör                                                                             Samhällsbyggnadschef                                                                        
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

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



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 19 
   
   
KS §34 Dnr KS 225/18  
   
Motion färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik 

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

Att färdtjänsten likställs med övrig kollektivtrafik, 
 
Att kostnaderna för resorna är lika 
 
Att månadskort införs 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-11-22 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §121. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommunchefen.  

 

 

 
 



        

 

Öckerö 2019-05-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Andreas Beutler 

Ärende: Svar på medborgarförslag 70+ boende i Sudda 

Diarienummer: 5/18 
 
Svar på medborgarförslag 70+ boende i Sudda 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks.  
 
Ärendet 
2018 inkom ett  medborgarförslag från privatperson . Medborgar-
förslaget syftar till att skapa 70+ boende i den sydligaste delen av Sudda som gränsar 
mot Öckerövägen. I medborgarförslaget anförs att focus ska ligga på att se äldre som 
en möjlighet och resurs i samhället.  
 
Bedömning 
Området består i dag av kommunalägd mark med två gällande detaljplaner. En de-
taljplan som medger institutionsbyggnad och en som är betecknad med grönområde. 
Översiktsplan, Utblick Öckerö, pekar ut områdets framtida användning som grönom-
råde i de delar som inte innefattar någon befintlig byggrätt.  
Tanken att skapa 70 + boende i nära centrummiljöer och tillgång till naturområde är 
god. I området finns möjlighet till nära kollektivförbindelser och fritidsaktiviteter. 
Dock ligger i området en våtmark med höga naturvärden och stor kapacitet att natur-
ligt fördröja och rena dagvatten. Området ligger lågt och vid byggnation skulle stora 
markutfyllnader krävas. Med det görs bedömningen att ett planarbete i området inte 
är lämpligt.  
 
Ekonomi 
Medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Bilagor  
Medborgarförslag    daterat 2018-01-05 
Förtydligande av förslag   daterat 2018-03-06 
Beslut KF    daterat 2018-03-01 
Beslut KS    daterat 2018-03-27 
____________________   _______________________ 
Gull-Britt Eide                   Urban Olsson 
Kommundirektör                  Samhällsbyggnadschef 





2018-03-06 
 
Hej 
  
Jag har lämnat in ett medborgarförslag, som lästes upp på det senaste kommunfullmäktige den 1/3 -
18. Förslaget skulle gå vidare till kommunstyrelsen. 
  
Jag har fått till mig att jag var otydlig runt själva placeringen av ”Trygghetsboendet” i Sudda. 
Mitt förslag av placering var på kommunens mark, den sydligaste delen i Sudda som angränsar till 
vägen mot Haralds restaurang, tennis hall. På motsatt sida av Trygghetsboendet kommer ev. 
naturpark (ett tidigare medborgarförslag från en annan kommuninvånare). 
På den mark där mitt förslag för Trygghetsboendet är tänkt, finns det idag andra planer för 
kommunens verksamhet. Jag ser positivt på mångfald vid detta område. Ser möjligheter med att 
bygga båda alternativen på området. 
  
Trygghetsboendet är medvetet placerat i ett attraktivt centrum- och närområde, med tanke på att 
bra förutsättningar för ett hälsofrämjande och positivt åldrande. 
  
Med vänlig hälsning 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-03-27 17 
   
   
KS § 71 Dnr KS 5/18  
   
Medborgarförslag om 70+ boende i Sudda 

 

 har i ett medborgarförslag daterat 2018-01-05 föreslagit: 
 
- att kommunen bygger ett 70+ boende i Sudda. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 9. 
Bilaga 1: Medborgarförslag, daterat 2017-05-22. 
Bilaga 2: Förtydligande av medborgarförslag, daterat 2018-03-06. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunchefen. 
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Öckerö 2019-06-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson 

Ärende: Svar på motion ”Säkerställ fiberutbyggnad genom tillfällig 
finansiering” 

Diarienummer: KS 55/19 

Svar på motion ”Säkerställ fiberutbyggnad genom 
tillfällig finansiering” 
 
Förslag till beslut  
Motionen avstyrks. 

 
Ärende 
I motionen ”Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering” Dnr KS 
0055/19 föreslås att kommunens framtida utbyggnad av fiber ska säkras genom 
tillfällig finansiering. Denna tjänsteskrivelse avser att svara på motionen. 
 
Ekonomi 
En kommun bör inte låna i syfte att finansiera driftskostnader och kommunens 
ekonomiska styrprinciper emotsäger sig till och med belåning till reinvesteringar.  
 
De eventuella tillgångar som skapas i form av utbyggnad av fiber finns i Öfabs 
nätbolag och inte inom kommunen. Med andra ord så skulle ett lån inte få någon 
positiv resultatmässig effekt. Anses insatsen vara av stor vikt för kommunen så bör 
istället medel avsättas i den ordinarie årliga driftbudgeten, vilket inte gjorts. Istället 
har kostnaderna för utbyggnaden vid begränsad efterfrågan hanterats löpande. 
 
Kommunen har sedan kommunfullmäktiges beslut om byggnaden av stadsnätet 
2011 gått in och säkrat finansieringen på de öar där utbyggnaden gjorts baserat på 
efterfrågan på de öar där utbyggnaden gjorts baserat på efterfrågan. I dessa fall har 
en anslutningsgrad om 70 procent bedömts motsvara en långsiktig säkerställd 
finansiering. I dagsläget kvarstår enbart Grötö som är i påbörjande fasen. 
 
Bedömning 
Vid skrivande stund är fiberutbyggnaden nästan klar då enbart Grötö kvarstår 
varför problematiken i frågan i praktiken är borta. Kommunen bör inte heller låna 
till driftskostnader. I framtida projekt bör dock finansierings och riskfrågan kunna 
hanteras annorlunda. Om exempelvis bedömningen är att risken är låg så borde 
bolaget kunna hantera frågan självständigt via för dem möjlig finansieringsform 
utan att kommunen går in och täcker kortsiktiga förluster. 



 
 

 

 
Nämnden föreslås därför avslå motionen. 
 
Expediering 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
                     
Anna D-Brocker                                                             Gull-Britt Eide 
Verksamhetschef                                                            Kommundirektör 
KS Styr och stöd                                                                  
2019-06-24                                                                     2019-06-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Motion 

Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering. 
 
Att digitaliseringen kommer att ha stor betydelse för samhällets framtida utveckling är ställt 
utom all tvivel. Processen har pågått länge och allt mer avancerade lösningar på den 
plattform som digitaliseringen utgör, till gagn för invånare, företag och besökare, ser vi 
dagligen presenteras i samhället. Lösningarna har en sak gemensamt: de kräver en 
infrastruktur för bit-trafiken. Den kan vara trådlös eller trådbunden, men någon form av 
infrastruktur är nödvändig. Öckerö kommun har genom en affärsenhet på Öckerö Fastighets 
AB kommunens uppdrag att utveckla en sådan infrastruktur, genom fiberförläggning på 



kommunens bebodda öar. Detta arbete pågår och har på några öar byggts ut, men med 
svårighet att uppnå uppställda kriterier, vilket har lett till fördröjningar i fiberförläggingen.  
 
Det regelverk som satts upp för att starta en fiberförläggning är dock kontraproduktivt, 
eftersom det i varje given tidpunkt är svårt att uppnå det uppsatta kriteriet att, 70 % av 
hushållen ska ha förhandsbokat sig. Detta är ett onödigt hårt krav, då det över tid alltid 
kommer en ny fastighetsägare till en fastighet där man tidigare avböjt. Över tid kan man 
därför utgå ifrån att nå kriteriet 70% med råge. I Göteborg, som redan 2017 uppnådde 
bredbandsmålen för 2020 är penetrationen fortfarande under 70%, men ökar för varje år, 
från cirka 50%. Kriteriet kommer med all säkerhet att uppnås eftersom fiber är den 
hållbaraste tekniken för bit-trafik, förutsatt att utbyggnaden sker på rätt sätt. Erfarenheterna 
från Nordöarna och Hälsö visar att föranmälan omfattar cirka 60% av hushållen. Om 
fiberförläggningen inte genomförs skyndsamt riskerar kommunen att inte uppnå de 
nationella bredbandsmålen, varken för 2020, 2023 eller 2025, men det allvarligaste är att det 
fördröjer nyttorealiseringen av den digitalisering som kommunen investerar i, eftersom den 
digitala servicen inte når invånarna. 
 
Den investering kommunen skulle behöva garantera är alltså kostnaden för cirka 10% av 
hushållen. Som räkneexempel blir det för Hälsös del 20 hushåll x 25 kkr (prissatt 
kostnad/hushåll). Genom finansiering handlar det om en årlig räntekostnad på cirka 5 kkr. 
 
Motionären föreslår därför att kommunen säkerställer finansieringen där kriteriet för 
byggstart av fiberförläggning inte nås, så att fiberförläggningen kan genomföras så fort som 
det är möjligt. 
 
 
Ronald Caous 
Socialdemokraterna 
 
. 
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Kommunstyrelsen 2019-05-21 15 
   
   
KS § 117 Dnr 0055/19  
   
Motion om Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering 

 
Ärende 
 
Ronald Caous (S) har i en motion daterad 2019-02-27 föreslagit: 
 
- att kommunen säkerställer finansieringen där kriteriet för byggstart av fiber-
förläggning inte nås, så att fiberförläggningen kan genomföras så fort som det 
är möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-27 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §9. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Kommundirektören. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Kommundirektören och 
finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören.  
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Kommunfullmäktige 2019-06-13 30 

   
   
KF § 60 Dnr KS 109/18  
   
Medborgarförslag om replokal för musiker 
 
Ärende 
 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2018-06-12 
föreslagit: 
 

- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun. 
 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-06-13 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen. 
 
 





ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunfullmäktige 2019-06-13 31 

   
   
KF § 61 Dnr KS 28/19  
   
Medborgarförslag om märkning av skärgårdsleden 
 
Ärende 
 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-04-29 föreslagit: 
 

- att skärgårdsleden får en fysisk märkning och även kan skrivas ut som en 
papperskarta 
 

 
Beslutsunderlag 
medborgarförslag inkommet 2019-04-29 
 
 

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

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget 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 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-04-25 25 

   
   
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. 
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 26 
   
   
KS § 152 Dnr 91/19  
   
Motion om 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 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 25 april 2019, § 34.  
Motion inkommen 2019-04-17 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Socialnämnden och finner 
att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Socialnämnden 
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