
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (24)
    2019-09-24 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-16:30  
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                                   Henrik Karlsson (KD)  
                                                     Martina Kjellkvist (KD)                      Kent Lagrell (M) 

Jennie Wernäng (M) ord §207         Ronnie Bryngelsson (S)            
Maria Brauer (S)                                  Boel Lanne  (MP) 
Jan Ek (SD) 
 
 

Tjänstgörande ersättare         Helene Berndtsson (M), Vera Molin (L), Sandra Svensson (M) §207, §217-221, Hans 
Wickstrand (KD) §207, Ronald Caous (S) §214, §218-221, Isak Strömblad (KD) §218-221 

Övriga närvarande          
Ersättare                                     Hans Wickstrand (KD), Isak Strömblad (KD), Helene Berndtsson (M), Ronald Caous 

(S), Göran Billvall (V), Mats Plahn (SD) 
 
JÄV                                              Jan Utbult (KD), Martina Kjellkvist (KD), Isak Strömblad (KD), Ronnie Bryngelsson (S) 
 
Tjänstemän                               Gull-Britt Eide, Kommundirektör 
 Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef 

Patric Benric, Projektledare, §200 
Ann Sörman, Kundansvarig, §201 
Oscar Hjelte, kriditriskanalytiker, §201 
Oskar Nilsson, Ekonomichef, §201-202, §221 
Irene Berg, Ekonom, §201-202 
Cecilia Lindblom, Controller, §221 
Rikard Sporre, Planarkitekt, § 207 
Petter Leyman, Planarkitekt, § 200, §205-207 
Andreas Beutler, Plan- bygg- och miljöchef, §200, §205-207 
Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef, §200, §205-206 
Veronica Tindvall, Etableringschef, §214 
 

Justerare   

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 199-221 
   Tannaz Ghaderi 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                           Jennie Wernäng 
 
Justerare § 207                        …………………………………………………………………………………..  
                                                    Hans Wickstrand  
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2019-09-24 

Datum för anslags 2019-09-24 Datum för anslags nedtagande 2019-10-15 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2019-09-24 2 

   
   
KS § 199   
   
Förändring av ärendelistan  

 
Dagens sammanträde 
 
Jan Utbult (KD) föreslår att följande läggs till ärendelistan:  
 

-  Information ändrad styrmodell/budgetprocess 
- Övrig information 

 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens beslutar att ärendet styrmodell/budgetprocess och övrig 
information läggs till föredragningslistan. 
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                                                                                                                                        3 
Kommunstyrelsen 2019-09-24  

   
   
KS §200   
   
Information om arbetet i Åtgärdsvalsstudie 

 
Patric Benric, projektledare, informerar om arbetet i Åtgärdsvalsstudien.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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                                                                                                                                       4 
Kommunstyrelsen 2019-09-24  

   
   
KS §201   
   
Kommuninvest på besök 

 
Ann Sörman, kundansvarig, och Oscar Hjelte, kriditriskanalytiker, informerar om 
Kommuninvest. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 202 Dnr 0062/19    
   
Ekonomisk uppföljning per augusti 2019 

 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per au-
gusti samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investerings-
verksamhet 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 september 2019.  
Bilaga 1 – Uppföljning efter augusti kommunstyrelsen 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 203 Dnr 0167/19  
   
Ändring av riktlinjer för Öckerö kommuns officiella flaggning 

 
Ärende 
Ändring av kommunens riktlinjer för kommunens officiella flaggning för de tre 
flaggstänger utanför kommunhuset. I Öckerö kommuns riktlinjer finns be-
skrivningen för flaggning övriga dagar med 3 kommunflaggor vad gäller de tre 
flaggstänger utanför kommunhusets entré. 
Sedan en tid återfinns kommunens besöksnäringsflagga ”Visit Öckerö” på den 
mittersta flaggstången vilket inte följer Öckerö kommun riktlinjer för flagg-
ning. BNE önskar att riktlinjerna revideras och fastställs så att flaggan ”Visit 
Öckerö” är en av de tre kommunflaggor som används på de tre flaggstänger 
som återfinns utanför kommunhuset övriga dagar enligt riktlinjerna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2019. 
Bilaga – Riktlinjer för Öckerö kommuns officiella flaggning  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för Öckerö kommuns officiella flaggning revideras och fastställs en-
ligt förslag. 
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 204 Dnr 0129/19  
   
Svar på remiss Uthyrningspolicy från ÖFAB 

 
Ärende 
Öckerö Fastighets AB behandlade på styrelsemötet 2019-05-20 förslag på ny 
Uthyrningspolicy. Styrelsen beslutade då att förslaget skall skickas på remiss 
till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Uthyrningspolicy daterad 20 maj 2019.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti 2019. 
Socialnämnden har behandlat ärendet 21 augusti 2019, §49.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår följande; 
 
Förtur 
Öckerö Fastigheter samarbetar med Öckerö Kommuns sociala enhet vilka till-
handahåller lägenheter för personer som behöver extra stöd och som heller inte 
kan söka egen bostad. Samtliga lediga lägenheter, förutom vid Solhöjden, skall i 
första hand erbjudas till Socialförvaltningens förtur. Öckerö kommuns socialför-
valtning skall inom fem arbetsdagar från att erbjudande skickas svara på förfrå-
gan om de ska acceptera förturen eller ej. Vid nekande eller uteblivet svar annon-
seras lägenheten. 

Förtur för seniorer 

Personer över 70 år har förtur till lägenheterna på Solhöjden, Hedens by och 
Smörblomsvägen. Förtur för Öckerö kommun gäller framför förtur för seniorer 
på Hedens by och Smörblomsvägen. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om socialnämndens förslag till beslut kan antas och finner 
att så sker.  
 Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) ändringsförslag kan antas och finner 
att så sker. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar Socialnämndens yttrande med Jan Utbults (KD) änd-
ringsförslag och översänder till ÖFAB som svar på remissen ”Uthyrningspo-
licy”.  
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 205 Dnr 0128/19  
   
Svar på remiss Miljöstrategisk policy från ÖFAB 

 
Ärende 
Öckerö fastighets AB (ÖFAB) har 2019-05-16 inkommit med en remiss för en 
miljöstrategisk policy för Öckerö Fastighets AB för yttrande till KS.  
 
Beslutsunderlag 
Miljöstrategisk policy daterad 20 maj 2019.  
Samhällsbyggnadsverksamhetens tjänsteskrivelse daterad den 26 augusti 
2019.  

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen antar förvaltningens yttrande och översänder till ÖFAB som 
svar på remissen ”Miljöstrategisk policy”.  
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 206 Dnr 0218/19  
   
Livsmedelrevision Öckerö Kommun 

 
Ärende 
2019-03-18 begär Länsstyrelsen uppföljning av Länsstyrelsens uppföljande 
revision av livsmedelskontrollen i Öckerö kommun 2017.  
2019-06-17 inkom skrivelse från Länsstyrelsen där det framgår att Länsstyrel-
sen valt att skicka kvarstående avvikelser gällande intressekonflikt och kon-
trollrapporter vidare till Livsmedelsverket. 
Det framgår också att Livsmedelsverket önskar svar på ovanstående frågor 
senast 2019-09-16 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsverksamhetens tjänsteskrivelse daterad den 29 juli 2019. 
Bilaga 2 - Revisionsrapport Länsstyrelsen, 2017-06-19 

Bilaga 3 - Uppföljning revision Länsstyrelsen, 2019-03-18 

Bilaga 4 - Skrivelse Länsstyrelsen, 2019-06-17 

Bilaga 5 - Frågor Livsmedelsverket, 2019-07-11 
Bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet den 3 september 2019, §107.  

 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att kommundirektören får i uppdrag med anledning av 
Livsmedelsverkets begäran att utreda intressekonflikten. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag med anledning av Livsmedelsverkets begä-
ran att utreda intressekonflikten. 
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 207 Dnr 0367/13  
   
Inriktning detaljplan för Norra Brevik 

 
Ärende 
Planförslaget innebär att ett tidigare orört bergsområde på Öckerös västra sida 
exploateras med cirka 70 bostäder i form av enbostadshus eller parhus samt 
flerbostadshus. 
 
Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsverksamhetens tjänsteskrivelse daterad den 9 september 2019. 
Bilaga 1 – Plankostnadsavtal 
Bilaga 2 - Sammanställning av inkomna synpunkter. 
 
JÄV 
Jan Utbult (KD), Martina Kjellkvist (KD) och Isak Strömblad (KD) anmäler jäv 
och deltar inte i beslutet.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M),  Henrik Karlsson (KD), Kent Lagrell (M), Sandra Svensson 
(M), Vera Molin (L), Hans Wickstrand (KD), Helene Berndtsson (M) föreslår att 
kommunstyrelsen beslutar att avbryta planarbetet. 
 
Jennie Wernäng (M) m.fl. föreslår följande tilläggsförslag; 
- Detaljplan för Norra Brevik flyttas ner i planlistan från rubriken "Pågående pla-
ner". 

Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår bifall till Jennie Wernäng 
(M) m.fl. förslag och tilläggsförslag.  
Boel Lanne (MP) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avbryta planarbetet. 
Jan Ek (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar att återuppta planarbetet.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Jennie Wer-
nängs (M) m.fl. förslag, dels Jan Eks (SD) förslag. Ordföranden ställer försla-
gen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Jennie Wernängs (M) m.fl. förslag. 

Ordföranden frågar om Jennie Wernängs (M) tilläggsförslag kan antas och fin-
ner så sker.  

Kommunstyrelsens beslut 

-Kommunstyrelsen beslutar att avbryta planarbetet 

-Detaljplan för Norra Brevik flyttas ner i planlistan från rubriken "Pågående pla-
ner". 
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 208 Dnr 140/19  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för rapportering 
till fullmäktige 

 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verk-
ställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdö-
mande av särskild avgift. Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunre-
visionen och Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. 
Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter. 

Rapportering fram till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden, under 
första kvartalets rapporteringstillfälle, har fyra ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats. Tre ären-
den som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funkt-
ionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett gäller bostad 
för vuxna och ett gäller kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit och inga ären-
den har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019 

 

ÄO. Ärendet gäller permanent boende. Sju ärenden har bortfallit och ett ärende 
har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 22 juli 2019. 
Bilaga 2: IVO Utveckling över tid, 2019-07-22 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 augusti 2019, §47.  
 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet.  
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 209 Dnr 0181/19  
   

 
Förslag om förändrat namn av kommunstyrelsens  förhandlingsutskott 

 

 
Ärende 
Sedan ett antal decennier tillbaka har merparten av arbetsgivarfrågorna hante-
rats i kommunstyrelsen utskott, förhandlingsutskottet. Benämningen förhand-
lingsutskott härrör främst från tid då den årliga löneöversynsprocessen var att 
betrakta som traditionella fackliga förhandlingar. Detta innebar att kommun-
styrelsens förhandlingsutskott bland annat hade att hantera och ta beslut kring 
löpande ärenden i de årliga löneförhandlingarna. Numera stipulerar våra löne-
avtal, i huvudöverenskommelserna, vikten av att en kvalitativ dialog förs mel-
lan chef och medarbetare. Löneutfall-och utveckling skall i huvudsak grundas 
på resultat och måluppfyllelse. De traditionella löneförhandlingarna har alltså 
ersatts med de inledande- och avslutade överläggningar där löneprocessen 
stäms av parterna emellan.  
 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse daterad 23 juli 2019.  
Kommunstyrelsens förhandlingsutskott har behandlat ärendet den 14 augusti, 
§8. 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Att kommunstyrelsens förhandlingsutskott ändrar namn till kommunstyrel-
sens personal- och förhandlingsutskott. 
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 210 Dnr 170/16  
   
Motion om fritt wifi i kommunens offentliga miljöer 

 
Ärende 
Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2016-
11-24 föreslagit: att Öckerö kommun utreder möjligheten till wifi i kommunens 
offentliga miljöer. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2016-11-24. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 januari 2017, §14. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) föreslår att motionen ska tillstyr-
kas.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, dels Ronnie Bryngelssons (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer försla-
gen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med för-
valtningens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  

 

Reservation 

Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) reserverar sig mot beslutet.  
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 211 Dnr 192/19  
   
Medborgarförslag om stöd till naturstig på Källö-Knippla 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-08-19, föreslagit: 
 

- att Öckerö kommun ekonomiskt stödjer underhållet av naturstig, grillplatser, 
toalett, brygga. 
 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 19 augusti 2019. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 5 september 2019, §81.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Kommundirektö-
ren.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören.  
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 212 Dnr 202/19  
   
Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab 
 
Ärende 
Maria Brauer (S) har i en motion, inkommen 2019-09-03, föreslagit: 

 
• Att kommunens etableringsenhet tillsammans med lämpliga aktörer an-

lägger en trädgård någonstans i kommunen där man bedriver grön rehab. 

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

medel (Leader) 
 

Beslutsunderlag 
Motion daterad den 3 september 2019. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 5 september 2019, §82. 

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 

Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Kommundirektören.  

 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören.  
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Kommunstyrelsen 2010-09-24  
   
   
KS § 213 Dnr 146/19  
   
Medborgarförslag om att inför lärlingsutbildningar och obligatorisk 
praktik inom förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-06-17 föreslagit: 
 

- att införa lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik inom förskola, 
äldreomsorg och funktionshinder 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad den 17 juni 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbild-
ningsnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Barn- och utbildningsnämnden. 
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 214 Dnr 0186/19  
   
Bostäder för nyanlända 

 
Ärende 
Kommunen har ett uppdrag från regeringen att ta emot nyanlända personer 
med uppehållstillstånd. Migrationsverket anvisar aktuella individer till kom-
munen med ett placeringsdatum om cirka 2 månader fram i tiden. Kommunen 
är ålagd att erbjuda bostad vid mottagandet och i minimalt två år från mottag-
ningsdatum. Enligt lag skall bostad erbjudas inom kommunens gränser. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2019.  
 
JÄV 
Ronnie Bryngelsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår följande; 
 
Kommundirektören får i uppdrag att ombesörja att en avdelning på Hedens by 
ställs om för uthyrning av bostäder till nyanlända anvisade enligt Bosättningsla-
gen. Detta under förutsättning att Socialnämnden ställer sig bakom beslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, dels Jan Utbults (KD) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Utbults 
(KD) förslag.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att ombesörja att en avdelning på Hedens by 
ställs om för uthyrning av bostäder till nyanlända anvisade enligt Bosätt-
ningslagen. Detta under förutsättning att Socialnämnden ställer sig bakom 
beslutet. 
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 215 Dnr KS 0019/19  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

 
Ärende 
 
Deltagande i följande konferenser, möten och resor godkänns som förrättning. 
Förrättningsunderlag efter deltagande lämnas till kommunsekreterare. 
 

• Politikerlunch den 25 september 2019. Varje parti i Kommunfullmäktige 
kan utse en person från valfri nämnd som partiet anmäler till politikerlun-
chen. 
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KS §216   
   
Kommundirektören informerar  

 
Gull-Britt Eide, kommundirektör, informerar om bl.a.: 
 
-Rekrytering av ny samhällsbyggnadschef kommer påbörjas 
-Kommunens reningsverk 
-Inriktning på återvinningscentral  
-Kommunens interna dataskyddsnätverk 
-Upphandling av nytt ärendehanteringssystem 
-Krisledningsövning 
-Risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö Kommun 
-Samordning av civilt försvar inom GR 
-Öckerö nya centrum 
-Björnhuvudet  
  
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 
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KS §217   
   
Rapporter från nämnderna 

 
Ärende 
 
Hans Wickstrand (KD) informerar från Bygg- och miljönämndens samman-
träde.  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  
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KS §218   
   
Rapporter  

 
Ärende 
 
Maria Brauer (S) informerar från GR:s styrgrupp för arbetsmarknad. 

 

Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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KS § 219 Dnr 0013/17  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

 
Ärende 
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och  
tjänstemän i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning. 

Besluten ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 
styrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten.  

Beslut fattade på delegation under augusti-september 2019 redovisades för 
Kommunstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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KS §220   
   
Information om kommunikation 

 
Maria Brauer (S) tar upp frågan om kommunikation på kommunens sociala me-
dier och hemsida.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS §221   
   
Information om ny styrmodell och budgetprocess för Öckerö kom-
mun 

 
Cecilia Lindblom, Controller, och Oskar Nilsson, Ekonomichef, informerar om en 
ny styrmodell och budgetprocess för Öckerö kommun.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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