
 

 
 

 

 
Öckerö 2019-10-08 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunstyrelsen 

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

 
ÄRENDEN 1. Val av justerare 

Förslag: Boel Lanne 
 

 
Ronald Johansson, 
Fredrik Lindén VD 
Turistrådet, Marie Linde 
vice VD turistrådet  
 
Cecilia Lindblom, Christer 
Zandén, Katarina 
Lindgren, Malin Tisell, 
Andreas Beutler 
Oskar Nilsson, Irene Berg,  
Lisette Larsson, Andreas 
Beutler 
Tommy Fahlander 
 
Kent Lagrell 

2. Information 
a. Besök styrgruppen för ”Ett enat Bohuslän” (09:15-09:45) 
 
 
 
b. UH1 2020 dialog (10:00-11:00) 
 
 
c. Information budget 2020 info höstprocess (11:00-12:00) 
 

d. Arbetsmiljöverket på besök  (tid 13:00-14:00) 
 
e. Information från styrgruppen för social välfärd GR (14:00-14:15) 

 

Oskar Nilsson 3.  Delårsbokslut (11:00-12:00) 
 

Bilaga 

    4. Information om nämndernas åtgärdsplaner  Bilaga 

 5.  Omfördelning av budgeterad fördelningspost Bilaga 

Ronald Johansson 6. Remiss av det Näringslivstrategiska programmet till 
nämnderna i Öckerö kommun (14:15-14:35) 

Bilaga 

Daniel Spindel 7. Arkivorganisation kommunstyrelsen (14:35-14:50) Bilaga 

Urban Olsson 8.  Risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö Kommun (14:50-
15:15) 

Bilaga 

Anna Skogberg 9.  Krav på intyg vid behov av specialkost på grund av 
medicinska skäl i Öckerö kommuns offentliga måltider 
(15:15:15:30) 

Bilaga 

Per Karlbäck 
 

10. Försäljning av Kalven 1:120 (15:30-15:45) Bilaga 

Per Karlbäck 11. Försäljning av Kalven 1:117 (15:30-15:45) Bilaga 

Per Karlbäck 12. Försäljning av Björkö 2:98 (15:30-15:45) Bilaga 

 13. Remiss till kommunfullmäktige om beslut i strid med 
översiktsplan avseende Rörö 2:37 

Bilaga 

Annica Nykvist 14. Beslut om expediering av remissvar från samråd och 
utställning av förslag till regional avfallsplan, 

Bilaga 



 

Göteborgsregionen minskar avfallet (15:45-16:00) 

Oskar Nilsson 15. Begäran om överföring av fördelningsmedel till familjecentral 
(11:00-12:00) 

 

Veronica Tindvall 16. Modulbostäder (16:00-16:20)  

 17. Inbjudningar/kurser/möten/konferenser Dnr 0036/17  

 18. Kommundirektören informerar  

 19. Rapporter från nämnderna  

 20. 
 

21.  
 

22. 

Rapporter 
 
Redovisning av delegationsbeslut. Dnr 0035/19 
 
Övriga frågor 

 

 
 
                                                             Jan Utbult                             Tannaz Ghaderi 

Ordförande  Sekreterare 
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1 UPPDRAG 

1.1 Vision 

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

  











 2019-10-02 

 

8 

 

1.3 Profil 

Vision 

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

Bemötande 

För de vi är till för innebär det: 

Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 

Tillgänglighet 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får lätt kontakt 

Kompetens 

För de vi är till för innebär det: 

Jag får korrekt rådgivning och handläggning 

  







































ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25 6  

    
    
BUN § 36 Dnr 97/19   
    
  

Uppdragshandling för Barn- och utbildningsnämnden 
 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Skolchef fick i juni uppdraget av nämnden att påbörja förslag till uppdragshand-
ling för 2020. Förslaget till ny uppdragshandling har arbetats fram genom dia-
log med både förvaltningens ledningsgrupp och barn- och utbildningsnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-18 
Uppdragshandling, Barn och utbildningsnämnden 2020  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
Uppdragshandling 2020 för Barn- och utbildningsnämnden godkänns. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut. 

 



        

 
  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 2019-09-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Fogelström, verksamhetsutvecklare  
Ärende: Uppdragshandling för Barn- och utbildningsnämnden 
Diarienummer: BOU 97/19   

 

Uppdragshandling för Barn- och 
utbildningsnämnden 
 

 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår Kommunfullmäktige att fastställa uppdraget för Barn- 
och utbildningsnämnden 2020. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Skolchef fick i juni uppdraget av nämnden att påbörja förslag till uppdragshandling för 
2020. Förslaget till ny uppdragshandling har arbetats fram genom dialog med både 
förvaltningens ledningsgrupp och barn- och utbildningsnämnden.  
 
 
Ekonomi 
Satsningar ska göras inom befintlig budgetram för 2020.  
 
 
Bilaga 
Uppdragshandling, Barn och utbildningsnämnden 2020  
 
 
Underskrift av berörd chef 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019-09-19 
 
 
Expediering av beslut 
Skolchef, Katarina Lindgren  
Verksamhetsutvecklare på Barn-och utbildningsförvaltningen, Malin Fogelström 
Ekonom, Mats Sundström 
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ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-10-02 2 

   
   
SN § 56 Dnr: SN 0078/19  
   
 
Socialnämndens uppdragshandling 2020 
 
Socialnämnden gav i juni 2019 förvaltningschefen i uppdrag att påbörja arbetet 
med uppdragshandling 1. Under september månad genomförde socialförvalt-
ningen en workshop tillsammans med socialnämnden för att föra en dialog om 
uppdraget. På workshopen arbetades det fram förslag på mått och prioriteringar 
av satsningar till mandatmålen. 

Uppdragshandlingen för 2020 är anpassad till fullmäktiges budgetbeslut. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-20 
Bilaga 2: Uppdragshandling 2020, 2019-09-26 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på uppdragshandling 1 
och överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 

 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef 
Jessica Vedlund, Administrativ chef 
Ruth Lissledal, Verksamhetsutvecklare 
Kommunstyrelsen 
 



        

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

 

Öckerö 2019-09-2o 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: 
 
Malin Tisell, Socialchef 
Jessica Vedlund, Administrativ chef 

Ärende: Socialnämndens uppdragshandling 2020 
Diarienummer: 78/19 

 

Socialnämndens uppdragshandling 2020  
 

Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner förvaltningschefens förslag på uppdragshandling 1 och 
överlämnar ärendet till kommunfullmäktige för beslut. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Socialnämnden gav i juni 2019 förvaltningschefen i uppdrag att påbörja arbetet med 
uppdragshandling 1. Under september månad genomförde socialförvaltningen en 
workshop tillsammans med socialnämnden för att föra en dialog om uppdraget. På 
workshopen arbetades det fram förslag på mått och prioriteringar av satsningar till 
mandatmålen.  
 
Ekonomi 
Uppdragshandlingen för 2020 är anpassad till fullmäktiges budgetbeslut.  
 
Expediering av beslut 
Malin Tisell, Förvaltningschef/Socialchef 
Jessica Vedlund, Administrativ chef 
Ruth Lissledal, Verksamhetsutvecklare 
Kommunstyrelsen 
  
 
Underskrift av berörd chef 
 
Malin Tisell 
Förvalningschef/Socialchef 
2019-09-20 
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Hej, 
 
Under 2019 kommer vi på Arbetsmiljöverket att träffa politiker och tjänstemän på hög nivå, 
främst Kommunstyrelser, i ett stort antal kommuner och regioner och informera om det 
ansvar man har som arbetsgivare. 
Syftet med denna information är att beskriva hur ni som politiker kan hantera ert ansvar för 
arbetsmiljöfrågor och hur arbetsmiljölagstiftningen fungerar.  
 
Ni kanske redan har fått brevet från Arbetsmiljöverkets generaldirektör? 
Det bifogas även i detta mail. Det ger information om projektet.  
 
Projektet från Arbetsmiljöarbetet heter: Ett hållbart arbetsliv, systematiskt 
arbetsmiljöarbete(SAM) i politikerstyrda organisationer. 
 
Tanken är att på ca 1-1,5 timme hålla en föredragning som handlar om politikernas ansvar för 
arbetsmiljön i kommunen inkl. efterföljande möjlighet att ställa frågor till oss. 
Vi håller föredragningen med hjälp av en Power Point presentation.  
Vi behöver en dator, vi har med USB-minne. Om det är svårt att ordna så tar vi med egen 
dator. 
 
Deltagare: Kommunstyrelsen, samt gärna några högre tjänstemän. 
Vi har med oss informationsbroschyrer om arbetsmiljö som kan fås efter föredragningen. 
 
Vi är tacksamma för förslag på några datum som passar er!  
Vi är tacksamma för snabb respons.  
  
 
Hör gärna av dig per telefon eller email om du har frågor samt med förslag på datum. 





Vem vill du ha som leverantör? I dag finns  
det leverantörer som konkurrerar med dålig 
arbetsmiljö för att vinna ekonomiska fördelar 
och upphandlingar. Den osunda konkurrensen 
är något som drabbar både arbetstagare och 
skötsamma leverantörer.

Genom att ställa krav på bra arbetsmiljö vid 
upphandling motverkar du att ohälsa eller 
olyckor drabbar arbetstagare som utför de 
tjänster som du upphandlar. Dessutom stärker 
du den skötsamma leverantörens möjligheter 
att kunna konkurrera och verka i Sverige.

Som upphandlande myndighet eller kommun 
kan du uppnå:

• affärsrelationer med sunda, skötsamma 
företag

• färre driftstörningar – större leveranssäkerhet
• bättre kvalitet och resultat
• bra och säker arbetsmiljö

Ställ krav på bra arbetsmiljö i upphandlingar! 
Rättvisa konkurrensvillkor och säkra  
arbetsförhållanden är en viktig målsättning 

Som upphandlande myndighet eller  
kommun bör du främja att företag med 
bra arbetsmiljö lämnar anbud genom att;

• informera om gällande regler
• ställa ut kontraktsvillkor för bra och 

säker arbetsmiljö 
• följa upp kontraktsvillkoren under 

kontraktstiden
Arbetsmiljöverkets Checklista leverantör – bra 
arbetsmiljö kan fyllas i av vinnande leverantör  
vid avtalstecknande och användas vid avtals
uppföljningen. 



både för EU och den svenska regeringen. 
Regeringen betonar i den nationella upp
handlingsstrategin att konkurrensen i den 
offentliga upphandlingen aldrig får ske på 
bekostnad av en god arbetsmiljö.

Nedan följer fem exempel på hur en upphand
lande myndighet eller kommun kan skriva i 
upphandlingsdokumentet. Dessa exempel är 
allmänt hållna och kan kompletteras med mer 
specifika krav för den tjänst som upphandlas. 

1. INFORMATION

För myndighetens eller kommunens tro
värdig het är det viktigt att anlitade leveran
törer följer arbetsmiljölagen (1977:1160),  
arbetstidslagen (1982:673) och bedriver  
ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt  
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2001:1), 
samt följer andra gällande föreskrifter som  
är tillämpliga för anbudets uppdrag.

Om kollektivavtal saknas gäller arbetstids
lagen för alla arbetsgivare som bedriver  
verksamhet i Sverige. Ytterligare information 
om arbetsmiljölagen och om de för tjänsten 
aktuella föreskrifterna finns på Arbetsmiljö
verkets webbplats av.se.

2. KONTRAKTSVILLKOR

Ett förebyggande systematiskt arbetsmiljö
arbete främjar en bra och säker arbetsmiljö 
vilket skapar förutsättningar för en sund affärs
relation och att kvalitet i leverans av tjänsten 
kan upprätthållas under kontraktstiden. 

Leverantören ska bedriva ett systematiskt  
arbetsmiljöarbete enligt Arbetsmiljöverkets 



föreskrifter (AFS 2001:1) för arbetstagare 
som utför arbete inom ramen för kontraktet. 
Leverantören ska ha en aktuell arbetsmiljö
policy och fungerande rutiner för arbets
miljöarbetet. 

Leverantören ska vid avtalstecknande upp
visa aktuell arbetsmiljöpolicy och med hjälp 
av Checklista leverantör – bra arbetsmiljö 
beskriva det systematiska arbetsmiljöarbetet 
för arbetstagare som utför arbete inom ramen 
för kontraktet. 

3. UPPFÖLJNING AV KONTRAKTET

Leverantören ska under kontraktstiden 
medverka i möten vars syfte är att följa  
upp leverantörens arbetsmiljöarbete.  
Mötena ska äga rum regelbundet (en  
gång per halvår). Leverantören ska vid 
dessa möten med hjälp av Checklista  
leverantör – bra arbetsmiljö redogöra för  
leverantörens systematiska arbetsmiljöarbete.

Leverantören ska även på begäran visa 
skriftlig riskbedömning för utförandet av 
tjänsten och skriftliga handlingsplaner  
över åtgärder. 

4. KOMMERSIELLA VILLKOR: VITE 

Om leverantören inte uppfyller de åtaganden 
som ingår i avtalspunkt 2 (Kontraktsvillkor) 
ovan, har beställaren rätt till vite. Vite kommer 
att utgå för varje sjudagarsperiod som för
seningen varar med … kronor eller %.  



5. HÄVNING

Om leverantören under kontraktstiden 
uppvisar brister i sitt arbetsmiljöarbete  
och inte åtgärdar dessa inom ... tid efter 
det att beställaren påtalat bristerna, kan 
beställaren häva avtalet.
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Systematiskt arbetsmiljöarbete 
– ett bra verktyg för politiskt valda i  
kommun och landsting/regioner

Du som är politiker i fullmäktige, styrelse och nämnd är yttersta 
representant för kommun och landsting som arbetsgivare. Som 
politiker i fullmäktige ger du förutsättningarna för arbetsmiljöarbetet. 
Du som är politiker är den som ska se till att arbetsmiljö lagen följs i 
verksamheten. 

Merparten av arbetsmiljöarbetet sköts i praktiken av tjänste
männen. I det vardagliga arbetet fattar de beslut efter delegation 
från nämnden. 

Systematiskt arbetsmiljöarbete är till hjälp för dig som är politiker 
Hur ska då du utifrån din position som politiker se till att det 
är en bra arbetsmiljö för arbetstagarna i våra skolor, på våra 
sjukhus, socialkontor, tekniska enheter och i omsorgsarbetet 
med gamla och sjuka? 

Genom systematiskt arbetsmiljöarbete, kan du styra 
verksamheten, så att arbetstagare och elever får en bra 
arbetsmiljö, både organisatoriskt, fysiskt och socialt. 

Arbetsgivaren ska systematiskt undersöka arbetsförhållanden 
och bedöma risker för ohälsa och olycksfall. Riskerna ska 
alltid åtgärdas. Åtgärder som inte görs genast ska tas upp i en 
handlingsplan. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara inordnat i 
verksamheten. Det innebär bland annat att när ni fattar beslut 
om verksamhet och budget ska ni också beakta konsekvenserna 
gällande arbetsmiljön. 
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Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska ske i samverkan med 
personal, skyddsombud och elever. 

Reglerna finns i Systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:1. De tydliggör arbetsmiljölagens krav på 
arbetsgivaren att systematiskt undersöka, riskbedöma, 
genomföra och följa upp verksamheter så att arbetsmiljön 
blir bra.

Kommun- och landstingsfullmäktiges uppgifter i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 
• Fastställa en skriftlig arbetsmiljöpolicy i samband med att 

mål och riktlinjer tas fram för kommunen eller landstinget/
regionen. 

• Fördela ansvarsområden till nämnderna och skriva in 
uppgifterna i reglementen för nämndernas verksamhet och 
arbetsformer. Se till att ingen arbetsmiljöfråga hamnar mellan 
nämnderna. 

• Följa upp 1 gång per år att nämnden driver verksamheten i 
enlighet med arbetsmiljöpolicyn och årligen följer upp sitt 
systematiska arbetsmiljöarbete. 

• Ge nämnderna ekonomiska resurser för arbetsmiljöarbetet. 

Nämnden – har dessa uppgifter i det systematiska arbetsmiljöarbetet
• På uppdrag av fullmäktige se till att verksamheten drivs 

i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för 
arbetsmiljön. 

• Verkställa fullmäktiges beslut och bland annat se till att 
konkreta arbetsmiljömål tas fram. 

• Se till att fördela uppgifter i det systematiska arbetsmiljö
arbetet till förvaltningschefen.
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• Se till att förvaltningschefen har befogenheter, resurser, 
kunskaper och kompetens för att kunna bedriva arbetsmiljö
arbetet.

• Ge förvaltningschefen rätt att fördela uppgifter så långt ut 
i organisationen så att det systematiska arbetsmiljöarbetet 
kan bedrivas ute på arbetsplatserna och att tillräckliga 
befogenheter, resurser, kunskaper och kompetens följer med. 

• Se till att konsekvenserna för arbetsmiljön bedöms vid 
planerade förändringar innan dessa genomförs. 

• Se till att förebyggande åtgärder i arbetsmiljön kan vidtas 
genom att ta med arbetsmiljöinvesteringar i det årliga 
budgetförslaget. 

• Se till att det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp minst 
1 ggr/år och fungerar både på förvaltningsnivå och ute på 
enheterna. 
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Hur får du som politiker veta vad  
arbetsmiljön kräver? 
Att undersöka och riskbedöma
Hur ska du som politiker kunna veta vilka investeringar i 
arbetsmiljön som behövs? Svaret finns i de undersökningar av 
arbetsförhållandena som ska göras regelbundet och som ska 
följas av en bedömning av risker för ohälsa och olycksfall. 

Undersökningarna ska göras på alla nivåer. Det kan till 
exempel vara skyddsronder, enskilda samtal med arbets
tagarna, personalmöten, olika typer av mätningar av buller 
och luftföroreningar, medicinska kontroller, enkäter och 
intervjuer. Här är alla nivåers chefer viktiga från gruppchef, 
klinikföreståndare, enhetschefer till förvaltningschefer för att 
kunna följa det systematiska arbetsmiljöarbetet från alla nivåer.  

Efter en undersökning ska risker bedömas och åtgärdas. Om 
åtgärderna inte genomförs direkt så ska de föras in i en skriftlig 
handlingsplan. 

Vissa åtgärder kan inte beslutas av närmaste chef utan behöver 
lyftas vidare. Åtgärdsförslag förs därför vidare upp till den 
chef som kan fatta beslut. Ibland ända upp till förvaltningschef. 
I vissa fall måste nämnden, styrelsen eller fullmäktige ta 
ställning. 

Handlingsplan på förvaltningsnivå 
Det är praktiskt att göra en enda handlingsplan med beslutade 
åtgärder på högsta förvaltningsnivå. Planen är en utgångspunkt 
för nämndens budgetarbete. 
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En handlingsplan ska innehålla 
• Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön så att arbetstagare inte 

drabbas av ohälsa eller olycksfall. 

• Tidpunkt när åtgärderna ska vara genomförda.

• Vem som ska se till att åtgärderna genomförs i tid.

Arbetsgivaren ska också kontrollera att åtgärderna fått avsedd 
effekt och ange tidpunkt för när kontroll ska ske.

Åtgärder som nämnden inte kan besluta om behöver föras 
vidare till nästa politiska nivå. Detta kan till exempel gälla 
större ombyggnationer, större förändringar av uppdrag, 
personalförändringar, lokalförändringar eller minskade anslag. 
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Riskbedömning av arbetsmiljön vid förändringar 
Om fullmäktige beslutat om minskade resurser för exempelvis 
kirurg avdelningen eller barn och ungdomsnämnden påverkar 
detta verksamheten. 

Den minskade budgeten kanske innebär att det blir tal om 
personalneddragningar. Innan dessa kan genomföras ska 
nämnden se till att det finns en skriftlig riskbedömning. 

En riskbedömning vid förändringar ska innehålla
• Vilka ändringarna är – exempelvis utökning, förändrade 

uppdrag, minskade anslag, lokalförändringar 

• Var ändringarna ska göras – till exempel på Förskolan 
”Arbetsmyran” 

• Vilka grupper som påverkas av ändringarna – till exempel 
kvarvarande personal 

• Vilka risker för ohälsa och olycksfall som ändringarna bedöms 
medföra – till exempel ohälsa på grund av psykisk påfrestning 
av för stor arbetsmängd

Åtgärder ska genomföras för att få bort eller minska 
riskerna så snart det är praktiskt möjligt. Det som inte görs 
genast ska skrivas upp i en handlingsplan. Arbetsmiljölagen 
godtar inte att arbetsgivaren låter bli att vidta åtgärder på 
grund av dålig ekonomi.
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Chefer och arbetsledare ute i verksamheten 
behöver kunskaper om arbetsmiljön 
Chefer och arbetsledare behöver kunskaper om hur arbetsmiljö 
frågor kan hanteras och hur ohälsa och olycksfall kan 
förebyggas. Chefer och arbetsledare behöver tillräckliga 
kunskaper, resurser och tid till att arbeta med systematiskt 
arbetsmiljöarbete.

Arbetsmiljöproblem ska få sina lösningar – ett exempel 
Vi tar som exempel en skola med dålig luft där arbetstagare 
och elever har huvudvärk och allergibesvär. Skolnämnden kan 
inte ställa in skolverksamheten på grund av att budgeterade 
medel inte räcker till ett nytt ventilationssystem. Då 
omfördelar nämnden troligen tillgängliga resurser. Om det 
inte är tillräckligt kan nämnden bli tvungen att skjuta upp viss 
skolverksamhet, flytta verksamheten till andra lokaler, låna 
eller hyra lämplig utrustning eller införa nya rutiner som kan 
förbättra luftkvaliteten. 

Politiker måste alltid förvissa sig om att arbetstagarna inte 
utsätts för risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet.

Ingen lag tar över någon annan 
Verksamheten i kommun och landsting/region regleras 
i olika lagar. Det gäller exempelvis lagen om stöd och 
service till funktionshindrade, hälso och sjukvårdslagen, 
skollagen och socialtjänstlagen. Arbetsmiljölagen är juridiskt 
likställd med övriga lagar. Ingen lag tar alltså över någon 
annan. Arbetsgivaren måste i en konkret situation förena 
arbetstagarnas, brukarnas, elevernas, patienternas och 
klienternas intressen.
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Arbetsmiljöansvar och straffansvar 
Arbetsmiljöansvaret för kommun, landsting/region som 
arbetsgivare framgår av arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Det är fråga om insatser som arbetsgivaren är 
skyldig att genomföra för att förebygga att arbetstagare inte 
drabbas av ohälsa eller olycksfall. 
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Arbetsmiljöverket har tillsyn över arbetsmiljölagen och före
skrifterna och kontrollerar att arbetsgivaren följer dessa. 

Arbetsmiljöverket beslutar om föreläggande och förbud 
Om arbetsgivaren inte lever upp till sitt arbetsmiljöansvar kan 
Arbetsmiljöverket besluta om föreläggande eller förbud, med 
eller utan vite, mot arbetsgivaren. Besluten kan överklagas hos 
förvaltningsrätten. Om Arbetsmiljöverkets beslut står fast kan 
förvaltningsrätten döma ut vitet. Ett beslut utan vite kan leda 
till straff, böter eller fängelse. Både tjänstemän och politiker kan 
drabbas av straff. 

Sanktionsavgifter 
För vissa av bestämmelserna i våra föreskrifter gäller att 
arbetsgivaren kan bli skyldig att betala en sanktionsavgift. 
Avgiftens storlek beräknas i de flesta fall efter antalet sysselsatta 
i organisationen. Arbetsgivare med 500 eller fler sysselsatta 
betalar maximal avgift oavsett hur många som är sysselsatta. I 
vissa fall tas sanktionsavgiften ut med ett fast belopp. 

Arbetsplatsolyckor kan utredas av polis och åklagare 
Arbetsgivaren är skyldig att anmäla arbetsplatsolyckor och 
allvarliga tillbud till Arbetsmiljöverket. Om ett olycksfall 
inträffar på en arbetsplats kan polis och åklagare kopplas in och 
åtal så småningom väckas mot en eller flera enskilda personer. 
Vid fällande dom är straffpåföljder böter eller fängelse. Både 
tjänstemän och politiker kan drabbas av straffpåföljd. 









Så klarar du 
arbetsmiljöansvaret
FÖRTROENDEVALDAS ARBETSGIVARROLL 
I KOMMUNER, LANDSTING OCH REGIONER





Förord

Den här skriften ger en översiktlig bild av arbetsmiljöansvaret i landets kom-
muner, landsting och regioner. Den vänder sig till dig som är förtroendevald 
inom denna sektor och syftar till att beskriva hur du kan arbeta för att säker-
ställa en god arbetsmiljö.

Med över en miljon medarbetare står kommuner, landsting och regioner för 
ungefär en fjärdedel av den svenska arbetsmarknaden. Att dessa medarbetare 
är engagerade, kunniga, ansvarstagande och motiverade är en förutsättning 
för att du som förtroendevald ska klara dina politiska uppdrag. För att lyckas 
i arbetsmiljöarbetet måste insatser göras utifrån såväl hälsofrämjande, före-
byggande och efterhjälpande/rehabiliterande perspektiv. Genom att ut-
veckla arbetsmiljön så utvecklas verksamheten, vilket gynnar både ekonomi 
och effektivitet. 

Arbetsmiljöfrågorna är dessutom viktiga eftersom Sverige befinner sig i en 
demografisk utmaning med en alltmer omfattande arbetskraftsbrist som gäller 
flera viktiga yrkesgrupper inom kommuner, landsting och regioner. Något av 
det viktigaste för att klara denna utmaning är att erbjuda en god arbetsmiljö 
och möjligheter till utveckling, delaktighet och inflytande.

Denna skrift belyser den viktiga arbetsgivarrollen ur flera olika aspekter:
 > Vilka lagar är det som styr landstingens, regionernas och kommunernas 

verksamhet?
 > Vad är arbetsmiljöfrågor?
 > Hur ska du rent praktiskt gå till väga med arbetsmiljöarbetet?
 > Vilket ansvar har medarbetare, skyddsombud, chefer, arbetsledare  

och förtroendevalda?
 > Aktuella rättsfall med kommentarer

Skriften är den fjärde upplagan i samma fråga. Den är framtagen av utredare 
Gunnar Sundqvist vid avdelningen för Arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner 
och Landsting.

Stockholm i december 2018

Agneta Jöhnk 
Avdelningen för arbetsgivarpolitik

Sveriges Kommuner och Landsting
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KAPITEL 1
Förtroendevald och  
arbetsgivarrollen
Vart fjärde år väljer svenska folket 41 000 förtroendevalda i kommuner, regio-
ner och landsting till sammanlagt 68 000 olika politiska uppdrag. En viktig del 
av detta uppdrag är att vara arbetsgivare. Uppdraget innebär, förutom en rad 
skyldigheter och möjligheter, även ett tydligt mandat att styra verksamhetens 
utveckling. Verksamheterna kan styras genom att fastställa mål, inriktning, 
omfattning och kvalitet. Lönepolitiken, attraktiva anställningsvillkor och ar-
betsförhållanden, det vill säga en hälsofrämjande arbetsmiljö, jämställdhet, 
och mångfald är också viktiga komponenter.

Att vara arbetsgivare inom kommun, landsting eller region innebär stora 
möjligheter att utveckla verksamheter. Medarbetarna är en viktig resurs och 
en förutsättning för att samhällets välfärdstjänster ska hålla en hög kvalitet. 
Nyckeln till en positiv utveckling ligger i att du är aktiv och tydlig i din arbets-
givarroll.

”Som arbetsgivare är ett av dina mest centrala ansvarsområden att se till att 
din organisation har en god arbetsmiljö.”

Som arbetsgivare är ett av dina mest centrala ansvarsområden att se till att
din organisation har en god arbetsmiljö. Inte minst viktigt för arbetsmiljön
är att chef- och ledarskapet håller hög kvalitet. En förutsättning är att chefer 
och arbetsledare har rätt förutsättningar för att utöva sitt ledarskap. För att 
en kommun, region eller ett landsting ska fungera effektivt, krävs med andra 
ord en arbetsgivarpolitik som tar ett helhetsansvar för såväl verksamheten 
och medarbetarna som organisationen i stort.
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Stora möjligheter till anpassning

Kommuner har stora möjligheter att organisera sina verksamheter utifrån 
lokala och regionala förutsättningar. För en del kommuner innebär det att 
minska antalet nämnder, för att istället lägga huvudansvaret för verksam-
heten, och därigenom arbetsmiljöfrågorna, på kommunstyrelsen och dess 
olika utskott. I andra kommuner har kommunstyrelsen fått ansvaret för den 
övergripande personalpolitiken och arbetsmiljöfrågorna. Nämnderna har ett 
verksamhetsansvar och ska se till att arbetsmiljölagen följs. Ur arbetsmiljö-
synvinkel är det viktigt att alla berörda har klart för sig vilken roll de har i det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, så att ingen uppgift ”faller mellan stolarna”. 
Oavsett vilken modell man väljer, är det alltid fullmäktige som bestämmer 
hur många, och vilka, nämnder som ska finnas, och vad som är nämndernas 
uppgifter och inbördes förhållande. I 6 kapitlet kommunallagen anges kom-
munstyrelsens och nämndernas uppgifter och ansvar.

Det är väsentligt att du som förtroendevald är medveten om ditt uppdrag 
och ditt ansvar som arbetsgivare, eftersom både verksamhetens kvalitet och 
medarbetarnas prestationsförmåga är så beroende av den. I det avseendet 
är din parallella roll som företrädare även för medborgarna och partiet mer 
självklar – även om det ibland kan uppstå konflikter dem emellan.

”Ur arbetsmiljösynvinkel är det viktigt att alla berörda har klart för sig vilken 
roll de har i det systematiska arbetsmiljöarbetet, så att ingen uppgift faller 
mellan stolarna’.”

8
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KAPITEL 2
Arbetsmiljölagen och  
andra lagar
Arbetsmiljölagen är en skyddslagstiftning som gäller för både privat och offent-
lig verksamhet. Att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en 
arbetsplats, utesluter inte att även medarbetaren har ansvar för att bidra till 
goda arbetslivsvillkor. Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
gäller även i huvudsak för elever samt, i vissa fall, för deltagare i arbetsmark-
nadspolitiska program och för deltagare i praktik eller annan kompetens-
höjande verksamhet som anvisats av socialnämnd. 

Utöver kommunallagen finns andra lagar som påverkar kommunernas, 
landstingens och regionernas verksamhet. Dessa är exempelvis lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), skollagen, socialtjänstlagen (SoL), lagen om skydd mot olyckor, lagen 
om medbestämmande i arbetslivet (MBL) samt arbetsmiljölagen (AML). 
Dessa lagar är likställda varandra och ingen tar över någon annan. 

Förhållandet till brukare och patienter regleras däremot i annan lagstift-
ning (bland annat de ovan nämnda). Varje verksamhet måste normalt an-
passas till de lagar som gäller för just den verksamheten. Medarbetarna kan 
dessutom i sin yrkesroll beröras av ytterligare lagar, exempelvis lagen om yr-
kesverksamhet på hälso- och sjukvårdsområdet.







Kapitel 2. Arbetsmiljölagen och andra lagar  
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RÄTTSFALL 2: Omsorgsnämnden

Det andra exemplet rör ett mål där Omsorgsnämnden i en kommun beslöt sig för att avbryta 
pågående hemtjänstinsatser för en enskild person. Samtidigt avslogs personens egen ansökan 
om bistånd. Beslutet motiverades med att vårdinsatserna, under rådande omständigheter,
innebar en fara för medarbetarnas hälsa eftersom den aktuella personen inte ville använda de 
hjälpmedel som behövdes, fysiskt motsatte sig den hjälp som lämnades och utsatte medar-
betarna för obehagliga situationer. Arbetsmiljöproblemen hade funnits i många år och man 
hade vid flera tillfällen träffats utan att nå en överenskommelse. Personen erbjöds då andra 
biståndsinsatser, bland annat korttidsboende (kommunalt eller privat), särskilt boende eller 
bistånd i form av tillsyn, matdistribution, måltidshjälp och trygghetslarm. Domstolen noterade 
att personen inte hade någon ovillkorlig rätt att erhålla viss bestämd insats. Eftersom perso-
nens behov kunde tillgodoses genom de alternativa insatserna, kunde arbetsmiljöintresset 
tillåtas att väga över. Omsorgsnämnden bedömdes ha fog för sitt beslut (Kammarrätten i 
Jönköping, mål nr 1259-10, den 12 november 2010. Se SKL cirkulär 11:33).

Kommentar: Domarna speglar den gråzon som verksamhetsansvariga ofta 
hamnar i när regler och krav från olika tillsynsmyndigheter ska följas. Kra-
ven är specificerade utifrån myndighetens tillsynsområde men tar inte alltid 
hänsyn till helheten, vilket kan medföra praktiska problem i tillämpningen 
av dem.

RÄTTSFALL 3: Vårdnadshavare arbetsmiljöproblem i skolan

Det sista fallet rör skolhuvudmannens ansvar att se till att skolpersonal och elever har en god 
arbetsmiljö. Bakgrunden var ett beslut av Försäkringskassan som beviljat en elev personlig 
assistans för tiden i skolan. Elevens vårdnadshavare har av assistansanordnaren anställts som 
personliga assistenter. Skolnämnden i kommunen har beslutat att den personliga assistansen i 
skolan inte fick utföras av någon av vårdnadshavarna, eftersom vårdnadshavarna varit kritiska 
och tillrättavisande mot lärarna i undervisningssituationer och framfört hotfulla uttalanden 
mot skolans personal och ledning. Högsta Förvaltningsdomstolen (mål nr 2486-11, den 7 
november 2012), bedömde att kommunen av hänsyn till arbetsmiljön i skolan hade rätt att 
neka vårdnadshavarna möjlighet att fungera som personliga assistenter till eleven i skolan, 
eftersom de genom sin närvaro har visat sig ha en alltför negativ påverkan på arbetsmiljön.

Kommentar: Kommunens beslut innebar inte att elevens rätt till insatsen
personlig assistans i skolan som sådan förvägrades, bara en begränsning av 
elevens möjligheter att fritt välja personliga assistenter.
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”Att arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön på en arbetsplats, 
utesluter inte att även medarbetaren har ansvar för att bidra till goda arbets-
livsvillkor.”

Begreppet arbetsmiljö

Arbetsmiljön omfattar bland annat följande faktorer:
 > Buller
 > Luftkvalitet
 > Ergonomi
 > Kemiska och biologiska hälsorisker
 > Maskinskydd
 > Skydd mot fall och ras
 > Balans mellan krav och resurser
 > Arbetsbelastning
 > Arbetstider
 > Ledarskap
 > Organisatorisk och social arbetsmiljö
 > Personlig och yrkesmässig utveckling
 > Variation i arbete och möjlighet till återhämtning
 > Möjlighet att påverka sin egen arbetssituation
 > Arbetsanpassning och rehabilitering
 > Stick- och skärskador
 > Hot och våld
 > Kränkande särbehandling
 > Rökfri arbetstid

Verksamheten i kommuner, landsting och regioner innefattar alla dessa arbets-
miljöfaktorer.
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KAPITEL 3
Roller och uppgifter  
i arbetsmiljön
Huvudansvaret för arbetsmiljön ligger hos dig som arbetsgivare. Samtidigt är 
alla medarbetare på arbetsplatsen sin egen arbetsmiljö, vilket ställer krav på 
medverkan, dialog och samarbete. Du bör därför se till att verksamheten på 
ett systematiskt sätt planeras, styrs och kontrolleras så att arbetsmiljön blir 
tillfredsställande för alla på arbetsplatsen. Utgångspunkten i denna process 
är det systematiska arbetsmiljöarbetet (utfärdad av Arbetsmiljöverket, AFS 
2001:1, även kallat SAM) som enligt lag ska bedrivas i samverkan med medar-
betare och skyddsombud. Arbetet ska omfatta alla fysiska, psykologiska och 
sociala förhållanden med betydelse för arbetsmiljön.

De grundläggande kraven på en arbetsgivare är alltid desamma, oavsett om 
verksamheten bedrivs i privat eller offentlig regi. Däremot kan kraven själv-
fallet variera beroende på verksamhetens art och olika branschers specifika 
förutsättningar. Generellt gäller dock att ditt arbetsmiljöansvar i egenskap av 
arbetsgivare är långtgående. Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbets-
givarrepresentanter bland annat ansvariga för att ”vidta alla åtgärder som 
behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall1”.

Arbetsgivaren ska informera arbetstagaren om risker i arbetet och hur de 
undviks, samt se till att arbetstagaren har den utbildning som behövs. En an-
nan viktig uppgift är att anpassa arbetsförhållandena till arbetstagarens sär-
skilda förutsättningar för arbetet. När arbetet planläggs måste hänsyn tas till 
att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

Not. 1. Se AML kap. 3 § 2.
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Arbetsmiljölagens omfattning

Arbetsmiljölagen gäller där ”arbetstagare utför arbete för arbetsgivares räk-
ning”. I definitionen av arbetstagare ingår även personer som genomgår ut-
bildning, vilket innebär att den som bedriver skolverksamhet också har ett 
arbetsmiljöansvar för sina elever (undantag finns). På samma sätt likställs 
deltagare i praktik eller annan kompetenshöjande verksamhet som har an-
visats av socialnämnd med arbetstagare – så länge de utför uppgifter som 
liknar ett förvärvsarbete. Även arbetsmarknadspolitiska program omfattas 
av lagen, vilket innebär att den som tar del av ett program ska likställas med 
arbetstagare och den som upplåter sin arbetsplats för programmet ska ses 
som arbetsgivare. Den som anlitar inhyrd arbetskraft ska följa föreskrifterna 
om systematiskt arbetsmiljöarbete och exempelvis undersöka arbetsförhål-
landena, bedöma risker, vidta åtgärder och ge instruktioner. På samma sätt är 
den som hyr ut arbetskraft skyldig att genomföra långsiktiga arbetsmiljöåt-
gärder, exempelvis i fråga om utbildning och rehabilitering och att alltid vara 
uppmärksam på den anställdes fysiska och psykiska belastning.

Vad gäller arbetsmiljölagens regler om rehabilitering (3 kap. 2 a §) är det 
viktigt att känna till rättsfall från arbetsdomstolen och den begränsning av 
arbetsgivarens rehabiliteringsansvar som blivit praxis, till exempel:

 > Arbetskamrater får inte komma till skada (AD 1993:42)
 > Arbetsgivaren behöver inte utvidga sin verksamhet genom nya verksam-

hetsgrenar eller omorganisation (AD 2006:83)
 > Nya verksamhetsmoment behöver inte inrättas (AD 1993:42)

”Enligt arbetsmiljölagen är du och andra arbetsgivarrepresentanter ansvariga 
för att ’vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren 
utsätts för ohälsa eller olycksfall’”.

Skyddsombudets roll

Skyddsombudet är medarbetarnas företrädare i arbetsmiljöfrågor på arbets-
platsen. Skyddsombudets uppgift är att vaka över arbetsförhållandena och kon-
trollera att arbetsgivaren uppfyller kraven på systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Ombudet ska också delta vid planeringen av nya eller ändrade arbetslokaler 
eller arbetsmetoder och medverka vid de riskbedömningar som ska göras, till 
exempel i samband med användningen av skadliga ämnen eller vid planering av 
förändring av verksamheten. Skyddsombudets uppgift omfattar alla medarbe-
tare inom dennes skyddsområde, även de som har en annan (eller helt saknar) 
facklig tillhörighet. Ombudet utses av en lokal arbetstagarorganisation som 
normalt är bunden av kollektivavtal i förhållande till arbetsgivaren.
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Medarbetarens ansvar

Även den enskilde medarbetaren är skyldig att medverka i arbetsmiljö- 
arbetet, bland annat genom att följa givna föreskrifter och använda aktuella 
skyddsanordningar. Medarbetarna har ofta en god uppfattning om riskerna 
med det egna arbetet och arbetsförhållandena i övrigt. Det är därför bra om de 
kan delta i arbetsmiljöarbetet med förslag och synpunkter. Detta är särskilt 
viktigt i samband med riskbedömningar av arbetsmiljön. Att inte rätta sig efter 
skyddsföreskrifter kan äventyra såväl medarbetarens som arbetskamraternas 
säkerhet. För att få genomslag på genomförda insatser krävs återkommande 
information och samverkan med medarbetarna. Om en medarbetare bryter 
mot gällande regler eller rutiner, kan det bli aktuellt med arbetsrättsliga 
åtgärder. Det kan röra sig om exempelvis muntlig tillsägelse, skriftlig var-
ning eller förflyttning/omplacering. Ytterst kan det även bli fråga om att 
medarbetaren sägs upp (i regel ”av personliga skäl”). Det är därför viktigt 
att arbetsgivaren dokumenterar alla händelser som inträffar eller åtgärder 
som vidtas.

”Medarbetarna har ofta en bra uppfattning om riskerna med det egna arbetet 
och arbetsförhållandena i övrigt. Det är därför bra om de kan delta i arbets-
miljöarbetet med förslag och synpunkter.”

Rollen som skyddsombud

På https://webbutik.skl.se/sv/artiklar/chefens-arbetsmiljoansvar.html finns skydds-
ombudsrollen beskriven mer i detalj. Där beskrivs bland annat i vilka situationer som 
arbetsgivaren måste samverka med skyddsombudet, och vad som gäller om arbets-
givaren och skyddsombudet inte är överens.
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KAPITEL 4
Fördelning av  
arbetsmiljöuppgifter
Rollfördelningen kring arbetsmiljön är densamma som för andra arbetsom-
råden i kommunen eller landstinget: de förtroendevalda i varje nämnd med 
verksamhetsansvar ska se till att det finns förutsättningar för att de aktuella 
lagarna följs. Det praktiska arbetsmiljöarbetet sköts sedan av chefer och med-
arbetare i det dagliga arbetet och i den löpande utvecklingen av verksamheten. 
I det här sammanhanget är det viktigt att du som förtroendevald ser till att 
chefer och arbetsledare får ett väldefinierat och rimligt uppdrag, med alla de 
resurser, kunskaper och befogenheter som krävs för att driva verksamheten 
med en bra arbetsmiljö. Med befogenheter avses rätt att fatta beslut och att 
vidta åtgärder. Med resurser avses ekonomiska medel, tillgång till kompetenta 
medarbetare, utrustning, lokaler, tid och kunskaper.

Huvudprincipen – att högsta ledningen har det yttersta arbetsmiljöansvaret 
– gäller så länge inte ett särskilt arbetsmiljöuppdrag har tilldelats någon annan 
person eller funktion på ett klart och tydligt sätt. Även i sådana fall har dock 
den högsta ledningen alltid kvar det yttersta ansvaret för att försäkra att verk-
samheten håller en god arbetsmiljö. Om så inte är fallet – ingrip!
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Skriftlig fördelning viktig

I kommuner och landsting är det obligatoriskt att det finns en skriftlig fördel-
ning av arbetsmiljöuppgifter. Denna överenskommelse bör vara underteck-
nad av båda parter – både av den som fördelar uppgiften och av den som åtar 
sig densamma. Saknar mottagaren tillräckliga befogenheter eller medel för 
sitt uppdrag, ska denne vända sig till uppdragsgivaren för att få utökade re-
surser. Om så inte sker, bör uppdragstagaren i stället frånsäga sig – i dagligt 
tal returnera – sin uppgift.

”I kommuner, regioner och landsting är det obligatoriskt att det finns en 
skriftlig fördelning av arbetsmiljöuppgifter.”

Det innebär inte att man säger upp sin anställning eller chefsuppgift, och 
ansvaret för övriga arbetsmiljöuppgifter kvarstår som vanligt. Saknas en tydlig, 
skriftlig fördelning, ligger det faktiska arbetsmiljöansvaret normalt kvar på 
den högre beslutsnivån i organisationen (detta gäller dock inte om uppgiften 
ingår som en del av en större arbetsuppgift eller hör till en viss yrkesroll, till 
exempel chefer med personalansvar eller lärare i förhållande till sina elever). 
Viktigt att komma ihåg är att nämnden alltid har det yttersta arbetsgivar-
ansvaret för arbetsmiljön, och därför måste följa upp hur denna ser ut. Är 
arbetsmiljön otillfredsställande är det nämndens ansvar att vidta nödvändiga 
åtgärder.

Delegation enligt kommunallagen

Den delegering som enligt kommunallagen får ske av nämnds beslutanderätt 
till anställd i kommunen (6 kap 33 § KL) och förvaltningschefs rätt att vidare-
delegera beslutanderätten (6 kap 37 §) förväxlas ibland med fördelning av 
arbetsmiljöuppgifter som ska ske enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1, § 6. Fördelningen kan med fördel 
skiljas bort från kommunens delegationsordning för att undvika missförstånd.

Värt att tänka på vid uppgiftsfördelning:
 > Fördela – men abdikera inte! Följ regelbundet upp hur arbetsmiljöarbetet 

utvecklas och ingrip om det inte fungerar som det var tänkt.
 > Det är hur arbetsmiljöarbetet fungerar i praktiken som är det viktiga. 

Stäm av att riskbedömning har gjorts innan beslut om verksamhetsför-
ändringar fattas i nämnd och styrelse.
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KAPITEL 5
Verktyg på vägen

Samverkansavtalet

Samverkansavtalet har slutits mellan SKL, Sobona och centrala fackliga or-
ganisationer inom den kommunala sektorn. Samverkan bygger på att alla kan 
och vill bidra till att utveckla verksamheten och hitta lösningar på problem. 
Avtalet belyser syftet med samverkan – vikten av medarbetarnas delaktighet 
och engagemang. I Samverkansavtalet görs en tydligare koppling mellan sam-
verkan, arbetsmiljö- och verksamhetsfrågor. Arbetsmiljöfrågorna hanteras 
som en del i samverkanssystemet. AML kräver att arbetsgivaren ska förebyg-
ga ohälsa och olycksfall i arbetet, ofta i samverkan med arbetstagare. Genom 
att hantera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsträffar, i samverkansgrupp och 
på skyddskommitté uppfylls dels kraven i AML och dels utvecklas det lokala 
arbetsmiljöarbetet.

”Enligt Samverkansavtalet ska arbetsgivare, fackliga organisationer, skydds-
ombud och medarbetare tillsammans arbeta för en väl fungerande verksamhet 
med en bra arbetsmiljö.”

Arbetsmiljöutbildning

Det är angeläget att chefer, medarbetare och skyddsombud får en relevant 
utbildning i arbetsmiljöfrågor och hur risker och brister kan undanröjas. God 
kompetens är grunden för ett bra arbetsmiljöarbete. 

De centrala parterna har i Suntarbetslivs regi tagit fram en arbetsmiljö-
utbildning för chefer och skyddsombud. I utbildningen finns en pedagogisk 
blandning av filmer, poddradio etc, Här finns även underlag för gemensamma 
samtal som bidrar till ett lärande om arbetsmiljöfrågor. Här rekommenderas 
att chefer och skyddsombud går samma utbildning för att skapa en gemensam 
bas för ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete i samverkan.
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KAPITEL 6
När arbetsmiljön brister  
– Arbetsmiljöverkets roll
Det bästa sättet att förebygga arbetsmiljörisker är att se till att chefer och 
arbetsledare bedriver ett systematiskt arbetsmiljöarbete tillsammans 
med medarbetare och skyddsombud. När en verksamhet ändå brister i sin 
arbetsmiljö på ett sätt som kan leda till ohälsa eller olycksfall, kan Arbets-
miljöverket, AV, kräva att åtgärder vidtas. Kraven riktar sig då normalt mot 
arbetsgivaren – i detta fall mot den enskilda kommunen eller landstinget. 
Sådana beslut kan förenas med ett vite och kan överklagas till förvaltnings-
domstol – förvaltningsrätt, kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen. 
(För överklagande till kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen krävs 
prövningstillstånd).

Inspektion – så går den till

Arbetsmiljöverkets inspektion inleds ofta med en föranmälan. Verket brukar 
normalt ange syftet med inspektionen, till exempel om den gäller hela arbets-
platsen en specifik arbetsmiljöfråga eller om inspektionen är ett led i ett riks-
omfattande projekt. Vid inspektioner är det viktigt att du som arbetsgivare 
företräds av personer som kan beskriva verksamhetens inriktning och det 
interna arbetsmiljöarbetet. Dessa personer bör ha befogenhet att besluta om 
och genomföra nödvändiga ändringar i verksamheten. Det kan till exempel 
vara förvaltningschef, klinikchef, rektor eller verksamhetschef. Det är bra om 
personal från HR och fastighetsavdelningen medverkar när så behövs. Även 
du som förtroendevald bör vara med om inspektionen berör övergripande 
frågor i verksamheten. I vissa av Arbetsmiljöverkets nationella inspektions-
kampanjer i kommuner, landsting och regioner finns rutiner för återkoppling 
till förtroendevalda. 
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Två exempel på rättsfall som illustrerar hur AV fungerar i praktiken.

RÄTTSFALL 1 AV: Slöjdsal

Förvaltningsrätten i Stockholm avgjorde ett mål som gällde arbetsmiljön i slöjdsalen i en skola. 
AV hade förelagt kommunen att undanröja en del angivna brister i slöjdsalen. Föreläggandet, 
som hade knutits till ett vite på 89 000 kronor, gällde bland annat krav på riskbedömning, intro-
duktion av eleverna och skyddsåtgärder för flera maskiner som användes. Då kommunen inte 
rättade sig efter föreläggandet, vände sig AV till Förvaltningsrätten och begärde att vitet skulle 
dömas ut. Kommunen invände då att man inte hade kunnat följa föreläggandet, eftersom 
skolan var på väg att omorganiseras och i samband med detta skulle få en helt ny slöjdsal. 

När målet två år senare kom upp i domstolen hade de flesta av kraven i föreläggandet 
uppfyllts, bland annat genom att den nya slöjdsalen hade färdigställts. Trots detta beslöt 
domstolen att vitet skulle dömas ut. I motiveringen menade domstolen att AV:s föreläggande 
var ”lagligt grundat” och tillräckligt preciserat för att kunna följas. Eftersom det inte hade 
överklagats, hade det också vunnit laga kraft. Att de flesta åtgärderna hade vidtagits efter 
utsatt tid var med andra ord inte skäl nog för att slippa vitet. Det hade inte heller funnits några 
faktiska eller rättsliga hinder för kommunen att följa föreläggandet (vitet jämkades dock ner 
till 20 000 kronor.) Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 10663-10, den 17 augusti 2010).

Kommentar: En kommun eller ett landsting kan inte underlåta att följa ett 
föreläggande bara för att någon form av omorganisation är på gång. Regeln är 
att AV:s krav ska följas om de går att följa. Om ansvariga på en kommun sedan 
märker att man av tidsbrist eller av andra skäl inte kan vidta de åtgärder som 
beskrivits, bör man med stöd av 27 § förvaltningslagen ansöka hos AV att om-
pröva föreläggandet. Ansökan ska göras innan tidsfristen löpt ut.
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RÄTTSFALL 2 AV: Arbetsbelastning på akuten

Förvaltningsrätten i Malmö upphävde ett föreläggande av AV mot Region Skåne att vidta 
åtgärder för att minska vad man ansåg var en ohälsosam arbetsbelastning för arbetstagarna 
på akutmottagningen SUS i Lund. Föreläggandet var belagt med ett vite på 4 miljoner 
kronor. I sin dom konstaterade domstolen att ett beslut om föreläggande måste uppfylla 
grundläggande rättssäkerhetskrav, bland annat genom att preciseras så tydligt att det inte 
finns några som helst tvivel om vilka åtgärder som behöver vidtas för att föreläggandet ska 
vara uppfyllt. AV:s sätt att i det aktuella föreläggandet använda uttryck som ”märkbart” och 
”åtminstone” ansågs strida mot detta krav. AV tydliggjorde först i förvaltningsrätten vad 
man avsåg i beslutets kravpunkter.

Regionen ansågs därmed ha fått alltför stort utrymme att själv bestämma vilka metoder 
som skulle användas för att nå upp till kraven, vilket medförde att föreläggandet upphävdes 
(Förvaltningsrätten i Malmö, mål nr 2331-13, dom den 4 juni 2013).

Kommentar: Domen visar att du som arbetsgivare har rätt att få veta exakt
vilka åtgärder som måste vidtas för att undgå att vitet döms ut. Oklarheter
faller tillbaka på AV. Om din kommun, ditt landsting eller din region mottar 
ett oklart och otydligt föreläggande och förbud: överväg att överklaga – och se 
till att göra det i tid!

Kom ihåg

Som arbetsgivare är du alltid ansvarig för arbetsmiljön – oavsett om AV har ställt  
krav eller inte. Huvudinriktningen för arbetsmiljöarbetet ska vara att utveckla  
kommunens interna arbetsmiljö och verksamhet, inte att göra Arbetsmiljöverket 
eller facket tillfreds.
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KAPITEL 7
Den organisatoriska och  
sociala arbetsmiljön
Dagens teknikutveckling har inneburit förbättringar beträffande många tradi-
tionella fysiska arbetsmiljöproblem. Denna utveckling har även möjliggjort 
för flera arbetstagare att arbeta oberoende av tid och plats vilket bland annat 
underlättat flexiblare arbetstider. Samtidigt kan teknikutvecklingen skapa 
arbetsmiljöproblem. Om gränsen mellan arbete och fritid blir alltmer fly-
tande kan det medföra stressbelastning. I vissa välfärdsyrken finns det ingen 
exakt gräns för när man gjort ett fullgott arbete. Detta är tendenser som kan 
komma att bli ännu mer markanta i framtiden vilket gör att det krävs ett väl 
utbyggt systematiskt arbetsmiljöarbete med tydliga riktlinjer för när och hur 
medarbetarna ska vara tillgängliga i sitt arbete.

En konsekvens har varit att intresset för den organisatoriska och sociala 
arbetsmiljön ökat. Föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö 
(AFS 2015:4) reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling – i dagligt tal benämnd OSA. Genom den verksam-
hetsutveckling och de stödjande insatser som arbetet med föreskriften om 
den organisatoriska och sociala arbetsmiljön innebär kan kvaliteten för både 
brukare, patienter, elever och medarbetare förbättras. 
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KAPITEL 8
Straffrättsligt ansvar
När polis och åklagare utreder om någon ska ställas till svars för arbetsmiljö-
brott eller brott mot arbetsmiljölagen, granskas arbetsgivarens aktiva arbets-
miljöarbete. Om någon har brustit i sitt ansvar att utföra skyddsåtgärder och 
det finns ett tydligt samband mellan försummelsen och en inträffad arbets-
platsolycka, kan denne komma att dömas för arbetsmiljöbrott. Ofta handlar 
försummelser om att reglerna i AML, arbetsmiljöförordningen (AMF) eller 
Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS) inte har följts.

Prövningen sker utifrån brottsbalkens bestämmelse om arbetsmiljöbrott 
(3 kap 10 § Brottsbalken). Själva prövningen fokuserar särskilt på riskbedöm-
ningen, om den har gjorts, om åtgärder har vidtagits för att undanröja brister, 
om verksamheten kontrollerats ur arbetsmiljösynpunkt, om medarbetarna 
haft kännedom om arbetets risker och brister samt fördelningen av arbets-
miljöuppgifter. Försummelser avseende det sistnämnda kan leda till att den 
som brustit i fördelningen av den aktuella arbetsmiljöuppgiften ställs till 
straffrättsligt ansvar.

Detta gäller även förtroendevalda i nämnder eller styrelser. Åtal kan 
väckas mot flera befattningshavare för samma arbetsplatsolycka, var och 
en efter sin egen försummelse och sitt ansvar. Avgörandet sker utifrån vem 
som har beslutsmakten i det enskilda fallet och som inte vidtagit de åtgärder 
som varit rimliga.

”Om någon har brustit i sitt ansvar att utföra skyddsåtgärder, kan denne 
komma att dömas för arbetsmiljöbrott.”
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Exempel på rättsfall som förtydligar straffansvaret vid arbetsmiljöbrott.

RÄTTSFALL ARBETSMILJÖBROTT: Ordförande i KS

I ett uppmärksammat fall dömdes ordföranden i kommunstyrelsen och förvaltningschefen i en 
kommun för arbetsmiljöbrott i samband med en olycka under ett rivningsarbete som utfördes 
av anställda i kommunen. Domstolen ansåg att arbetsgivaren brustit i tillsyn och kontroll över 
arbetsmiljön på arbetsplatsen, bland annat genom att underlåta att upprätta en arbetsmiljö-
plan och att inte se till att rivningsarbetet hade den ledning och övervakning som krävdes för 
en säker arbetsmiljö. Arbetstagarna hade inte heller tillräckliga kunskaper om riskerna med 
rivningsarbetet och hur dessa kunde förhindras. Domstolen fann därför att det förelåg ett 
orsakssamband mellan bristerna i arbetsmiljön och det dödsfall som olyckan krävde. Domstolen 
konstaterade att kommunen har arbetsgivaransvaret och därför alltid måste klargöra vilket 
styrorgan (en viss nämnd eller styrelse) som ytterst företräder arbetsgivaren. Detta styrorgan 
kan sedan delegera arbetsmiljöuppgifter till chefer som tar på sig arbetsgivarrollen i det 
dagliga arbetet. Domstolen konstaterade också att kommunen, i egenskap av fastighetsägare, 
var byggherre och därför var skyldig att upprätta arbetsmiljöplan. Enligt kommunens personal-
policy var det förvaltningschefen som ytterst företrädde arbetsgivaren och därför borde ha 
sett till att arbetsmiljöplanen upprättades innan rivningsarbetet påbörjades. I kommunen 
pågick en omorganisation, vilken domstolen menade hade satt arbetsmiljöansvaret ur spel. 
Enligt domstolen påverkade denna omständighet dock inte arbetsgivarens grundläggande 
arbetsmiljöansvar. Kommunstyrelsen ska enligt 6 kap 1 § KL leda och samordna förvaltningen 
av kommunens angelägenheter. I reglementet för kommunstyrelsen angavs att denna svarar 
för samordningen av kommunens arbetsmiljöarbete. Domstolen ansåg att kommunstyrelsen 
hade det yttersta ansvaret för att kommunens verksamhet bedrevs på ett lagenligt sätt och 
att tillse att rollfördelningen beträffande arbetsgivarens arbetsmiljöansvar blev klarlagd. Kom-
munstyrelsens ordförande borde ha säkerställt en tydlig rollfördelning för detta ansvar, och 
därigenom också sett till att arbetsmiljöarbetet inom kommunen bedrevs på ett lagenligt sätt. 
Genom sin underlåtenhet att vidta sådana åtgärder ansågs ordföranden därmed ha bidragit till 
de brister i arbetsmiljön som orsakade olyckan. Ordföranden och förvaltningschefen dömdes 
till 50 dagsböter vardera (Göta Hovrätt, mål nr B 2701-05,den 22 december 2006).

Domen överklagades, men Högsta Domstolen gav inte prövningstillstånd (Mål nr B435-07 
den 5 februari 2008).
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RÄTTSFALL ARBETSMILJÖBROTT: Olycka vid praktik

En 16-årig elev på Båtbyggarskolan ådrog sig bestående men när han fastnade med båda 
händerna i en bredbandsputs i samband med arbetsplatsförlagd utbildning (APU) hos en 
snickerifirma i Kalmar. Olyckan ledde till att åklagaren åtalade både ordföranden och för-
valtningschefen i kommunens Barn- och Ungdomsnämnd.

Enligt tingsrätten var ansvaret för APU-placeringarna otydligt, liksom valet av praktikplats 
och elevens uppgifter med hänsyn till dennes ålder och erfarenhet. Något besök av lärare på 
arbetsplatsen, för att se vilka maskiner som fanns och vilka risker som förelåg, hade inte skett. 
Inte heller fanns några skriftliga rutiner på praktikföretaget om besök av skolan för att eliminera 
eventuella risker. Skolan hade dessutom inte kontrollerat huruvida instruktör/handledare på 
arbetsplatsen var utsedd. Enligt tingsrätten hade skolan därmed underlåtit att göra vad som 
ålegat den enligt arbetsmiljölagstiftningen vid val av APU.

Arbetsgivarens ansvar vilar i första hand på högsta chefen, men delegering kan ske. I all 
form av delegering är det viktigt att klargöra vem som i olika avseenden bär ansvaret för att 
arbetsmiljölagstiftningen följs. Otydlig delegering medför att ansvaret ligger kvar på den 
närmast högre nivån. Befattningshavare kan ha ett visst ansvar för säkerheten även utan 
delegering om det följer med deras uppgifter (faktisk delegation). Lärare har normalt ansvar 
för elevernas arbetsmiljö till den del som är hänförlig till lärarens omedelbara tillsyn av eleven. 
Detta ansvar fritar inte högre befattningshavare från ansvar.

Saknas en uttrycklig delegation, vilar arbetsmiljöansvaret enligt Regeringsformen (bland 
annat 1 kap 7 §) ytterst på en kommuns fullmäktige. Eftersom oklarheter i delegationen 
hade konstaterats av bland annat AV, fann tingsrätten att det straffrättsliga ansvaret för 
arbetsmiljöbrott låg hos kommunfullmäktige när olyckan inträffade. Åtalet mot ordföranden 
och förvaltningschefen ogillades med hänvisning till att det saknades skäl att pröva deras 
eventuella underlåtenhet att organisera arbetsmiljöarbetet (Kalmar Tingsrätt, mål nr B 3564-09, 
den 20 december 2010).

Kommentar: Om arbetsmiljöuppgifter har fördelats av den kommunala 
nämnden via förvaltningschef och enhetschef till enskilda arbetsledare/ 
medarbetare kan ledamöterna i nämnden liksom förvaltningschefen och 
enhetschefen gå fria från straffansvar om de varken vid val av person, genom 
bristande tillsyn eller på annat sätt varit försumliga. Om det har gjorts en kor-
rekt fördelning till en medarbetare med tillräcklig kunskap och erfarenhet och 
med befogenheter och resurser har denne ett arbetsmiljöansvar och kan också 
göras straffrättsligt ansvarig. Om arbetsmiljöbrott föreligger eller ej avgörs 
av domstol.
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RÄTTSFALL ARBETSMILJÖBROTT: Sjuksköterska smittad

En sjuksköterska på infektionskliniken vid sjukhuset i Kristianstad smittades med tuberkulos 
av en inlagd patient. Orsaken till smittan befanns enligt åklagaren vara att hon hade återanvänt 
sitt andningsskydd, något som kliniken accepterade under förutsättning att andningsskydden 
återanvändes under ett och samma arbetspass för samma patient. Verksamhetschefen var 
ansvarig för arbetsmiljön på kliniken. Han hade därmed långtgående skyldigheter att bedöma 
och undanröja riskerna för tuberkulossmitta. Även om han tog sitt arbetsmiljöansvar på 
allvar, hade han inte gjort en såpass systematisk och detaljerad analys av smittoriskerna som 
regelverket krävde.

Tingsrätten menade dock att en sådan analys inte nödvändigtvis skulle ha lett till ett förbud 
mot återanvändning av andningsskydd på kliniken. Återanvändningen strider inte vare sig mot 
de rutiner som utarbetats av Vårdhygien i Skåne eller mot någon allmänt etablerad praxis eller 
erfarenhet i landet. Något olycksfall som skulle ha gett verksamhetschefen anledning att särskilt 
uppmärksamma återanvändningen av andningsskydd som en riskfaktor har hittills aldrig 
inträffat i Sverige. Med anledning av detta frikände tingsrätten verksamhetschefen (Kristianstad 
Tingsrätt, mål nr B 317-10, den 11 augusti 2011).

Hovrätten menade att återanvändningen av andningsskydd kan vara en förklaring till att sjuk-
sköterskan smittades med tuberkulos. Det finns emellertid andra förklaringar till att hon smittats 
med tuberkulos som framstår som lika sannolika som den åklagaren hävdat. Exempelvis att 
det kunde finnas smitta i luftslussen mellan sjukhuskorridoren och patientens rum. Åklagaren 
har därför inte bevisat sitt påstående att sjuksköterskan med hög grad av sannolikhet har 
”smittats genom att de andningsskydd som är avsedda för engångsbruk har återanvänts, 
vilket medfört att de förlorat sin skyddsfunktion”. Hovrätten menade att åtalet redan på den 
grunden skulle ogillas. (Hovrätten över Skåne och Blekinge, dom den 4 september 2012, mål 
nr B 3404-11)

Kommentar: Hovrätten behövde inte gå in på frågan om vilka skyldigheter 
klinikchefen haft att bedöma och undanröja risker för tuberkulossmitta samt 
om han fullgjort dessa skyldigheter.
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Företagsbot

Företagsbot är en ekonomisk sanktion som riktar sig mot den formella arbets-
givaren om det i dennes näringsverksamhet har begåtts ett brott eller en för-
seelse mot bland annat arbetsmiljölagstiftningen. Det måste vara fråga om ett 
brott som har begåtts i näringsverksamhet vilket exempelvis inbegriper kom-
munala affärsdrivande verksamheter. Däremot betraktas inte offentlig verk-
samhet, där myndighetsutövning är en viktig del, som näringsverksamhet.

Förutsättningen är att näringsidkaren inte har förebyggt brottsligheten 
eller att brottet eller förseelsen har begåtts av en person i ledande ställning 
eller med ansvar för tillsyn eller kontroll. En företagsbot kan uppgå till max-
imalt 10 miljoner kronor och som lägst till 5 000 kronor. Åklagaren behöver 
inte peka ut vilken eller vilka personer i näringsverksamheten som har varit 
försumliga. 

Sanktionsavgift

Det har införts en sanktion för vissa av bestämmelserna inom arbetsmiljö- 
och arbetstidsområdet som gäller sedan den 1 juli 2014 att arbetsgivaren kan 
bli skyldig att betala en sanktionsavgift i stället för böter. Avgiftens storlek 
beräknas i de flesta fall efter antalet sysselsatta i organisationen. I vissa fall tas 
sanktionsavgiften ut med ett fast belopp. De flesta föreskrifter med sanktions-
avgifter handlar om överträdelser av den fysiska arbetsmiljön och uppgår till 
maximalt 1 miljon kronor.
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Lathund om förtroendevaldas 
arbetsmiljöansvar

 > Arbetsmiljöansvaret är kopplat till uppgiften som arbetsgivare.
 > Fullmäktige bestämmer vilken styrelse eller nämnd som har  

arbetsmiljöansvar.
 > Grundbulten är att de förtroendevalda i varje nämnd med verksamhets-

ansvar ytterst ansvarar för att arbetsmiljölagstiftningen och kommunens 
interna arbetsmiljöregler följs.

 > Det är också betydelsefullt att det görs en skriftlig fördelning av arbets-
miljöuppgifter, befogenheter och resurser ut i förvaltningarna. Det är ute 
på arbetsplatserna som det systematiska arbetsmiljöarbetet ska utföras.

 > En annan viktig uppgift är att följa upp hur arbetsmiljöarbetet utförs, och 
att ingripa om verksamheten inte fungerar som den ska.

 > Viktigt att samverkan med medarbetare och skyddsombud stimuleras. 
I praktiken är det ofta av avgörande betydelse för att få till stånd bra 
arbetsvillkor.

 > Sker en arbetsplatsolycka och det finns ett samband mellan bristen i 
arbetsmiljön och olyckan, kan medarbetare/förvaltningschef/ förtroen-
devald åtalas och dömas om denne/de brustit i att utföra sina uppgifter.

 > Den vanligaste sanktionen mot en bristfällig arbetsmiljö är annars att 
Arbetsmiljöverket ingriper med vitesföreläggande/förbud eller sanktions-
avgift, som riktar sig mot kommunen som sådan.

 > Det är viktigt att de förtroendevalda får information om den årliga upp-
följningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
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Frågor
Har du frågor om förtroendevaldas eller andra befattningshavares arbets-
miljöansvar?

Kontakta gärna Sveriges Kommuner och Landsting.
Telefon 08-452 70 00
Oktober–mars, vardagar 08.00–16.45
April–september, måndag–torsdag 08.00–16.45, fredag 08.00–15.15
E-post info@skl.se
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1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

1.1 Omvärldsanalys 

 

Konjunkturläget 

Konjunkturen i Sverige har stärkts de senaste åren och tillväxten har varit hög. Bedömningen är att 
resursutnyttjandet fortfarande är högre än normalt. Under första halvåret 2019 mattades dock den 
inhemska efterfrågan av. Indikatorer tyder också på att tillväxten blir dämpad även under andra 
halvåret 2019. En svagare utveckling i omvärlden, minskade bostadsinvesteringar och en inbromsning 
i offentlig konsumtion förväntas bidra till en fortsatt dämpad tillväxt även 2020. 

Hushållens konsumtion bedöms växa i en långsammare takt 2019 än tidigare år. Den svagare 
tillväxttakten bedöms till viss del vara tillfällig och hushållen förväntas öka sin konsumtion i en högre 
takt 2020. De offentliga konsumtionsutgifterna väntas de kommande åren utvecklas svagt. Det 
förklaras främst av att utgifter förknippade med nyanländas första år i Sverige successivt minskar. 
Dessutom väntas den offentliga sektorns inkomster öka i en långsammare takt efter några år med 
ovanligt snabbt stigande inkomster. Det begränsar förutsättningarna att öka de offentliga 
konsumtionsutgifterna. 

De senaste årens höga BNP-tillväxt har till stor del drivits av att investeringar ökat i snabb takt, främst 
i bostadssektorn men även i övriga delar av näringslivet. Även kommunala investeringar har ökat 
snabbt. Men under det första halvåret 2019 sjönk investeringarna. Efter flera år med ökat 
bostadsbyggande minskade antalet påbörjade bostäder 2017 och under första halvåret 2019 har även 
antalet beviljade bygglov minskat, vilket indikerar en fortsatt nedgång i bostadsbyggandet framöver. 
Även investeringarna i näringslivet exklusive bostäder väntas öka långsammare 2019 och 2020 än de 
senaste åren. De offentliga investeringarna väntas inte heller växa i samma takt då kommunsektorn, 
som drivit tillväxten de senaste åren, bedöms öka sina investeringar i långsammare takt. De statliga 
investeringarna väntas däremot öka i en snabbare takt än tidigare, främst till följd av ökade 
investeringar i infrastruktur. 

Lägre förväntad global tillväxt tillsammans med en gradvis förstärkning av kronan förväntas bidra till 
att exporten ökar långsammare även 2020. En svagare utveckling av den inhemska efterfrågan talar 
för att även importen ökar långsammare framöver. Sammantaget bedöms dock nettoexporten bidra 
positivt till BNP-utvecklingen 2019 och även 2020, om än betydligt mindre. 

Sysselsättningsgraden och arbetskraftsdeltagandet är på historiskt sett höga nivåer, men under det 
första halvåret 2019 har utvecklingen på arbetsmarknaden dämpats, både sysselsättningsgraden och 
arbetskraftsdeltagandet har minskat något. Arbetslösheten har enligt regeringen inte minskat sedan 
2018. 

Källa SKL  

Skatteunderlag och skatteintäkter 

Av SKL:s fem skatteunderlagsprognoser under 2019 har hittills tre presenterats, februari, maj och 
augusti. Se tabellen nedan. Prognoserna för skatteunderlaget har varit stabila och i princip har enbart 
marginella justeringar gjorts. 

SKL räknar med en fortsatt inbromsning av skatteunderlagstillväxten 2019. Orsaken är att 
sysselsättningen ökar långsammare. En långsammare tillväxt av antalet timmar motverkas till en 
mindre del av den stigande löneökningstakten samt större inkomstökningar från pensioner och 
arbetsmarknadsersättningar. 

Högkonjunkturen går mot sitt slut, med en minskning av arbetade timmar för helåret 2020 som följd. 
Men effekten på skatteunderlaget dämpas bland annat av att löneökningarna blir något högre och att 
grundavdragen endast ökar svagt. Det betyder att skatteunderlaget växer i samma takt som 2019. 

Prognoserna för 2021 och 2022 bygger på förutsättningen att högkonjunkturen upphör i slutet av 
2020 och att den svenska ekonomin utvecklas i konjunkturell balans från och med 2021. Det betyder 
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Reinvesteringar, återställande av uttjänta anläggningstillgångar, skall finansieras med egna 

medel 

Detta likviditetsmål är uppfyllt i delårsbokslutet. Investeringsverksamheten per augusti har 
finansierats med egna medel/kassan. Bedömningen är så och gäller på helår trots en ökande 
investeringstakt under hösten. Likviditeten beräknas dock sjunka under året och på sikt finns en oro 
med att detta mål kan efterlevas. 

 

Verksamhetsmässiga mål 

De verksamhetsmässiga målen syftar till att nå en god ekonomisk hushållning. För alla fyra målen 
gäller att arbetet med aktiviteter kopplade till målen följer uppsatt plan. Förväntad effekt är uppnådd 
för målet om sysselsättning för nyanlända efter etableringsperioden. Målet om ökad 
självförsörjningsgrad för gymnasieskolan har nåtts enligt det mål som är satt för 2019. För de två 
målen med koppling till medarbetare redovisas nyckeltal som visar effekten per helår. 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

 

Kommentar 

Kommunens förvaltningar har tagit fram handlingsplaner för "Heltidsresan", som är ett projekt som 
SKL och Kommunal driver gemensamt för att heltidsarbete ska bli norm. Beslut om att införa en 
resurspool inom funktionshinder har fattats och ligger som en satsning inför 2020. 

Mått redovisas per helår. 

Frisknärvaron bland kommunens medarbetare skall öka 

 

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 landets kommuner. 

Mått redovisas per helår. 
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Andelen nyanlända som arbetar eller studerar efter etableringsperiodens slut skall uppgå till 

minst 60% 

 

Kommentar 

Andelen nyanlända som är i sysselsättning vid den 2-åriga etableringsperiodens slut efter augusti är 
ca 60%. 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. De som medräknas är 
individer som fortfarande bor inom kommunen. Ett fåtal familjer har lämnat kommunen innan eller i 
samband med etableringseperiodens slut. 

 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

 

Kommentar 

Arbete pågår och följer plan enligt satsning. 

 

 

1.3 Resultaträkning 

Balansresultatet i delårsbokslut är positivt efter reglering av redovisade reavinster: 17,3 mkr (19 mkr 
minus 1,7 mkr). 

Sammanfattning delårsbokslut och ekonomisk rapport per 2019-08-31: 

 kommunens resultat: 19 mkr, vilket ska jämföras med ett budgeterat resultat på 22,7 mkr.                                                                                                    

 reavinst (försäljning av mark och fastigheter) påverkar resultatet positivt med 1,7 mkr tom 
augusti 

 slutavräkning av skatt 2018 och 2019 belastar resultatet med 6 mkr 

 utdelning/återbäring från kommuninvest 1,9 mkr 

 verksamhetens kostnader har ökat med 4,2 procent (-0,9 % 2018) 

 verksamhetens intäkter har ökat med 1,4 procent (-5,8 % 2018) 

 nettokostnaden under perioden har ökat med 25 mkr (5,3 %) 

 nettokostnadsandel*: 96 procent 

 investeringsutfall: 38,2 mkr 

 det prognostiserade resultatet för 2019 beräknas bli 4,7 mkr, vilket är 3 mkr sämre än 
budgeterat. 

 balansresultatet efter korrigering för reavinster beräknas uppgå till cirka 1,6 mkr. 

 nämndernas prognostiserade avvikelse mot budget är -5,4 mkr. 

Nettodriftskostnaderna för perioden uppgår till 495 mkr inklusive finansnetto. Detta är en 
förhållandevis hög ökning med 27 mkr (5,7 procent). 

Personalkostnader har ökat 2,4% mellan perioderna. 

Skatteintäkterna inklusive statsbidrag/utjämning uppgår till 514 mkr. Detta är en ökning med 21 mkr 
(4,1 procent) jämfört med föregående år. Skatteintäkterna har ökat med 14 mkr och 
statsbidrag/utjämning har ökat med 6 mkr. 

Summan av kommunens skatteintäkter och bidrag/utjämning överstiger nettokostnaden, inklusive 
finansnetto med 19 mkr, vilket är resultatet i delårsbokslutet. 
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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 augusti är 
ca 60%. 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. De som medräknas är 
individer som fortfarande bor inom kommunen. Ett fåtal familjer har lämnat kommunen innan eller i 
samband med etableringsperiodens slut. 

 

Självfinansieringsgraden på gymnasieskolan skall öka 

Satsningar: 

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

 

Kommentar 

Arbete pågår och följer plan enligt satsning. 

 

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 

Ett flertal av planerade aktiviteter pågår. En ny webbplats har lanserats och i samband med det 
presenterades en nyproducerad en film om Öckerö kommun som arbetsgivare, vilken används i olika 
sammanhang. HR-processerna kartläggs och utbildningar i grundläggande chefskunskap genomförs 
hösten 2019. Kommunen har också ökat närvaron på Linkedin för att förbättra annonsering. 
Sammantaget bedöms genomförda satsningar bidra till att kommunens arbetsgivarvarumärke stärks. 
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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. Aktiviteter som pågår för att öka välbefinnande bland 
kommunens medarbetare är bland annat 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 
- 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 



 2019-10-04 

 

16 

 

 

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 samverkan med etableringsenheten och 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. 

Arbetet pågår 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, men är ej genomfört. 

 

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 detaljplaner som ska genomföras 
- Öka valfriheten för äldre med hemtjänst vid serviceinsatser som inköp av mat och livsmedel samt 
städ 

 

Kommentar 

Ett antal satsningar inom verksamhetsområde äldreomsorg har påbörjats. För att underlätta planering 
och genomförande av arbetet inom äldreomsorgen har implementering av lifecare, ett system som 
bättre stödjer arbetssätt  kring individens behov i centrum, påbörjats. En utbildning inom IBIC 
(individens behov i centrum) är genomförd. 
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I Juni antogs en detaljplan på Björkö som möjliggör ca 40 bostäder. 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. Även detaljplan Öckerö Nya 
Centrum öppnar för samma möjligheter. Utredningen av trygghetsboende på Näståsområdet pågår. 

 

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 

Februari till maj har fyra kostmöten genomförts och på dessa har 50% av avdelningarna inom 
äldreboende medverkat. Utbildning för kostenhetens personal på Solhöjdens äldreboende har 
genomförts med följande innehåll: Mötet, Produkten, Atmosfären och Styrsystemet. 

"Från gryta till bord " är ett arbete som har pågått en tid. En till två dagar per vecka följer personer 
från köket med upp på avdelningen för att beskriva maten och instruera om hur man hanterar den. 
Detta har tagits emot positivt ifrån avdelningarna. 

 

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 

En anhörigsamordnare har anställts vilket ökat delaktigheten och dialogen med brukarna och deras 
anhöriga. Några verksamheter har infört dialogmöten med anhöriga. En arbetskonsulent har 
projektanställts och uppdrag har arbetats fram. Genom handledning från resurscenter  har 
kommunikationen utvecklats gentemot personer med funktionsvariation. 

Revideringen av bostadsförsörjningsprogrammet planeras att påbörjas 2020. 
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Nyanlända ges möjlighet till en god integration 

Satsningar: 

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

 

Kommentar 

Mottagning enligt bosättningslagen löper enligt plan. Viss fördröjning har uppstått i mottagandet av 
redan aviserat anvisade kvotfamiljer av anledningar som ligger hos Migrationsverket. Process pågår 
för att hitta bostadslösningar för resterande del av årets mottagande (18 personer) och nästa år (27 
personer) samt för att ersätta bostadslösning vid avveckling av Västra vägen 67 på Hönö. Prognosen är 
att Öckerö kommun kan hantera aviserat mottagande av nyanlända för 2019. 

Första stegen har tagits till ökad samverkan med Besöks- och näringslivsenheten och företags-
föreningen, i syfte att synliggöra områden där det finns behov av rekrytering nu och i framtiden. 

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, har genomförts 
under våren. Bedömningen är att vi idag har en väl fungerande samverkan mellan familjecentralen och 
etableringsenheten. Språkcafé har genomförts i NAVET, där deltagarna även blivit 
biblioteksanvändare. Arbete pågår med nyanländas delaktighet i föreningslivet men nytt grepp ska tas 
under hösten. 

 

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 
alla känner sig välkomna. Familjecentralen är nyligen uppstartad och samverkan mellan berörda 
verksamheter är central. I planeringen av Björkö nya skola planeras en meröppet biblioteksfilial att 
inrymmas. Inom fritid och kultur arbetar flera medarbetare aktivt med information på webb och i 
sociala medier. För att nå fler bör kommunen se över flödet i sociala medier. 

Arbete med samsynsdokument och föreningsråd fortgår. Uppföljningsansvar för studieförbund har 
flyttats till fritid och kultur.  

För att stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet fortsätter det positiva arbetet med 
kulturskolans nya digitala anmälningsapplikation. 
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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 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. Under sommaren har dessutom två andra 
detaljplaner som möjliggör flerfamiljshus vunnit laga kraft. 

Arbetet med nya riktlinjer för mark och exploatering pågår. 

Huvuddelen av de angivna aktiviteterna, exempelvis gestaltningsprogram för offentliga miljöer samt 
förstudie flytande bostäder, 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 utgångs-
läge 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. 

I september kommer arbetet att påbörjas med implementering av Trafiksäkerhetsplan. 

Arbetet med potthåll fortlöper enligt plan. 

Medborgarlöften tas fram i samarbete mellan Öckerö kommun och Polisen och ett antal aktiviteter 
med fokus på trafiksäkerhet har genomförts. 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 

Samarbetet med Västtrafik är centralt för att nå måluppfyllelse. Under våren har förberedelser börjat 
för att kunna starta arbetet med kommunikationsinsatser kopplat till ny trafikplan, busslinjer och 
zonindelning som träder i kraft december 2020. 

Dialog har förts med Västtrafik om att förändra linje 296 och lägga till i Björkö Hamn som en hållplats 
för att inom ramen för nuvarande avtal ersätta tillköp av buss med färjetrafik. Västtrafik ser det som 
tekniskt omöjligt att tillgodose denna förändring och kommer inte arbeta vidare med önskemålet om 
båttrafik till Björkö hamn under nuvarande båtavtal, men lämnar en öppning för nya samtal inför 
nästa avtalsperiod för båt. 

En projektbeställning håller på att upprättas för arbetet med Mobilitetsplanplan. 

 

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 miljötillsyn ställs det krav på energiförbrukningen. 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. 

Ett s.k. SCR aggregat har installerats på passagerarfärjan Burö, vilket ger förutsättningar att reducera 
utsläppen med upp till 70%. 

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. 
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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, med syftet att stärka samverkan mellan skola och näringsliv, har 
arbetat fram ett förslag som planeras att sjösättas hösten 2019. Arbetet med UF (Ung företagsamhet) 
på gymnasieskolans nya ekonomiprogram ska utvecklas (planerad start ht 2020) för att inspirera till 
entreprenörskap. Kompetenshöjning för kommunens näringsliv sker genom programmen "Expidition 
Framåt" och "Kompetens Öckerö". 

Arbete pågår med näringslivspolitiskt program, för att sätta en långsiktig riktning för kommunens 
näringslivsarbete. 

Inom besöksnäringen har ett nätverk för marknadsföring startats upp, lett av Göteborg & Co. Nu 
planeras kampanjen Höststaden och Julstaden där skärgården har en naturlig plats. 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 

I Insiktsmätningen, som handlar om kommunens service för företag, för 2018 fick Öckerö kommun ett 
högt NKI tal och står sig väl i jämförelse med övriga kommuner i nom GR. 

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

Lotsfunktionen är etablerad och utvecklas. Aktiviteter initierade av lotsfunktionen själva har startats 
ex. kring fettavskiljningen. 

Utbildningsinsatser för yrkesverksamma pågår och planeras inom "Kompetens Öckerö". 

Företagsfrukost fortsätter ske en gång per månad, senast den 5 juni med rekordstort deltagande.  
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5 SAMMANFATTNING 

Resultat 

Kommunens utfall efter åtta månaders verksamhet är positivt med 17 322 tkr exklusive reavinster. 

Budgetavstämning - utfall augusti 

Riktpunkt vid jämn månadsförbrukning av budgeten är 67%. Nämnderna, inklusive centrala poster 
och fördelningsposter, har förbrukat 65% tom augusti 

Prognos 

Prognosen totalt för kommunen beräknas bli positiv med 4 760 tkr. Det budgeterade resultatet 
uppgår till 7 828 tkr, vilket innebär en negativ avvikelse 3 069 tkr i jämförelse med årsbudget. 
Reavinster beräknas till 3 174 tkr. 

Årets balansresultat, resultat exklusive reavinster, beräknas bli positivt med 1 586 tkr. 

Nämndernas totala avvikelse (exklusive centrala poster och fördelningsposter) prognostiseras att bli 
negativ med 5 374 tkr. Åtgärdsplaner har tagits fram av kommunstyrelsen, socialnämnden och 
barn och utbildningsnämnden och är behandlade i respektive nämnd. Åtgärdsplanerna kommer att 
revideras med de förändringar som skett sedan framtagande. 

Prognosen för slutavräkning avseende skatteintäkter beräknas totalt påverka kommunens resultat 
negativt med 3 151 tkr. Tillfälligt bidrag för ensamkommande på 946 tkr ingår. 

Finansnetto visar ett överskott med 494 tkr pga utdelning från kommuninvest men även ökade 
finansiella kostnader för pensionsskulden. 

Osäkerhetsfaktorer under året är: 

 Nämndernas resultat och effekter av åtgärdsplaner 

 Fördelningsposter 

 Avräkning skatt år 2019 

 Pensionskostnadens utveckling samt KPAs prognosunderlag 

 Exploateringsprojekt 

 Ev räntekonsekvenser till följd av skatterevision 

6 EKONOMISK KOMMENTAR 

Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen totalt (exklusive centrala poster) prognostiserar ett överskott på 673 tkr för 
2019 exklusive den avgiftsfinansierade verksamheten. Om den avgiftsfinansierade verksamheten 
räknas in blir överskottet 856 tkr. Förändringen mot föregående rapport beror på obudgeterade 
intäkter inom etableringsenheten, vakanta tjänster samt lägre kostnader inom färdtjänst. 

Enheterna: (Kommundirektör, politisk verksamhet, Etablering- och arbetsmarknad samt Besöks- 
och näringsliv) visar överskott med 966 tkr. 

Verksamhet Styr- och stöd: visar ett överskott på 600 tkr pga vakanta tjänster samt lägre 
kostnader för företagshälsovården med anledning av att avtalet förändrats i år. 

Verksamhet Fritid och kultur: visar ett resultat i balans. 

Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet: Prognosen för skattefinansierad verksamhet 
visar ett underskott med  totalt -919 tkr mot budget. Underskottet beror främst på ökade kostnader 
inom kollektivtrafken, färdtjänst, kostenheten och elförsörjning. 

Avgiftsfinansierad verksamhet: Prognos för VA-enheten och Kretsloppsenheten följer 
"självkostnadsbegreppet". Det innebär att verksamheten lämnar ett nollresultat. Eventuellt överskott 
redovisas som förutbetald intäkt i samband med bokslut och underskott redovisas mot föregående års 
överskott om sådant finns. I den ekonomiska kommentaren redovisar vi i text över- och underskott. 
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Va-enheten: Va-enhetens prognos visar ett underskott på -1 858 tkr. Detta ska jämföras med ett 
planerat underskott på -1698 tkr. Underskottet bokas vid bokslut mot föregående års överskott. 

Kretsloppsenheten: Prognosen visar ett nollresultat för "Den kommunala 
renhållningsskyldigheten". Kretsloppsenhetens uppdragsverksamhet visar däremot på ett underskott 
på -22 tkr. 

Båttrafikens avgiftsfinansierade verksamhet: Prognosen visar ett överskott på 172 tkr. 

Kommunstyrelsen Centrala Poster: visar ett överskott på 5 200 tkr. 5 000 tkr från 
fördelningsposter är fördelade till Barn- och utbildningsförvaltningen, nu återstår 5 000 tkr. 
Obudgeterade reavinster 3 200 tkr, prognos förändring semesterlöneskuld -2 000 tkr samt 
pensionsutbetalningar -800 tkr. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosen visar på ett underskott om – 3 543 tkr, vilket är en försämring med 1 699 tkr jämfört med 
majprognosen om – 1 844 tkr. 

Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019. Då det tillkommit kostnader och de beslutade 
åtgärderna inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans tas en reviderad åtgärdsplan fram till 
nämnden i september. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

Förskolan: -2 320 tkr Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade för lågt. 

Grundskolan: -3 042 tkr Jämfört med majprognosen har underskottet ökat med ca 850 tkr i 
huvudsak relaterat till Bergagårdsskolan och Fotö skola.  Barn- och elevantalet har minskat på några 
enheter F – 6 utan att det gått att dra ner på antalet klasser. Ökade kostnader för elever i behov av 
särskilt stöd, hemmasittare och nyanlända. Studieresan till Polen har kostat mer än budgeterat. 

Gymnasiet (IKE): -2 210 tkr Tilldelning om 5 000 tkr från kommuncentrala fördelningsposter 
förklarar skillnaden jämfört med föregående prognosavvikelse. Prognosen är i övrigt oförändrad. 
Underskottet avser kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande ungdomar på 
gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna för 2019, samt höga skolskjutskostnader 
för gymnasieskolan. Det finns fortsatt osäkerhet kring både intäkter och kostnader för IKE. 

Förvaltningen centralt: visar fortsatt en positiv prognos (3 759 tkr), en ökning jämfört med 
uppföljningen efter maj. Öppen förskola (474 tkr), Särskola (462 tkr) och Vuxenutbildning (597 tkr) 
bidrar också positivt till prognosresultatet. 

Socialnämnden 

Prognosen efter delårsbokslutet per augusti visar på ett underskott om totalt -2718 tkr. Socialnämnden 
har tagit beslut om åtgärder för att få en budget i balans under 2019. Åtgärder är medräknade till den 
del de beräknas att få effekt under 2019 enligt uppföljningen på åtgärdsplanerna. 

IFO/FH beräknar ett totalt underskott till  -4 882 tkr. 

Insatser enligt LSS: underskott beror på ökad vårdtyngd inom gruppbostäderna samt flytt av daglig 
verksamhet. 

Institutionsvård vuxna missbrukare: prognostiserar ett underskott om -210 tkr vid årets slut, 
vilket dock är en förbättrad prognos. 

Övriga insatser barn och unga: lämnar en negativ prognos på -980 tkr. Åtgärdsplanen är att 
ytterligare se över samverkan med enheten för stöd och behandling. Målet är att andelen ärenden som 
verkställs på hemmaplan ska öka. 

Ekonomiskt bistånd: visar ökade kostnader med -550 tkr. 

Det totala underskottet motverkas av bufferten inom IFO/FH. 

Äldreomsorgen 

Gemensamt äldreomsorg: visar ett överskott på 2 220 tkr vilket beror på ofördelade medel samt 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 164 Dnr 0080/19    
   
Kommunstyrelsens åtgärdsplan/budget i balans 2019 

 
Ärende 
I uppföljningen per maj visar kommunstyrelsen ett prognostiserat resultat för 
året på -1 559 tkr (-1 196 tkr per mars) inklusive den åtgärdsplan som besluta-
des efter mars. Verksamheter och enheter har arbetat fram en ny åtgärdsplan 
som visas i bilagan. Där beskrivs även risk- och konsekvensbedömning. Åt-
gärdsplanens besparingar uppgår till 460 tkr.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti. 
Bilaga 1 – Kommunstyrelsens åtgärdsplan 
Bilaga 2 – Yrkande från Öckerö alliansen daterad 15 augusti 2019. 
 
JÄV 
Ronnie Bryngelsson (S) anmäler JÄV och deltar inte i beslutet.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), Jennie Wernäng (M) och Göran Ohlsson (L) föreslår följande 
tilläggsförslag; 
 
 Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Etableringsenheten det tillfälliga kom-
munbidraget för ensamkommande unga asylsökande på 946 184 kr för 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
Ordförande frågar om Jan Utbult (KD) m.fl. tilläggsförslag kan antas och fin-
ner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens åtgärdsplan för 2019 antas. 
 

Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Etableringsenheten det tillfälliga kom-
munbidraget för ensamkommande unga asylsökande på 946 184 kr för 2019. 

 
 



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:
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Öckerö 2019-08-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Kommunstyrelsens åtgärdsplan för budget i balans under 
2019 

Diarienummer: 0080/19   

 

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 
2019-04-15 
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Socialnämnden 2019-08-21   

    
    
SN § 48 Dnr:72/19   
    
 
Åtgärdsplan 2019 
 
Ärende 
Helårsprognosen för Socialnämnden per maj visade 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. Nämnden har uppdragit 
till förvaltningen att ta fram en ny åtgärdsplan för 2019.  

Jäv 
Jan-Eric Bäck (KD) deltar inte i handläggningen av detta ärende på grund av 
jäv. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-08-12 
Bilaga 2: Åtgärdsplan efter maj, 2019-08-12 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden antar åtgärdsplanen för att nå en ekonomi i balans 2019 och 
överlämnar informationen till kommunstyrelsen.  
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Öckerö 2019-08-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Åtgärdsplan 
Diarienummer: 72/19 

 

Åtgärdsplan  
 
Förslag till beslut 
Socialnämnden godkänner åtgärdsplanen 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Helårsprognosen för Socialnämnden per maj visade 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. 
Nämnden har uppdragit till förvaltningen att ta fram en ny åtgärdsplan för 2019.  

 
Åtgärdsplan 
Inom gruppbostäderna finns det ett underskott om 2 000 tkr som beror på nya brukare med en ökad 
vårdtyngd. Detta underskott avser Socialnämnden att ansöka om medel ur kommunens 
fördelningsposter för att finansiera. Om det blir beviljat återstår det 2 269 tkr av det befarade 
underskottet vilket motsvarar den nya åtgärdsplanen.  
 
På IFO/FH har åtgärder för 1 170 tkr tagits fram. Det innefattar dels en vakant tjänst för 
socialsekreterare under 3 månader då rekrytering pågår. Dels den extra tjänsten, som var tänkt att 
tillsättas i och med att många förväntades gå ur etableringen, vilken inte behöver tillsättas på grund 
av att trycket på socialkontoret inte har blivit så stort som det befarades. Dessutom är det 
hemtagning av brukare inom köpt vård samt en översyn av LSS besluten som är ytterligare åtgärder 
inom IFO/FH. 
 
Inom äldreomsorgen ska översynen av biståndsbesluten fortsätta och väntas ge ytterligare 
besparingseffekter.  
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 

 
Malin Tisell 
Socialchef 
2019-08-12 
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Socialnämnden 2019-10-02 5  

    
    
SN § 58 Dnr: SN 0072/19   
    
 
Åtgärdsplan 
 
Inom gruppbostäderna finns det ett underskott om 2 000 tkr som beror på nya 
brukare med en ökad vårdtyngd. Detta underskott avser Socialnämnden att an-
söka om medel ur kommunens fördelningsposter för att finansiera. Om det blir 
beviljat återstår det -718 tkr av det befarade underskottet vilket motsvarar den 
nya åtgärdsplanen.  

Inom äldreomsorgen kommer ett arbete med att omvandla stora hemtjänstä-
renden till särskilt boende att påbörjas. Arbetet kommer att gå ut på att snabbt 
färdigställa lägenheter när en plats blir ledig och erbjuda den till brukare med 
stora hemtjänstbehov.    

Inom räddningstjänsten kommer en tjänst att bli vakant i cirka tre månader i 
väntan på att tjänsten tillträds igen. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-09-25 
Bilaga 2: Åtgärdsplan SN augusti, 2019-09-25 
 
Jäv 
Jan-Eric Bäck anmäler jäv, och deltar därför inte i handläggningen av ärendet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden godkänner åtgärdsplanen. 
 
Protokollsanteckning 
Ronald Caous (S) för Socialdemokraterna önskar anteckna följande till proto-
kollet. 
 
”Vi socialdemokrater i socialnämnden är fortsatt oroade över nämnden arbete 
med den handlingsplan som fastställdes under våren. Önskade effekter har ute-
blivit och nya kostnader uppstått, vilket lett till en situation med ett fortsatt un-
derskott. Den handlingsplan som nu lagts fram har mycket kort tid till förfo-
gande för att skapa önskade effekter. 
 
I kommunens gällande ekonomiska styrprinciper ska nämnden, enligt avsnitt 5, 
om budget enligt prognos kommer att överskridas, besluta om åtgärder. En åt-
gärdsplan skall föreläggas kommunfullmäktige för godkännande i det fall upp 
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Socialnämnden 2019-10-02                                                        6  
   
   
SN § 58 Dnr: SN 0072/19  

 
dragshandlingen påverkas. Den framtagna handlingsplanen ska, efter beslut i 
nämnden, fastställas av kommunfullmäktige. Det innebär att väsentlig tid för 
åtgärder går förlorad. Den nya handlingsplanen saknar även konsekvensana-
lyser, vilket gör att nämnden har svårt att bedöma den.” 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Malin Tisell, förvaltningschef 
Rebecka Jonsson, ekonom 
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Öckerö 2019-09-25 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Malin Tisell, Rebecka Jonsson 
Ärende: Åtgärdsplan 
Diarienummer: SN 0072/19 

 

Åtgärdsplan  
 
Förslag till beslut 

1. Socialnämnden godkänner åtgärdsplanen 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Helårsprognosen för Socialnämnden per augusti visar på ett underskott om -2 718 tkr.   

 
Åtgärdsplan 
Inom gruppbostäderna finns det ett underskott om 2 000 tkr som beror på nya brukare med en ökad 
vårdtyngd. Detta underskott avser Socialnämnden att ansöka om medel ur kommunens 
fördelningsposter för att finansiera. Om det blir beviljat återstår det -718 tkr av det befarade 
underskottet vilket motsvarar den nya åtgärdsplanen.  
 
Inom äldreomsorgen kommer ett arbete med att omvandla stora hemtjänstärenden till särskilt 
boende att påbörjas. Arbetet kommer att gå ut på att snabbt färdigställa lägenheter när en plats blir 
ledig och erbjuda den till brukare med stora hemtjänstbehov.    
 
Inom räddningstjänsten kommer en tjänst att bli vakant i cirka tre månader i väntan på att tjänsten 
tillträds igen.  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Malin Tisell, förvaltningschef 
Rebecka Jonsson, ekonom 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 

 
Malin Tisell 
Socialchef 
2019-09-25 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-25   

    
    
BUN § 37 Dnr 30/19   
    
  

Uppföljning efter augusti 
 

 

 
Ärendet (sammanfattning) 
Prognosen visar på ett preliminärt underskott om 3,5 mkr, en försämring mot 
prognosen efter maj med 1,7 mkr, trots att åtgärderna i åtgärdsprogrammet från 
april 2019 arbetats in. 
 
Osäkerheter som kvarstår i prognosen är IKE-kostnader för gymnasieskolan. 
Arbetet med att minska underskottet fortsätter under året.  
 
Åtgärdsplan 
Med anledning av ovan redovisade underskott om 3,5 mkr föreslår förvaltning-
en en åtgärdsplan enligt Bilaga 2. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-09-18 
Bilaga 1 Stratsysrapport: Uppföljning efter augusti 
Bilaga 2 Åtgärdsplan avseende prognos per 2019-08 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förvaltningens förslag till beslut kan antas och finner att 
så sker. 
 
 
Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 
 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av mål, mått och ekonomi överlämnas till 

kommunstyrelsen för kännedom 
3. Nämnden informeras om/godkänner föreslagen åtgärdsplan 
4. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Protokollsanteckning 
Socialdemokraterna i barn och utbildnings nämnden är bekymrade med anled-
ning av fortsatt negativ budgetprognos för 2019 trots att man har fått tillskott på 
5 milj som beslutades på kommunfullmäktige i juni månad. Vad detta får för 
konsekvenser år 2020 beror ju på vilka åtgärder nämnden tillslut beslutar men 
att det kommer påverka våra barn ungdomar personal negativt ser vi med stor 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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oro på. Vi tror inte heller att föreslagna åtgärder kan ge en budget i balans för 
2019. 
 
För socialdemokraterna  
Lena Berglund, Ronnie Bryngelsson 
 
För Miljöpartiet 
Nicklas Attefjord 
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Öckerö 2019-09-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Barn- och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Mats Sundström, ekonom 
Ärende: Uppföljning efter augusti 
Diarienummer: 30/19 

 
Uppföljning efter augusti 
 
Förslag till beslut 

1. Den negativa prognosen och informationen noteras 
2. Rapport avseende uppföljning av mål, mått och ekonomi överlämnas till 

kommunstyrelsen för kännedom 
3. Nämnden informeras om/godkänner föreslagen åtgärdsplan 
4. Paragrafen justeras omedelbart 

 
 
Prognos 
Prognosen visar på ett preliminärt underskott om 3,5 mkr, en försämring mot 
prognosen efter maj med 1,7 mkr, trots att åtgärderna i åtgärdsprogrammet från 
april 2019 arbetats in. 
 
Osäkerheter som kvarstår i prognosen är IKE-kostnader för gymnasieskolan. 
Arbetet med att minska underskottet fortsätter under året.  
 
Åtgärdsplan 
Med anledning av ovan redovisade underskott om 3,5 mkr föreslår förvaltningen en 
åtgärdsplan enligt Bilaga 2. 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
Katarina Lindgren 
Skolchef 
2019-09-10 
 
 
Expediering av beslut 
Ekonomienheten (Genja Thesslund) 



 
 

 

Kommunstyrelsen (Tannaz Ghaderi) 
 
Bilagor 
Bilaga 1 Stratsysrapport: Uppföljning efter augusti 
Bilaga 2 Åtgärdsplan avseende prognos per 2019-08 
 



 2019-10-08 
 

1 
 

 
Uppföljning efter augusti 

Barn- och utbildningsnämnden 
Jan-Aug 2019 
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Centralt stöd för pedagogisk verksamhet 

2 MÅL 

2.1 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 

Barn- och utbildningsnämnden 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organisationen 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 

Barn- och utbildningsnämnden 

Arbetet pågår. 

Kommunens arbetsgivarvarumärke ska stärkas 
Satsningar: 

- Vuxenutbildning inom vård och omsorg 

 



 2019-10-08 
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Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Målet är gemensamt med Socialnämnden 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 

Barn- och utbildningsnämnden 

Målet är gemensamt för hela kommunen. Inom barn- och utbildningsförvaltningen har vi ändrat 
organisationen 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 
- Utveckla Familjecentralen till en mötesplats för föräldrar och barn o-6 år.  
- Giftfri skola och förskola 
- Öka cyklande och gång för barn och elever 
- Öka personaltätheten /minska barnomsorgsgrupperna 

 
Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kompetensutveckling för pedagoger. Exempel på aktiviteter: 

• Skola/arbetsliv-satsningen 
• Skriva sig till lärande (STL) 
• Specialpedagogik för lärande 

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 pågår. 
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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 0-6 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 

• Familjecentralen är precis uppstartad och mål kommer att arbetas fram framöver 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 satsningen 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 

Barn- och utbildningsnämnden 

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 organisation 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 specialpedagog som är anställd centralt för att arbeta med samordningen kring de 
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nyanlända. 
• Utveckling av studiehandledning och modersmålsundervisning 
• Samverkan med etableringsenheten. 

Kompetensutveckling för pedagogerna 

• Ämnesfördjupning för alla lärare i kommunen för kollegialt lärande och utbyta erfarenheter. 
• Under året har lärarna deltagit i en kompetensutvecklingsinsats med inriktning på att utveckla 

lärandet med hjälp av den digitala tekniken. 

Stärka arbetet med rekrytering genom satsning mot presumtiva medarbetare 

• Påbörja 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 

Barn- och utbildningsnämnden 

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. Ej genomfört. 

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 

Barn- och utbildningsnämnden 

Utveckla NAVET (familjecentral/bibliotek/hörsal) till en mötesplats med hög tillgänglighet där alla 
känner sig välkomna 

• Familjecentralens verksamhet startade i februari och arbetar med stöd till barn och familjer. 

Stärka tillgängligheten till kulturskolans verksamhet 

• Fortsätta det positiva arbetet med kulturskolans nya digitala anmälningsapplikation. 

Trafiksäkerheten i kommunen ska förbättras 
Satsningar: 

- Öka kunskapen och medvetenheten bland föräldrar och ungdomar kring trafiksäkerhet 
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Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden 

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. 

  

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 

Barn- och utbildningsnämnden 

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). 

3 EKONOMISK KOMMENTAR 
Utfall och prognos 2019-08 

Prognosen visar på ett underskott om – 3 543 tkr, vilket är en försämring med 1 699 tkr jämfört med 
majprognosen om – 1 844 tkr. 

Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019 (se avsnitt 3.2 nedan). Då det tillkommit 
kostnader och de beslutade åtgärderna inte varit tillräckliga för att nå en budget i balans har en 
kompletterande åtgärdsplan tagits fram till september månads nämndsmöte. Åtgärdsplanen ingår som 
en del i ärendet ”Uppföljning efter augusti”. 

De större avvikelserna fördelar sig så här: 

• Förskolan: -2 320 tkr (-2 097) Kostnader för de fristående enheterna som var budgeterade 
för lågt. 

• Grundskolan: -3 042 tkr (-2 199) Jämfört med majprognosen har underskottet ökat med 
ca 850 tkr i huvudsak relaterat till Bergagårdsskolan och Fotöskolan. Barn- och elevantalet har 
minskat på några enheter F – 6 utan att det gått att dra ner på antalet klasser. 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. Studieresan till Polen kostar mer än det finns budgeterat. 

• Gymnasiet (IKE): -2 210 tkr (-7 257) Tilldelning om 5 000 tkr från kommuncentrala 
fördelningsposter förklarar skillnaden jämfört med föregående prognosavvikelse. Prognosen 
är i övrigt oförändrad. Underskottet avser kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för 
ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan som inte ingått i målgruppsförändringarna 









               Öckerö 2019-09-02 

 

 

 

YRKANDE  

 

Omfördelning av budgeterad fördelningspost 
Förslag till beslut 
2 000 tkr omfördelas från fördelningsposten LSS-boende till Socialnämnden för att täcka 
ökade kostnader för LSS i egen regi, i avvaktan på att LSS-boendet på Södra Sudda 
färdigställs. 

Ärendet 
I Öckerö kommuns budget för 2019 finns ett antal fördelningsposter angivna för att 
finansiera kommande nyinvesteringar. Vissa investeringar, som t.ex. LSS-boendet på Södra 
Sudda, kommer inte att vara färdigställda under 2019. 

Detta yrkande föreslår att sammantaget 2 000 tkr kronor omfördelas från fördelningsposter 
under 2019 för att täcka engångskostnader inom Socialnämnden med anledning av den 
negativa prognos som redovisats avseende nämnden efter maj månad. Justeringen avser 
enbart år 2019 och är därmed inte ramhöjande. 

Ekonomisk bedömning 
Genom denna omfördelning skapas förutsättningar för nämnden att nå ett resultat i balans. 
Omfördelningen påverkar inte kommunens resultat som helhet. 

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

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Ronald Johansson  
Ärende: Remiss av det Näringslivstrategiska programmet till nämnderna i 
Öckerö kommun 

 

Diarienummer: 209/09  

Remiss av det näringslivsstrategiska programmet till 
nämnderna i Öckerö kommun 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att sända det Näringslivsstrategiska programmet på 
remiss till nämnderna i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Remissförfarande av det näringslivsstrategiska programmet  
 
Kommunstyrelsen tog beslut 2018 12 == att ge Öckerö besök- och näringsliv 
uppdraget att ta fram det näringslivsstrategiska programmet (NSP) för Öckerö 
kommun. 
 
Öckerö besök- och näringsliv har färdigställt programmet och planerar att sända ut 
detsamma på remiss till utvalda företag, organisationer och kommunens nämnder. 
Remissförfarandet är den sista aktiviteten innan programmet överlämnar till 
kommunstyrelsen för beslut om antagande. 
 
Ekonomiska 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 
 
Bedömning 
Besök- och näringslivsenhetens bedömning är att kommunen godkänner att 
programmet sänds på remiss till kommunens nämnder. 
 
Underskrift berörd chef 
 
………………………. 
Gull-Britt Eide 
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Öckerö kommuns styrsystem 
 
Utgångspunkterna för styrningen av Öckerö kommun är lagar och författningar, den 
politiska viljan och kommunens invånare, brukare och kunder. För att förverkliga 
utgångspunkterna behövs förutsättningar av olika slag. Politiker har möjlighet att 
genom styrande dokument beskriva hur de vill realisera den politiska viljan. Inom 
Öckerö kommun gäller de styrande dokument som antas av kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen. Därutöver kan nämnder och bolagsstyrelser fastställa egna styrande 
dokument för sin egen verksamhet. Kommunfullmäktiges budget är det övergripande 
och överordnade styrande dokumentet för Öckerö kommun. 
 

Styrdokument 
Näringslivsstrategiskt program 

Beslutat av 
Kommunstyrelsen, dnr x 

Gäller från och med 
2019-03- 

Ansvarig 
Näringslivschef 

Gäller för 
Kommunstyrelsen 

Senast uppdaterad 
2019-03- 
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Inledning 
 

Syfte med detta program 
Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program är ett av kommunens övergripande 

styrdokument som beskriver hur den ska arbeta med strategiska näringslivsfrågor på ett 

konkret, långsiktigt och målinriktat sätt. Syftet med programmet är att tydliggöra och stärka 

Öckerö kommuns samlade arbete gentemot näringslivet för att skapa goda förutsättningar för 

företagande.  

 

Programmet tar sin utgångspunkt i Öckerö kommuns roll i Göteborgsregionens utveckling. 

Öppenhet för omvärlden och samarbete över gränser är grundläggande principer som omfattas 

både av Öckerö kommun och av näringslivet. I programmets perspektiv ligger också ett 

ömsesidigt beroende och ett bra samarbetsklimat mellan alla kommuner i Göteborgsregionen. 

 

Programmets målbild uttrycker kommunens viljeinriktning för vad som ska uppnås genom det 

samlade arbetet med näringslivsutveckling till år 2035, med revision var femte år. 

Programmet innehåller konkreta mål och strategier för hur Öckerö kommun ska arbeta för att 

uppnå målbilden.  

 

Programmet är framtaget i nära dialog med näringsliv, lokala företagsföreningar, akademi, 

regionala aktörer med kopplingar till näringslivet, politiker, samt kommunens förvaltningar 

och kommunala bolag som har täta kontakter med näringslivet. 

 

Bakgrund 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 

regionens utveckling. Företagen skapar arbetstillfällen och tillväxt, kommunen skapar flera av 

de förutsättningar som näringslivet behöver för att utvecklas och växa. Öckerö kommuns 

arbete med näringslivsfrågor är därför av strategisk betydelse.  

 

Mot bakgrund av detta fick näringslivsenheten i uppdrag att ta fram ett nytt näringslivs-

strategiskt program, som tydliggör kommunens samlade arbete gentemot näringslivet för att 

skapa goda förutsättningar för företagande. Det går i linje med Öckerö kommuns näringslivs-

strategiska program som har en regional inriktning och är vägvisare för alla kommuner i 

regionen. 

 

900 nya jobb 
Det övergripande målet i det näringslivstrategiska programmet är att skapa 120 000 nya jobb i 

Göteborgsregionen, varav 900 nya jobb ska skapas i Öckerö kommun fram till år 2035.  
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DEN TRYGGA KOMMUNEN 

Öckerö är en framstående kommun när det gäller omsorg för både unga och äldre. Här tar vi 

hänsyn till varandras olika behov och det är nära till det stöd som behövs. Barn är trygga och 

det finns förutsättningar för ett gott föräldraskap. Invånarna känner gemenskap, trygghet och 

åldras med värdighet i ett samhälle anpassat för alla. 
 

Vi har en tydlig och gemensam värdegrund som präglar de områden där barn och unga är 

engagerade. Brottslighet, drogmissbruk, främlingsfientlighet och segregation förebyggs i ett 

tidigt skede. Respekt och medmänsklighet genomsyrar all verksamhet i kommunen. Barn och 

unga har en aktiv och meningsfull fritid.  
 
 
DEN LÄRANDE KOMMUNEN 

I Öckerö kommun värdesätter vi all form av kunskap och bildning. Vi ser förskolan och 

skolan som grunden till det livslånga lärandet. Kommunens skolor är kända för sina resultat 

genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare.  
 

Skolan och förskolan är trygga miljöer. Här skapas möjligheter för alla elever och barn att 

förverkliga sina drömmar. Det finns en aktiv samverkan mellan skola, offentlig sektor och 

näringsliv där entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen.  
 

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

 
 
DEN NÄRA KOMMUNEN 

Öckerö kommun har nära till både hav och storstad. Här finns ett starkt lokalt engagemang 

samtidigt som vi är en del i storstadsregionens utveckling.  
 

Den lokala demokratin utvecklas i en levande dialog mellan föreningar, ö-råd, medborgare 

och förtroendevalda. Våra invånare, särskilt de unga, känner att de har inflytande och är 

delaktiga i samhället. Dessutom erbjuder föreningslivet goda möjligheter till engagemang.  
 

Utvecklade kommunikationer och god infrastruktur gör att vi upplever ett minskat avstånd, 

dels till Göteborg, men även mellan öarna inom vår kommun. Det går enkelt och snabbt att 

pendla. Att åka kollektivt, cykla och gå är attraktivt och säkert.   
 
 

DEN HÅLLBART VÄXANDE KOMMUNEN 

Öckerö kommun bevarar och utvecklar natur, kulturarv och historiska miljöer för kommande 

generationer. På alla öar finns det åretruntboende i olika boende- och upplåtelseformer och vi 

underlättar förtätning och byggande av högre bostadshus. Prioriterat är att nyttja kommunens 

begränsade yta till boende och rekreation.  

Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och utveckling av näringslivet och 

besöksnäringen. Öckerö kommun är ett centrum för maritim näring. Hamnar är attraktiva och 

levande med inriktning på näringsliv och turism. Besökare känner sig välkomna och det finns 

goda möjligheter till boende, aktiviteter och upplevelser året runt.  

Vi är en klimatsmart kommun som arbetar för ett hållbart samhälle för kommande 

generationer, vilket gör det självklart att satsa på miljövänliga alternativ och nya tekniska 

lösningar. Kommunen är energieffektiv, fossilfri och använder enbart förnybar energi.  
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DEN ENGAGERADE KOMMUNEN 

I Öckerö kommun jobbar vi tillsammans med metoder som främjar ett effektivt 

resursutnyttjande. Vi vågar testa nytt och jobba annorlunda.  

Medarbetarna är engagerade och delaktiga i att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. 

Ett gott ledarskap och fokus på arbetsmiljö ger de rätta förutsättningarna. Verksamhets- och 

personalutveckling går hand i hand.  

Delaktighet, nytänkande, gott ledarskap och samarbete gör Öckerö kommun till ett starkt 

varumärke på arbetsmarknaden, vilket gör att man söker sig hit.  

 
Fokusområden i visionen 
”Den trygga kommunen” 

”Den lärande kommunen” 

”Den nära kommunen” 

”Den hållbart växande kommunen” 

”Den engagerande kommunen” 

 
Kommunfullmäktiges mål för mandatperioden 
Näringslivsenhetens arbete styrs av kommunfullmäktiges mål nummer femton ”Antalet 

arbetstillfällen i kommunens näringsliv ska öka” samt mål nummer sexton ”Andelen nöjda 

företagare ska öka”.  

På en övergripande nivå relaterar det näringslivsstrategiska programmet till Öckerö kommuns 

budget, som beslutas i kommunfullmäktige och är överordnad alla andra styrdokument. 

Vidare relaterar programmet på en övergripande nivå till Västra Götalandsregionens strategi 

för tillväxt och utveckling ”Västra Götaland 2020”, då det omfattar åtgärder som bidrar till att 

stärka näringslivets förutsättningar i regionen. 

 

Sex strategier för näringslivets förutsättningar 
 

Utifrån de utmaningar som Öckerö kommun och regionen står inför, samt de prioriteringar 

som framkommit i dialog med näringsliv, regionala aktörer med kopplingar till näringslivet, 

politiker, samt kommunens förvaltningar och kommunala bolag som har täta kontakter med 

näringslivet och akademi, har sex strategiska områden identifierats. 

 

- Kompetensförsörjning 

- Attraktionskraft 

- Infrastruktur och tillgänglighet 

- Markförsörjning och fysisk planering 

- Företagsklimat 

- Innovationskraft 

 

Övriga styrdokument med koppling till de sex strategiska områdena 
Det näringslivsstrategiska programmet kopplar även till övriga antagna styrdokument i 

Öckerö kommun. 

 

 Kompetensförsörjning  

- Kompetensförsörjningspolicy 
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 Attraktionskraft  

 

 Infrastruktur och tillgänglighet  

- Trafikstrategi 

 

 Markförsörjning och fysisk planering  

- Bostadsförsörjningsprogrammet 

- Naturvårdsprogram 1 och 2 

- Översiktsplan – Utblick Öckerö 

 

 Företagsklimat  
- Strategi för digitalisering 

 

 Innovationskraft  
- Strategi för digitalisering 

- Handlingsplan för digitalisering 

 

Övrigt av betydelse för näringslivets utveckling 
De delar av ett starkt företagsklimat som Öckerö kommun kan påverka, omfattar mer än 

kommunens planering inom programmets sex strategiska områden. Förutsättningarna för 

företagande är beroende av alla övriga delar av kommunens verksamheter. Företag föredrar 

att verka i en kommun som uppfattas som attraktiv. Öckerö kommun ska vara innovativ, 

trygg, med social hållbarhet, ha god tillgång till bostäder och ett utbildningssystem som håller 

hög kvalitet samt ett brett kulturellt utbud. Det ger goda förutsättningar för tillväxt. 

 

Genomförande och uppföljning av programmet 
Besök och Näringslivsenheten har ett övergripande ansvar för programmets genomförande, på 

uppdrag av kommunstyrelsen. Detta ska ske i samverkan med kommunens förvaltningar som 

har en viktig roll som servicegivare och det skapar goda förutsättningar för både företag och 

medborgare att bo och verka i kommunen. 

 

En handlingsplan kommer att tas fram för de sex strategiska utvecklingsområdena. Besök och 

Näringslivsenheten ansvarar för uppföljning av handlingsplaner i samband med revidering 

2024 och redovisar därefter programmets måluppfyllelse till kommunstyrelsen vart femte år.  

 
 Kompetensförsörjning 

Barn- och utbildningsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten, etableringsenheten, 

socialförvaltningen  

 Attraktionskraft 

Fritid och kultur, besök- och näringslivsenheten, barn- och utbildningsförvaltningen, Öckerö 

Fastighets AB 

 Infrastruktur och tillgänglighet 

Samhällsbyggnad (färjeverksamhet, plan, bygg, miljö, gata, kretslopp och VA), besök- och 

näringslivsenheten 

 Markberedskap och fysisk planering 

Samhällsbyggnad (mark och exploatering, planenheten), Öckerö Fastighets AB 
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 Företagsklimat 

Besök- och näringslivsenheten, arbetsmarknadsenheten, samhällsbyggnad, 

upphandlingsenheten, kommunservice, Räddningstjänsten Öckerö, Öckerö Fastighets AB, 

Business Region Göteborg AB 

 Innovationskraft 

Barn- utbildningsförvaltningen, fritid och kultur, samhällsbyggnad, Räddningstjänsten Öckerö 

Utgångspunkter 

Globala trender 
Ett starkt näringsliv med framgångsrika företag är en förutsättning för både kommunens och 

regionens utveckling. Göteborgsregionen har ett starkt, diversifierat näringsliv som agerar på 

en global marknad. Därmed påverkas både näringslivet, kommunen och hela 

Göteborgsregionen av ett antal globala megatrender, som det näringslivsstrategiska 

programmet förhåller sig till. 

 

Näringslivet är en del av lösningen på samhällsutmaningarna 
Vi står inför omvälvande samhällsutmaningar som klimatförändringar, urbanisering och en 

åldrande befolkning. I näringslivet läggs stora resurser på utveckling av produkter och tjänster 

som bidrar till lösningar inom samtliga dessa utmaningar. Utvecklingen mot cirkulär 

ekonomi, delningsekonomi/kollaborativ ekonomi och social ekonomi ger upphov till helt nya 

affärsmodeller och sätt att organisera välfärden, som i sin tur ger nya lösningar på 

samhällsutmaningarna.  

 

Hållbarhet blir en hygienfaktor för näringslivet 
Miljömässiga och sociala hänsynstaganden går inte längre att separera från ekonomiska 

hänsynstaganden. Hållbarhet och lönsamhet går hand i hand. Att agera hållbart ur samtliga tre 

dimensioner – den sociala, ekologiska och ekonomiska – blir därför en hygienfaktor för 

företag som vill överleva på en global marknad. På motsvarande sätt får regioner med ett 

hållbart näringsliv en konkurrensfördel i kampen om både kompetensen och konsumenterna. 

Morgondagens medarbetare söker sig i allt större utsträckning till företag som bedriver ett 

aktivt hållbarhetsarbete. Likaså efterfrågar morgondagens konsumenter i allt högre 

utsträckning hållbara produkter. 

 

Digitaliseringen medför ett paradigmskifte 
Samhällsutvecklingen drivs och formas till stor del av digitaliseringen och vi befinner oss i ett 

paradigmskifte som är lika omvälvande som övergången från jordbrukssamhället till 

industrisamhället. Digitaliseringen medför att vi kan göra helt nya saker och att saker vi 

tidigare gjort kan göras på helt nya sätt. Förändringen påverkar hela samhället i grunden och 

berör allt från hållbar lokal och regional utveckling, till hela länders och världsdelars 

konkurrenskraft. 

 

Framtidens jobb är inte definierade än 
Digitaliseringen medför att gamla yrken försvinner och nya tillkommer i en allt snabbare takt. 

Mer än hälften av de jobb som kommer att finnas om 15-20 år är ännu inte definierade, vilket 

ställer höga krav på flexibilitet i både utbildningssystemet och hos arbetskraften. Framtidens 
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arbetsmarknad kan komma att präglas av ett större inslag av tidsbegränsade anställningar, 

egenanställningar och egenföretagande. Det skulle i så fall medföra att flexibilitet och 

entreprenöriell förmåga blir allt viktigare egenskaper hos morgondagens arbetskraft. Det 

skulle också medföra att det livslånga lärandet och kontinuerlig kompetensutveckling blir allt 

viktigare för attraktionskraften hos morgondagens arbetsgivare. 

 

Tillväxten drivs av storstadsregioner 
Ekonomisk tillväxt drivs av storstadsregioner som konkurrerar om kompetens och kapital på 

en global marknad. Näringslivet känner inte av några kommungränser, utan har snarare 

regionen som plattform för att nå sina marknader runt om världen. Ju större region, desto 

större förmåga att generera tillväxt. Regionförstoring, där fler kommuner ingår i Göteborgs 

lokala arbetsmarknad genom förbättrade pendlingsmöjligheter, ger därför förutsättningar för 

ökad sysselsättning och tillväxt i hela Västsverige. 

 

En stark omvärld med risker 
USA går mot sin längsta högkonjunktur någonsin och tillväxten i Kina fortsätter att tuffa på. 

Även de europeiska länderna växer positivt. Dock finns det en hel del risker som gör ett litet, 

exportintensivt land som Sverige, och framförallt Göteborgsregionen, sårbart om riskerna blir 

verklighet. Det handlar bland annat om USAs handelstullar med kontringar från både Kina 

och EU. Lägg därtill Kinas höga skuldsättning samt Italiens negativa BNP-bokslut så bidrar 

även dessa till riskerna för EU. Det kan få som konsekvens att den globala tillväxten alltmer 

planar ut. Även Brexit kommer att påverka. I Sverige utgör troliga räntehöjningar under 2020 

att vi kan komma att behöva tumma på det nationella konsumtionsutrymmet: ökar boräntan 

finns mindre pengar kvar till konsumtion. Utvecklingen drivs med andra ord inte enbart i det 

globala perspektivet utan även i det nationella. 

 

Regionalt perspektiv 
Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program kan ses i ett regionalt perspektiv där 

Göteborg är motor i Göteborgsregionens (GRs) och hela Västsveriges utveckling. Det 

regionala perspektivet utgår från Göteborgsregionens strategi ”Hållbar tillväxt”. GRs tretton 

medlemskommuner verkar tillsammans för att regionen ska vara en stark och tydlig 

tillväxtregion i Europa – en region som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. En 

bärande del av denna utveckling, är att stärka regionens kärna Göteborg. Kärnans utveckling 

är av central betydelse för Öckerö kommuns utveckling. Det är en gemensam uppgift att 

verka för att skapa en attraktiv och lättillgänglig region. 

 

 



Sida 10 av 23 
 

                                             
 

Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program har fokus på det gemensamma ansvaret att 

utveckla regionens attraktionskraft och tillgänglighet.  

 

Genom samstämmiga mål och strategier för ökad attraktionskraft och tillgänglighet för 

regionen, harmonierar det näringslivsstrategiska programmet för Öckerö kommun med den av 

GR överenskomna strukturbilden och strategin för hållbar tillväxt i GR. 

Lokala förutsättningar 
Utöver de globala trender som påverkar näringslivet och kommunen, samt det regionala 

perspektivet, tar programmet också utgångspunkt i Öckerö kommuns styrkor och utmaningar. 

En av styrkorna är närheten till Göteborg. Fler internationella jämförelser placerar 

Göteborgsregionen högt när det gäller konkurrenskraft och framtidspotential vilket illustreras 

i nedanstående punkter.  

 
 Innovationer 

EU Regional Innovation Scoreboard 2016 

Innovationsledare bland 214 regioner 

Mäter innovationsförmågan i europeiska regioner. Västsverige framstår i rapporten som en 

innovationsledare inom Europa. Bland annat får regionen högt betyg för: 

- Välutbildad befolkning 

- Export av högteknologiska varor 

- Process- och produktinnovationer inom SME 

- Ökande sysselsättning inom kunskapsbaserade yrken 
Källa: EU-kommissionen 

 

 Konnektivitet 

European Cities and Regions of the Future 2016/2017 

9 av 468 städer/regioner 

Rankar städer och regioner i Europa med bäst IT- och logistikinfrastrukur. Bland europeiska 

storstäder hamnar Öckerö kommun på nionde plats när det gäller bäst IT- och 

logistikinfrastruktur.  
Källa: fDi 

 

 Tillväxtpotential 

Performance Index 2014 
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10 av 117 regioner 

Mäter europeiska storsregioner som har bäst framtida tillväxtpotential. Öckerö 

kommunsregionen utmärker sig i:  

- Ekonomisk tillväxt 

- Sysselsättning 
Källa: BAK Basel 

 

 Konkurrenskraft 

Europe 2020 Regional Index 2015 

5 av 268 regioner  

Mäter hur nära EU:s regioner är sina målstrategier för att uppnå förbättrad konkurrenskraft. 

Öckerö kommunsregionen möter alla sina uppsatta EU-mål och får bland annat positivt 

omdöme för: 

- Sysselsättning 

- Högre utbildning 

- Forskning och utveckling (FoU) 
Källa: EU-kommissionen 

 

 Kompetens 

Global Cities Talent Competitiveness Index 2017 

5 av 46 städer 

Indexet rankar städer utifrån deras förmåga att attrahera, utveckla och behålla kompetens. 

Öckerö kommuns höga placering drivs av: 

- Hög livskvalitet 

- Välutbildad befolkning 
Källa: INSEAD och Adecco 

 

Öckerö kommuns styrkor 
Göteborgsregionen är en av Europas mest snabbväxande storstadsregioner och befinner sig 

just nu mitt i ett utvecklingssprång, som drivs av stora investeringar i forskning och 

utveckling. I Göteborgsregionen finns planer på investeringar i infrastruktur och annat 

byggande för 1 000 miljarder kronor de kommande 20 åren.1  

I Öckerö planeras en stark tillväxt av befolkningsökning, på ett urval av kommunens öar 
finns stöd i detaljplaner för ökat byggandet av bostäder. Tillväxtområdena 
besöksindustri och maritim industri utgör motorerna för näringslivets utveckling. 
 

Det geografiska läget 
Göteborgsregionens strategiska läge i Skandinavien, en internationell flygplats och 

Skandinaviens största hamn gör regionen tillgänglig för internationell arbetskraft, investerare 

och affärspartners. Inom en radie av 50 mil finns 70 procent av Nordens samlade industri.  

Här finns Göteborgs Hamn, en viktig länk mellan Atlanten och Östersjöområdet, vars 

huvudsakliga upptagningsområde omfattar tio nordiska och baltiska länder. Korta avstånd 

mellan hamn och lager ger låga logistikkostnader och ett 25-tal direktlinjer för godståg mellan 

Göteborgs Hamn och olika inlandsterminaler i Sverige och Norge sparar på miljön.  

I Göteborgsregionen finns även tillgång till internationell flygfrakt. På Göteborg Landvetter 

Airport finns godsterminaler och lager i nära anslutning till flygplatsen vilket ger den 

                                                        
1 Fakta och statistik om Göteborgsregionens näringsliv 2017. Business Region Göteborg, 2017. 
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snabbaste omlastningen av gods i hela Europa. Sammantaget gör detta Göteborgsregionen till 

Sveriges främsta logistiknav.  
 
Ett diversifierat näringsliv 

Regionen har varit Skandinaviens nav för global handel sedan 1700-talet. Inom 

Göteborgsregionen finns idag allt från multinationella företag till småföretagare och kluster 

med kompetens som efterfrågas på globala marknader.  

I dag finns mer än 750 olika branscher i Göteborgsregionen. Det motsvarar hela 93 procent av 

rikets alla branscher, vilket illustrerar mångfalden i regionens näringsliv. Fordonsindustri och 

logistik, informations- och kommunikationsteknik och läkemedelsindustri är dominerande. 

Andra stora områden är maritima näringar, besöksnäring och handel. Små och stora företag 

samverkar på ett fruktbart sätt i att utveckla, producera och marknadsföra nya tjänster och 

produkter. Göteborgsregionens diversifierade näringsliv är också i allra högsta grad globalt. 

Sedan 1990 har antalet utlandsägda företag i Göteborgsregionen nästan fyrdubblats och nu 

finns det cirka 3 000 utlandsägda arbetsställen som sysselsätter drygt 84 000 personer. 

 

Motorn i Sveriges industri 
Göteborgsregionens näringsliv kännetecknas av globala och kunskapsintensiva 

tillverkningsföretag. Tillverkningsindustrin står för nästan en fjärdedel av den totala 

omsättningen i Göteborgsregionens näringsliv och merparten av regionens största företag 

återfinns inom den högteknologiska industrin. 

Den starka tillverkningsindustrin och den industrinära tjänstesektorn gör Göteborgsregionen 

till en forskningsintensiv region. Detta är särskilt framträdande inom tre områden; fordon, 

läkemedel/kemi och företagstjänster. Regionens fordonsindustri står för mer än 60 procent av 

landets privata investeringar i forskning och utveckling. Inom läkemedel/kemi är motsvarande 

andel 42 procent. Inom företagstjänster är andelen 27 procent, till stor del beroende på våra 

stora teknikintensiva konsultföretag.  

Göteborgsregionens starka industri gör också regionen till Sveriges ledande exportregion. 

Under 2016 exporterade regionens företag för cirka 400 000 kronor per sysselsatt. 

Exportvärdet per sysselsatt är därmed klart högre än i de övriga två storstadsregionerna och 

Sverige. Varuexporten uppvisar dessutom en positiv trend och ökade under 2016 med hela 6 

procent i Göteborgsregionen, medan Sveriges varuexport endast ökade marginellt. 
 
En hög kompetensnivå 
Med två universitet och hundratals yrkesutbildningar finns välutbildad arbetskraft i 

Göteborgsregionen. Regionen har en större andel högutbildade än övriga Sverige och nästan 

hälften av alla i åldrarna 25 till 64 år i regionen har en eftergymnasial utbildning.  
Inom Göteborgsregionen finns ett 140-tal yrkesutbildningar, utformade i samarbete med 

arbetsgivare för att matcha arbetsmarknadens kompetensbehov. Chalmers tekniska högskola 

och Göteborgs universitet samlar runt 50 000 studenter, många med internationell bakgrund. 

Vid de två lärosätena bedrivs spetsutbildningar samt tvärvetenskaplig forskning i samarbete 

med företag och myndigheter inom en rad olika områden. 

Regionens näringsliv bidrar också i allra högsta grad till den höga kompetensnivån genom 

kontinuerlig kompetensutveckling av sin personal. Dessutom investerar företag i 

Göteborgsregionen varje år runt 20 miljarder kronor i forskning och utveckling, vilket 

motsvarar nästan en fjärdedel av Sveriges samlade privata investeringar i forskning och 

utveckling. Det gör regionen till en av de mest forskningsintensiva i Europa.  

 

En miljonregion med unik samarbetsförmåga 
Göteborgsregionen präglas av ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och offentlig 
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sektor. Nätverk, kluster och tre science parks skapar förutsättningar för innovation och 

spetskompetens. Inom flera områden finns världsledande forskning och produktutveckling. 

En stark tradition av samarbete mellan olika aktörer bidrar till framgångarna. Göteborg är en 

växande storstadsregion som våren 2017 har drygt en miljon invånare. Det skapar fördelar 

bland annat i form av ökad tillgång till kompetens, kapital och idéer. Samtidigt är närheten 

mellan beslutsfattare och en väl utvecklad förmåga att samarbeta fördelar i konkurrensen med 

andra storstadsregioner. Tillväxten, investeringsmöjligheterna och koncentrationen av 

kompetens inom vissa områden väcker ett ökat nationellt och internationellt intresse. 

Framgångsrika samarbeten mellan näringslivet, akademin och samhällets andra aktörer ger 

också stor uppmärksamhet. 

Öckerö kommuns utmaningar 
Trots Öckerö kommuns många styrkor ur ett näringslivsperspektiv, står vi inför ett antal 

utmaningar de kommande åren. Business Region Göteborg har i rapporten ”Näringsliv och 

Tillväxt 2016” identifierat tio utmaningar som behöver mötas för att Öckerö kommun och 

Göteborgsregionen ska vara en konkurrenskraftig region även i framtiden.2 Öckerö kommuns 

näringslivsstrategiska program utgår från dessa utmaningar. 

 

Säkra kompetensförsörjningen 

Framtidens kompetensförsörjning är den utmaning som näringslivet framhåller som den 

största utmaningen. Kampen om kompetens hårdnar och Öckerö kommun behöver både 

tillvarata och attrahera kompetens, såväl nationellt som globalt. Ökad tillgång till bostäder och 

en tydligare bild av Öckerö kommuns attraktivitet är två av de frågor som näringslivet 

framhåller som viktigast. Dit hör också utbildning och fortbildning som motsvarar 

näringslivets kompetensbehov nu och i överskådlig framtid. 

 

Öka delaktigheten på arbetsmarknaden  

Nära kopplad till behovet av att säkra kompetensförsörjningen, är utmaningen att öka 

delaktigheten på arbetsmarknaden. Samtidigt som kompetensbehovet är stort, står många 

utrikes födda utanför arbetsmarknaden. I ett läge där arbetslösheten i Göteborgsregionen 

successivt har minskat och nu är lägst bland Sveriges storstadsregioner, är det av största vikt 

att förbättra matchningen och aktivt jobba för att öka delaktigheten på arbetsmarknaden.  

 

Planera för tillväxt 
De kommande tjugo åren planeras investeringar på 1000 miljarder kronor i 

Göteborgsregionen. Regionen står därmed för en stor del av hela Sveriges tillväxt och trenden 

är tydlig att allt mer kompetens och tillväxt samlas i storstadsregioner. Det innebär att 

Göteborgsregionens kommuner har ett särskilt nationellt ansvar att planera för tillväxt. Utan 

nya bostäder, nya arbetsplatser och mark för näringslivet kommer regionen att tappa 

konkurrenskraft. Det råder idag brist på verksamhetslokaler i de mest attraktiva lägena och 

även en brist på bostäder i hela Göteborgsregionen. Därför behöver Göteborgsregionen ha en 

samordnad planering som skapar attraktivitet i nya lägen. 

 

Möta klimatutmaningen 

Samtidigt som Göteborgsregionen befinner sig i en tillväxtfas med planerade investeringar i 

mångmiljardklassen, är det avgörande att tillväxten är långsiktigt hållbar och att regionen 

möter klimatutmaningen. I Göteborgsregionen har nivån på koldioxidutsläppen varit konstant 

under hela 2000-talet, för att sedan falla markant från 2011 och framåt. Samtidigt har den 

                                                        
2 Näringsliv och Tillväxt 2016. Business Region Göteborg, 2016. 
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ekonomiska tillväxten i vår region ökat med mer än 50 procent. Denna så kallade 

”decoupling-effekt” visar att regionen gradvis har förbättrat insatserna för att uppnå en hållbar 

ekonomisk tillväxt.  

 

Stärka både arbetsmarknadsregionen och kärnan 

Det finns starka samband mellan folkmängden i en region och dess förmåga att generera 

tillväxt. Ju större region, desto större utbud av arbetstillfällen, branscher, kompetenser, 

upplevelser, kultur, varor och tjänster – och desto större förutsättningar för tillväxt. För att 

Göteborgsregionen ska fortsätta att vara en av Sveriges ledande tillväxtregioner, måste både 

arbetsmarknadsregionen utvidgas och kärnan stärkas. Bättre pendlingsmöjligheter till 

Uddevalla, Trollhättan, Borås, Varberg och Falkenberg bidrar till en större och mer 

diversifierad hemmamarknad. 

 

Stärka regionens internationella position och tillgänglighet 

Lika viktigt som att stärka tillgängligheten inom Göteborgsregionen, är det att stärka den till 

och från regionen. Tillgängligheten till omvärlden är god jämfört med liknande regioner. 

Samtidigt är förbättrad tillgänglighet via tåg, väg, flyg och vattenvägar avgörande för vår 

framtida konkurrenskraft – inte minst med tanke på regionens exportinriktade näringsliv. 

Ytterligare en avgörande faktor är att ha en väl fungerande hamn som kan drivas med full 

kapacitet, eftersom den har stor betydelse för Sveriges utrikeshandel. Göteborgs stad behöver 

också bindas ihop ännu starkare med Oslo och Köpenhamn. I takt med ökad regional 

konkurrens blir det också allt viktigare att Göteborg stad syns och hörs internationellt för att 

attrahera kompetens, kapital och etableringar. 

 

Skapa grogrund för fler växande små och medelstora företag 

Stora och små företag lever i symbios och den ekonomiska hållbarheten i Göteborg och 

regionen skulle stärkas av att fler små och medelstora företag startas och utvecklas. Idag är de 

mindre företagen underrepresenterade och entreprenörskapet lägre i Göteborgsregionen än i 

de båda andra storstadsregionerna i Sverige till skillnad mot förhållandet i Öckerö kommun. 

Med tanke på att de mindre företagen, och framför allt de mindre tjänsteföretagen, växer allt 

snabbare och står för en högre andel av jobbtillväxten, behöver Öckerö kommun fortsätta 

arbetet och stödja utvecklingen av dessa växande små och medelstora företag. 

 

Förbättra företagsklimatet 
Företagsklimatet utgör en huvudkomponent i att skapa en bra grogrund för såväl små och 

medelstora företag, som för stora företag. Företagens upplevelse av det allmänna 

företagsklimatet i Öckerö kommun är positivt men förutsätter ett löpande och aktivt internt 

arbete över förvaltningsgränserna. En del av dessa uppgifter är att förbättra kommunens 

service till företagen. En lika viktig del är att aktivt arbeta med attityderna till företag och 

företagare bland både politiker och tjänstemän i Öckerö kommun såväl som i regionens 

kommuner. Ytterligare en viktig del är att skapa rimliga förutsättningar för små och 

medelstora företag att delta vid inköp och upphandling. 

 

Stärka resurserna inom forskning och utveckling 

Göteborgsregionen har genom flera stora företag en unik koncentration av forskning och 

utveckling (FoU) inom främst teknik och Life Science. FoU-verksamheter är strategiskt 

viktiga och ger stora spridningseffekter till den övriga ekonomin. Därför är det avgörande att 

ytterligare stärka FoU-resurserna inom regionen, genom att stärka samverkan mellan företag, 

kommun och akademi för att bland annat skapa världsledande demonstrationsmiljöer för 
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regionens innovativa företag. 

 

Öka regionens produktivitet 
Denna sista utmaning hänger ihop med samtliga övriga. Med fler företag med höga och 

växande förädlingsvärden, satsningar på utbildning och infrastruktur, samt ökade FoU-

resurser, ökar produktiviteten i regionen. Fler kommer i arbete, högre värden skapas med 

samma insats och nya processer utvecklas och genererar högre värden. Detta är avgörande, 

eftersom Göteborgsregionens ekonomiska attraktivitet och konkurrenskraft ständigt behöver 

stärkas i förhållande till omvärlden.  
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Målbild och mål för kommunens näringslivsutveckling 

Målbild 2035 
Öckerö kommuns näringslivs målbild för 2035 har formulerats i dialog med näringsliv, lokala 

företagsföreningar, akademi, politiker, förvaltningar och bolag samt regionala 

samarbetspartners. Målbilden uttrycker kommunens viljeinriktning för vad som ska uppnås 

genom det samlade arbetet med näringslivsutveckling till år 2035. Målåret är satt i samklang 

med Göteborgs stads näringslivsstrategiska program. 

 

Öckerö kommun är en regional förebild för förmågan att samarbeta – i en miljö där 
människor utvecklas och trivs. Näringslivet har fullt stöd från kommunen och kan 
känna stolthet över att verka i en av världens mest nytänkande storstadsregioner. 

I målbilden utrycks att Öckerö kommun ska vara en regional förebild för sin 

samverkansförmåga. Det innebär en utvecklad samverkan mellan kommunen, näringslivet, 

akademin och ideella sektorn, samt med regionala aktörer, både nationellt och internationellt. 

Syftet med denna utvecklade samverkan är att skapa ett näringslivsklimat som präglas av 

nytänkande, där nya lösningar snabbt fångas upp och där människor kan utvecklas och trivas.  

 

Målbilden uttrycker också att näringslivet ska ha fullt stöd från kommunen. Detta stöd kan 

bland annat manifesteras i det lilla, genom en effektiv handläggning av ärenden, positiva 

attityder och ett gott bemötande från både tjänstepersoner och politiker. Stödet kan också 

uttryckas i de övergripande processerna, som skapar möjligheter för företag att växa, skolor 

som utvecklar bra kompetens, samt stort utbud av bostäder av olika slag.   

 

Mål och indikatorer  
Det övergripande målet för Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program är att skapa 

förutsättningar för: 

 

Minst 900 nya jobb till 2035  

Med nya jobb avses 900 fler sysselsatta från 2020 till 2035 inom Öckerö kommun.  

För att uppnå den långsiktiga målbilden och det övergripande målet, har tre underliggande 

mål formulerats. Målen tar fasta på de strategiska områden som det näringslivsstrategiska 

programmet omfattar. De tre underliggande målen är: 

 

Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft 
Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som på ett framgångsrikt 
sätt kan tillvarata kompetens och attrahera talang. 

Mål 2: Samhällsplanering 
Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som erbjuder goda 
förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt.  

Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft 
Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som har ett mycket gott 
klimat för företagande och innovation. 
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Till varje mål kopplas prioriterade indikatorer och önskvärt läge för dessa, för att kunna följa 

målens utveckling vid uppföljning. De prioriterade indikatorerna kommer kontinuerligt att ses 

över för att säkerställa att de mäter vad som avses, samt kompletteras om nya indikatorer 

uppkommer som är bättre lämpade till att mäta måluppfyllelse. 

I följande stycken beskrivs vart och ett av målen, de prioriterade indikatorer som används för 

att följa målens utveckling, samt önskat läge för dessa indikatorer.  

 

Mål 1: Kompetensförsörjning och attraktionskraft 
 

Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som framgångsrikt sätt 
kan tillvarata kompetens och attrahera talang. 

Det första målet har fokus på människan och att tillvarata varje människas inneboende 

drivkraft och talang. För att Öckerö kommun ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete 

inom kompetensförsörjning och attraktionskraft. 

 

Prioriterade indikatorer:  

 Ökad samverkan mellan näringsliv, skola/akademi och föreningsliv 

 Ökad kommunikation kring Öckerö kommun som besöksdestination 

 Ökat nytta kring etablering av maritim verksamhet 

Önskat läge: 

 Ökad matchning mellan akademi och näringslivets behov 

 Ökat antal besök inom turismen, konferenser och event 

 Fler affärsmässiga besöksnäringsföretag 

 Ökad etablering och samverkan av maritima företag 

 

Mål 2: Samhällsplanering 
 

Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som erbjuder goda 
förutsättningar för en hög och hållbar tillväxt. 

Det andra målet har fokus att skapa en hållbar tillväxt ur samtliga dimensioner – den 

ekonomiska, den ekologiska och den sociala. För att Öckerö kommun ska lyckas nå målet, 

krävs ett internt strategiskt arbete inom hela det regionala samhällsplaneringsområdet, 

inklusive infrastruktur, tillgänglighet, markberedskap och fysiskt planering. 

 

Prioriterade indikatorer:  

 Produktivitet (BRP/capita och förädlingsvärde/sysselsatt) 

 Delta i arbetet kring mobilitet för att öka tillgängligheten till och mellan kommunens tio öar  

 Skapa förutsättningar för 900 nya arbetstillfällen år 2035 

 Skapa förutsättningar för ökad tillämpning av vattenvägar till/från/mellan Göteborg och 

kommunens öar. 
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Önskat läge: 

 Öckerö kommuns produktivitet ska öka i samma takt som eller snabbare än 

Göteborgsregionen  

 Ökat antal invånare och sysselsatta i Öckerö kommuns lokala arbetsmarknad 

 Permanenta trafiklinjer mellan Göteborgs stad och kommunens huvudöar samt trafikerade 

vattenvägar mellan kommunens övriga öar 

Mål 3: Företagsklimat och innovationskraft 
 

Öckerö kommun är en del av en storstadsregion i Europa som har bäst klimat för 
företagande och innovation. 

Det tredje målet har fokus på näringslivsklimatet och att skapa gynnsamma förutsättningar för 

nya företag att etableras, befintliga företag att växa och innovationer att utvecklas. För att 

Öckerö kommun ska lyckas nå målet, krävs ett strategiskt arbete inom företagsklimat och 

innovationskraft. 

 

Prioriterade indikatorer:  

 Företagsklimat 

 Bidra med stöd och möjligheter till forskning och utveckling (FoU) för kommunens företag 

och akademier 

 SME Innovation In-house som en del av EU Regional Innovation Scoreboard  

Önskat läge: 

 Stabilt och innovativt företagsklimat 

 Fortsatt högt nyföretagande 

 Fortsatt hög ranking i Sveriges Kommuner och Landstings Insiktsmätning och andra 

mätningar, så som Svenskt Näringslivs sammanfattande omdöme 

 Öckerö kommun ska bidra till att Göteborgsregionen ska ha högre resultat vad gäller privata 

investeringar inom FoU i relation till liknande storstadsregioner i Europa 

 Öckerö kommun har som mål att bidra till en ökning inom området SME Innovation Inhouse 

inom EU Regional Innovation Scoreboard 

 Etablering av testbäddar för ökad mobilitet med stöd av vattenvägar 
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Utmaningarna att säkra kompetensförsörjningen och att öka delaktigheten på 

arbetsmarknaden möts genom de insatser som föreslås inom det strategiska området 

kompetensförsörjning. Det är också dessa båda utmaningar som prioriterades högst av 

näringslivet i dialogmötena. 

 

Utmaningen att planera för tillväxt möts genom insatserna inom det strategiska området 

markförsörjning och fysisk planering. Insatserna inom detta område, tillsammans med 

insatserna inom infrastruktur och tillgänglighet, möter också utmaningen att stärka både 
arbetsmarknadsregion och kärna. På motsvarande sätt möter insatserna inom områdena 

infrastruktur och tillgänglighet samt attraktionskraft, utmaningen att stärka regionens 

internationella position och tillgänglighet. 

 

För att möta klimatutmaningen föreslås flera insatser inom både det strategiska området 

infrastruktur och tillgänglighet, och området innovationskraft. Detta område innehåller även 

insatser för att möta utmaningen att stärka resurserna inom forskning och utveckling.  

Utmaningen att skapa en grogrund för fler växande små och medelstora företag möts genom 

insatser inom de strategiska områdena attraktionskraft och företagsklimat. Det sistnämnda 

området har också direkt bäring på utmaningen att förbättra företagsklimatet. 

Den sista utmaningen, att öka regionens produktivitet, hänger ihop med de övriga 

utmaningarna och har således kopplingar till samtliga sex strategiska områden. 

Specifika och strategiska insatser 
Inom varje strategiskt område anges en huvudstrategi och ett antal insatser för att genomföra 

huvudstrategin. Dessa strategier och insatser är specifika för det näringslivsstrategiska 

programmet och finns inte lika tydligt uttryckta i något annat av Öckerö kommuns styrande 

dokument och program.  

På motsvarande sätt innehåller Öckerö kommuns näringslivsstrategiska program inte sådana 

strategier och insatser som redan omfattas av befintliga styrande dokument och program. 

Insatser för att skapa en trygg stad med social hållbarhet och bygga fler bostäder hör till denna 

kategori och finns därför inte med bland insatserna i det näringslivsstrategiska programmet, 

även om det är av största vikt för näringslivet att dessa insatser genomförs. 

Särskilt betydelsefullt är också att det finns ett väl fungerande utbildningssystem av hög 

kvalitet, där en attraktiv internationell skola har stor betydelse för näringslivets möjligheter att 

rekrytera internationell kompetens. Även denna typ av insatser inryms i andra styrdokument 

och är därför inte inkluderade i det näringslivsstrategiska programmet. 

Insatserna i programmet är vidare av strategisk snarare än operativ karaktär. Det operativa 

genomförandet av programmet, samt vilka konkreta åtgärder som ska vidtas, kommer att 

beskrivas i separata handlingsplaner då programmet är beslutat, där berörda nämnder och 

styrelser inom ramen för sina uppdrag tar fram dessa. Utifrån dialogen med näringsliv och 

akademi, är det avgörande att det operativa genomförandet präglas av mod, nytänkande, 

handlingskraft och samverkan. Dessa fyra aspekter bör genomsyra arbetet inom samtliga 

strategiska områden.  

I följande stycken beskrivs vart och ett av de strategiska områdena, dess huvudstrategier samt 

insatserna de omfattar. 
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Strategi 1: Kompetensförsörjning 
 

Öckerö kommun tillvaratar och attraherar kompetens. 

Tillgång till arbetskraft med relevant kompetens är en av de viktigaste förutsättningarna för 

att näringslivet i Öckerö kommun ska vara konkurrenskraftigt och fortsätta utvecklas. För att 

säkra morgondagens kompetensförsörjning ska Öckerö kommun arbeta aktivt med att 

identifiera och tillvarata den kompetens som redan finns här, samt attrahera kompetens 

regionalt och nationellt. 

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Utveckla skola-näringslivssamverkan och låta entreprenörskap löpa som en röd tråd genom 

hela utbildningssystemet. 

 Utveckla relevanta utbildningar som arbetslivet efterfrågar på alla nivåer. 

 Utveckla möjligheten till fortbildning och kontinuerligt lärande på arbetsplatsen. 

 Verka för bättre matchning och snabbare validering av kompetenser tillsammans med 

näringslivet för ökad delaktighet på arbetsmarknaden.  

 
Strategi 2: Attraktionskraft 
 

Öckerö kommun är en attraktiv plats att besöka, verka och bo i. 

Tillväxten har en regional logik och det är regioner snarare än kommuner som konkurrerar om 

kompetens och kapital. Öckerö kommun ska vara en plats som är attraktiv att besöka, verka 

och bo i. För att vara det behöver Öckerö kommun både leverera en god samhällsservice och 

förmedla berättelsen om Öckerö kommun som attraktiv plats. 

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Visa öppenhet för att attrahera investeringar och stödja företagsetableringar. 

 Aktivt marknadsföra platsen genom att utveckla berättelsen om Öckerö kommun och det 

utvecklingssprång vi befinner oss i. 

 Skapa tillåtande miljöer som främjar entreprenörskap och där gräsrotsinitiativ får möjlighet att 

utvecklas. 

 

Strategi 3: Infrastruktur och tillgänglighet 
 

Öckerö kommun har en fungerande infrastruktur och god tillgänglighet. 

Med sitt geografiska läge med närheten till Göteborg och dess starka position som 

internationell logistiknod samt direkt tillgång till vattenvägar, nationellt som internationellt, 

har Öckerö kommun en gynnsam placering för företagsverksamhet. 

För att stärka positionen ytterligare, ska Öckerö kommun fortsätta utveckla en väl fungerande 

marin infrastruktur med god tillgänglighet för både människor och gods. 
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Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Fortsätta utveckla Öckerö kommun som den marina porten till Göteborg och regionen. 

 Verka för effektiva, hållbara resor med alla trafikslag såväl inom som till och från kommunen.   

 Tillvarata Öckerö kommuns unika kompetens inom marina hållbara transportsystem och 

mobilitetslösningar och låta det prägla kommunens omvandling. 

 Stödja omställningen till en smart kommun genom att tillvarata digitaliseringens möjligheter. 

 

Strategi 4: Markberedskap och fysisk planering 
 

Öckerö kommun erbjuder innovativa möjligheter till verksamhetsmark och fysisk 
planering. 

För att underlätta näringslivets etablering och expansion, behöver Öckerö kommun, 

tillsammans med Göteborgsregionen, planera för tillväxt. Öckerö kommun befinner sig i en 

utveckling med ökat permanent boende och breddad verksamhet, främst inom det maritima 

området och besöksindustrin.  

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Bedriva en mark- och lokalförsörjning med insikt om näringslivets etablerings-,  expansions- 

och innovationsbehov.  

 Stärka och utveckla strategiska lägen som möter näringslivets behov av tillväxt. 

 Utarbeta ändamålsenliga detaljplaner som fungerar för ett föränderligt näringsliv, möjliggör 

snabbare etableringar och skapar förutsättningar för att arbeta nytänkande. 

 

Strategi 5: Företagsklimat 
 

I Öckerö kommun är det enkelt att driva företag. 

Ett positivt företagsklimat är en förutsättning för att näringslivet ska fortsätta välja Öckerö 

kommun som bas för etablering och expansion. I Öckerö kommun ska det vara enkelt att 

driva företag, det är ledstjärnan för alla våra kontakter med företagen. Varje möte ska präglas 

av ett positivt bemötande, vi ska alltid ha kunden i fokus och vi ska ha god kunskap om 

kommunens erbjudande till företagen. Vid inköp och upphandling är det viktigt att små och 

medelstora företag ges rimliga möjligheter att delta. 

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Fortsätta att aktivt arbeta med attityder till och förståelse för företag och företagande hos 

politiker och tjänstemän. 

 Arbeta systematiskt med att förenkla kommunens processer ur ett näringslivsperspektiv.  

 Positionera Öckerö kommun som regionens ledande test- och demomiljö för maritima hållbara 

lösningar. 

 Tillse att kommunens beslut i relevanta frågor innehåller en analys om hur det påverkar 

näringslivet. 
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 Arbeta i samverkan med externa aktörer för att stödja nyföretagande samt utveckling av små 

och medelstora företag. 

Strategi 6: Innovationskraft 
 

Öckerö kommun stärker näringslivets förutsättningar för innovation. 

Öckerö kommun är en del av Sveriges viktigaste industriregion som har basen för flera 

globala kunskapsintensiva tillverkningsföretag. Det skapar unika förutsättningar för en att 

vara test-arena för utveckling av ny teknik, nya processer och affärsmodeller som kan lösa 

framtidens samhällsutmaningar. Öckerö kommun ska stödja denna utveckling genom att 

stärka näringslivets förutsättningar för innovation och inom kommunen vara öppen för 

innovationer i sina verksamheter. 

 

Det gör Öckerö kommun genom att: 

 Initiera, utveckla och samordna klusterinitiativ och strategiska samverkansprojekt där 

kompetenser korsbefruktas. 

 Positionera kommunen som en del av regionens ledande test- och demomiljöer för hållbara 

lösningar inom maritim industri och mobilitet. 

 Stärka Öckerö kommuns position som en del av den innovativa motorn i svensk industri.  

 Satsa aktivt på kreativa näringar som katalysator för innovation. 
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Arkivorganisation för kommunstyrelsen 
 

Förslag till beslut 
1) Arkivansvariga för kommunstyrelsen utses enligt förslag. 
2) Arkivredogörare för kommunstyrelsen utses enligt förslag. 
3) Kommundirektören ges fullmakt att utse nya personer till arkivansvariga och 

arkivredogörare. Om en ny funktion ska utses till något av dessa uppdrag 
måste frågan dock behandlas av kommunstyrelsen. 

 
Ärendet 
Den 20 april 2017 antog kommunfullmäktige ett nytt arkivreglemente för Öckerö 
kommun.1 Syftet med det nya arkivreglementet är att tydliggöra hur kommunen ska 
arbeta med arkivvården, samt tydliggöra var ansvarsgränserna går inom denna – 
både avseende ansvaret på myndighetsnivå (dvs. mellan arkivmyndigheten och de 
andra myndigheterna samt bolagen) och på funktionsnivå (dvs. vilket ansvar som 
åligger kommunarkivarien, de arkivansvariga, arkivredogörarna, chefer och hand-
läggare, etc.).  
 
I samband med att arkivreglementet antogs fick kommunstyrelsen, nämnderna, 
kommunrevisionen och bolagen i uppdrag av fullmäktige att utse sina arkivansva-
riga och arkivredogörare, samt rapportera dessa till arkivmyndigheten (kommun-
styrelsen).2 Syftet med att utse dessa funktioner är att skapa en arkivorganisation, 
som kan implementera arkivlagstiftningens och arkivreglementets bestämmelser 
inom kommunens myndigheter och bolag.  
 
Nu har kommunarkivarien, i samråd med berörda verksamheter, tagit fram ett för-
slag till arkivorganisation för kommunstyrelsen. 
 
Ekonomi 
Arkivvården inom kommunstyrelsens ansvarsområden har i många år varit efter-
satt. Vad gäller ärendets ekonomiska konsekvenser är det svårt att uppskatta hur 

                                                           
1 KF § 18/2017. 
2 KF § 18/2017. 
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mycket resurser verksamheterna behöver avsätta för att med större kraft kunna ar-
beta med arkivfrågorna. Veterligen har sedan tidigare endast plan-, bygg- och miljö-
chefen äskat pengar för att ta tag i arkivfrågorna på sin verksamhet, och att göra 
jämförelser med andra kommuner för att kunna uppskatta kostnaderna är vanskligt. 
För en kommun/nämnd som länge har investerat mycket resurser i den här sortens 
frågor kanske en arkivorganisation kunnat sjösättas inom befintlig budgetram, me-
dan det i andra fall kanske behövts tillskott av extra resurser av kraftigt varierande 
storlek.  
 
Tittar vi på kommunens egen organisation var socialnämnden och barn- och utbild-
ningsnämnden först med att utse sina arkivorganisationer, vilket gjordes under hös-
ten 2017. På respektive förvaltning skrev ansvarig handläggare, de dåvarande admi-
nistrativa cheferna, så här i sina tjänsteskrivelser i ärendet: 
 

• ”Arkivvården inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområden 
har i många år varit eftersatt och inte prioriterats. Därför kommer det inled-
ningsvis krävas en större riktad insats där någon avsätter tid och arbetar fo-
kuserat med att skapa rutiner samt gör den gallring som skulle skett tidigare 
år. Framöver kommer arkivvården dock kunna skötas inom befintlig organi-
sation och budget. Vi beräknar att det kommer krävas en tillfällig utökning av 
organisationen på ca 30 % under 2018, vilket motsvarar kostnader på ca 150 
000:-.”3 

• ”Arkivvården inom socialnämndens verksamhetsområden har i många år va-
rit eftersatt. Under slutet av 2016 och under 2017 har en större riktad insats 
genomförts enligt beslut från socialnämnden, gällande gallring av handlingar 
inom socialtjänsten. Därmed bedöms arkivvården framöver kunna skötas 
inom befintlig organisation och budget”.4   

 
Beredning  
Att skapa en arkivorganisation för kommunstyrelsen har varit en mycket utdragen 
process som har pågått i omgångar sedan sommaren 2017; dvs. i över två år. Detta 
beror delvis på att kommunarkivarien har varit upptagen med uppdraget som val-
samordnare för de allmänna valen under 2018 och 2019. Det beslutsförslag som nu 
föreligger har diskuterats med berörda verksamheter i olika forum: 
 

• Mailkorrespondens med fritid- och kulturchefen 28 mars. 
• Mailkorrespondens med samhällsbyggnadschefen 23 augusti. 
• Mailkorrespondens med plan-, bygg- och miljöchefen 26 augusti. 
• Mailkorrespondens med HR-chefen 26 augusti. 
• Kanslimöte för juridik- och kanslienheten 2 september. 
• Samtal med digitaliserings- och kommunikationschefen 3 september. 
• Mailkorrespondens med ekonomienheten 5 september. 
• Mailkorrespondens med etablerings- och arbetsmarknadschefen 5 och 17 

september. 
• Mailkorrespondens med verksamhetschefen för styr och stöd 19 september. 

                                                           
3 Beslutsunderlag till BUN § 57/2017, tjänsteskrivelse 2017-09-20, s. 2 (dnr. BUN 0082/17). 
4 Beslutsunderlag till SN § 66/2017, tjänsteskrivelse 2017-12-04, s. 2 (dnr. SN 0077/17). 
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namnen på de personer som föreslås som arkivansvariga och arkivredogörare för 
kommunstyrelsen. 
 
Bilaga  
Förslag till arkivorganisation för kommunstyrelsen, inklusive namn (daterad 1 okto-
ber 2019). 
 
Expediering av beslut 

• Kommundirektör Gull-Britt Eide 
• Kommunstyrelsens arkivansvariga: Tannaz Ghaderi, Anna Dannjé-Brocker, 

Urban Olsson, Andreas Beutler, Karin Zachau och Veronica Tindvall. 
• Kommunstyrelsens diarium (diarium.ks@ockero.se)  

 
 
 
 
Daniel Spindel, 
Kommunarkivarie 
 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörda chefer  
Underskrift: Underskrift:  
 
 
 
 
 
 
Namnförtydligande: Gull-Britt Eide Namnförtydligande: Tannaz Ghaderi  
Titel: Kommundirektör Titel: Juridik- och kanslichef 
Datum: 2019-10-01 Datum: 2019-10-01 







        

 
  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 2019-09-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Urban Olsson 
Ärende: Risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö Kommun 
Diarienummer: KS 169/18 

 

Risk och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö 
Kommun 
 

Förslag till beslut 
 
Risk och sårbarhetsanalys för Öckerö kommun antas.  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.  
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
 
Lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anger att kommunen ska 
analysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen samt hur 
dessa händelser kan påverka den egna verksamheten och det geografiska området.  
Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

Syfte och mål med en risk- och sårbarhetsanalys 
Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten, stärka 
krisberedskapen samt beskriva och kommunicera en riskbild för hela kommunens 
geografiska område.  
Målet är att genom en väl utvecklad kontinuitetshantering skapa en uthållig och 
robust kommunal verksamhet, som kan stå emot störningar, kriser och 
extraordinära händelser. 
Enligt gällande lagstiftning ska kommunen senast den 31 oktober, under första 
kalenderåret efter val till kommunfullmäktige, redovisa en övergripande risk- och 
sårbarhetsanalys till länsstyrelsen.  
En uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysens effekt ska årligen lämnas in till 
länsstyrelsen senast den 15 februari. 
Denna risk- och sårbarhetsanalys är upprättad i enlighet med den föreskrift som 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fastställt (MSBFS 
2015:5). 
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Inledning 
Lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser i fredstid och höjd beredskap anger att kommunen ska analysera vilka extraordinära 
händelser som kan inträffa i kommunen samt hur dessa händelser kan påverka den egna 
verksamheten och det geografiska området.  

Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  

Syfte och mål med en risk- och sårbarhetsanalys 
Syftet med en risk- och sårbarhetsanalys är att minska sårbarheten, stärka krisberedskapen 
samt beskriva och kommunicera en riskbild för hela kommunens geografiska område.  

Målet är att genom en väl utvecklad kontinuitetshantering skapa en uthållig och robust 
kommunal verksamhet, som kan stå emot störningar, kriser och extraordinära händelser. 

Enligt gällande lagstiftning ska kommunen senast den 31 oktober, under första kalenderåret 
efter val till kommunfullmäktige, redovisa en övergripande risk- och sårbarhetsanalys till 
länsstyrelsen.  

En uppföljning av risk- och sårbarhetsanalysens effekt ska årligen lämnas in till länsstyrelsen 
senast den 15 februari. 

Denna risk- och sårbarhetsanalys är upprättad i enlighet med den föreskrift som Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) har fastställt (MSBFS 2015:5). 

I föreskriften finns ett antal begrepp som behöver förklaras.  

Samhällsviktig verksamhet 
En samhällsviktig verksamhet uppfyller minst ett av följande villkor: 

Bortfall av eller svår störning i verksamheten kan, ensamt eller tillsammans med händelser i 
andra verksamheter, på kort tid leda till att en allvarlig kris inträffar i samhället.  

Verksamheten är nödvändig eller väsentlig för att en redan inträffad kris i samhället ska 
kunna hanteras för att minimera skadeverkningarna.  

Kritiska beroenden 
Beroenden som är avgörande för att samhällsviktiga verksamheter ska fungera. Dessa 
karaktäriseras av att ett bortfall eller en störning i beroendet, relativt omgående leder till att en 
allvarlig kris eller en extraordinär händelse inträffar.  

Interna kritiska beroenden är sådant som kommunen kan hantera och påverka inom de egna 
verksamheterna.  

Externa kritiska beroenden är sådant som kommunen inte kan hantera eller påverka själv, t.ex. 
el, telefoni och internet. 

Maximal avbrottstid 
Maximal avbrottstid anger hur länge ett kritiskt beroende för en samhällsviktig verksamhet 
kan vara ur funktion, utan att riskera liv/hälsa eller samhällets funktionalitet. 



Avgränsningar 
Denna analys hanterar enbart de samhällsviktiga verksamheter där kommunen är huvudman. 

Analysen av verksamheternas kritiska interna och externa beroenden har begränsats till första 
leveransnivå i beroendekedjan. 

Sammanfattning av kommunens förmåga till krishantering  
En god förmåga till krishantering är en förutsättning för upprätthållandet av samhällsviktiga 
verksamheter.  

Kommunfullmäktige antar under varje mandatperiod ett program för krisberedskap. 
Programmet beskriver kommunens inriktning med sitt krisberedskapsarbete samt en 
handlingsplan med det arbete som ska genomföras för att uppfylla målen. 

Styrkorna i kommunen bygger på ett delegerat ansvar och en flexibel, handlingskraftig 
organisation, oavsett om verksamheten drivs i kommunal eller privat regi.  

Krisledningsorganisationen har förmåga att verka i flera olika funktioner och roller, även om 
det ligger utanför det normala ansvarsområdet. Förmågan har prövats vid ett antal störningar 
under senare år. Generellt finns alltid ett behov av kompletterande utbildning och övning i 
krisledning och krishantering. 

Efter workshop med kommundirektör och chefsgrupp prioriterades följande fokusområden för 
att öka kompetens och förmåga att hantera samhällsstörningar. Denna prioritering gjordes 
oberoende av genomförd riskvärdering, då dessa händelser ansågs mest akut för utveckling av 
krishanteringsförmågan. Dessa är: 

• Avbrott i datakommunikation 
• Elavbrott under längre tid 
• Vattentillförseln stryps/haveri 
• Hot om Pågående dödligt våld, PDV 

Öckerö kommuns organisation 
Under kommunfullmäktige består organisationen av: 

Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska organ med helhetsansvar för kommunens 
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen leder och samordnar 
förvaltningen av kommunens angelägenheter och har den övergripande tillsynen över 
kommunens övriga nämnder/styrelsers verksamhet. 

Kommunstyrelsens Presidium samt ordförande i SN, BUN och BMN är tillika 
Krisledningsnämnd. 

Socialnämnd 
Socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens socialtjänst, insatser för 
funktionshindrade, kommunal hälso- och sjukvård samt räddningstjänst. Därutöver ansvarar 
nämnden även för myndighetsutövning enligt alkohol- och tobakslagen. 



Barn- och utbildningsnämnd 
Barn- och utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för utbildning på 
grundskolenivå, gymnasieutbildning, vuxenutbildning och barnomsorg i Öckerö kommun. 
Ansvarsområdet för barnomsorg omfattar förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 

Bygg- och miljönämnd 
Bygg- och miljönämnden ansvarar för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Nämnden ansvarar även 
för byggfrågor och har ett delat ansvar med kommunstyrelsen för fysisk planläggning. 

Rådet för Hälsa och Trygghet, RHT 
RHT är ett tvärsektoriellt samverkansforum och fungerar som ett folkhälsoråd, 
brottsförebyggande råd och krishanteringsråd. Syftet med rådet är att nå samsyn kring hur god 
folkhälsa, säkerhet och trygghet ska uppnås utifrån ett medborgerligt och samhällsinriktat 
perspektiv. 

Ledamöterna i rådet består av politiker och tjänstemän i ledande position. 

Kommunens förvaltningsorganisation 
Förvaltningsorganisationen består av: 

• Kommunstyrelsens förvaltning som omfattar: 
o Verksamhet samhällsbyggnad 
o Besöksnäring och näringslivsenhet 
o Etablering- och arbetsmarknadsenhet 
o Verksamhet fritid och kultur 
o Verksamhet styr och stöd 

• Socialförvaltning som omfattar: 
o Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder 
o Äldreomsorg 
o Räddningstjänst 

• Barn- och utbildningsförvaltning som omfattar: 
o Förskoleverksamhet 
o Grundskoleverksamhet 
o Gymnasium 
o Vuxenutbildning 

Varje förvaltning leds av en förvaltningschef. 

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman tillika förvaltningschef för 
Kommunstyrelsens förvaltning och har ett samordningsansvar för kommunens 
förvaltningsorganisation.  

Kommunens ledningsgrupp består av kommundirektör, övriga två förvaltningschefer, 
ekonomichef, HR-chef samt verksamhetscheferna för Samhällsbyggnad och Styr och stöd. 

Öckerö kommun har cirka 1 100 anställda. 

Kommunala bolag 
• Öckerö Fastighets AB 
• Öckerö Rederi AB 



Beskrivning av kommunen och dess geografiska område  
Öckerö kommun är beläget mellan Göteborgs hamninlopp och Marstrand.  Kommunen saknar 
fast landförbindelse, och är helt beroende av statliga vägfärjor med länsväg 155 som enda 
anslutningspunkt på fastlandet.  

Fyra av öarna är sammanbundna med broar och till de tre nordöarna trafikerar Trafikverkets 
Färjerederi. Två öar är bilfria och hit sker kommunikationen med kommunens personfärja. 
Regionen, genom Västtrafik, ombesörjer trafiken med bussar på de större öarna.  

Kommunen är en ytterskärgård med Kattegatt som horisont med en areal på 25.9 km2. Den 
består av ca 13 000 invånare fördelat på 10 bebodda öar och med en befolkningstäthet på 472 
inv./km2.   Näringslivet är starkt i kommunen med ca 800 registrerade företag. Det flesta 
arbetar dock utanför kommunen som har en nettoutpendling på ca 2 700 invånare.  

Föreningslivet är starkt med drygt 50 registrerade föreningar inklusive religiösa samfund.  
Tillgången till friluftsliv är stor och inom kommunens geografiska område finns tre 
naturreservat – Ersdalen på Hönö, Rörö samt Nordre Älvs estuarium.  

Generell riskbild  
Kommunen har inte någon egen dricksvattenproduktion utan är helt beroende av leverans via 
ledningar från Göteborg.  

Kommunen är helt beroende av färjetrafik som kommunikationsmedel till fastlandet och 
mellan vissa öar.   

Olika former av väderhändelser som kan leda till att samhällsviktiga verksamheter påverkas 
negativt är åska, skyfall och långvarig torka.  

Den pågående klimatförändringen med bland annat risk för höga temperaturer ökar 
sannolikheten för omfattande bränder. 

Beskrivning av arbetsprocess och metod  
Risk- och sårbarhetsanalysen grundas på den kommunövergripande analys som genomförts 
med kommunens chefsgrupp under workshop 1 (WS 1).  

Här identifierades vad som kan hota det som är skyddsvärt samt kommunens och det 
geografiska områdets samhällsviktiga verksamheter och funktioner. 

Respektive förvaltning och dess verksamheter har därefter bedrivit arbetet i två steg genom 
workshop 2 och 3: 

Workshop 2 (WS 2) Samhällskonsekvensanalys – för att identifiera samhällsviktiga 
åtaganden och funktioner med interna och externa beroenden, samt maximala tolerabla 
avbrottstider. Denna genomfördes med ledningsgruppen för respektive förvaltning.  

Workshop 3 (WS 3) Förmågebedömning – för att belysa nuvarande alternativa åtgärder samt 
förslag på kompletterande åtgärder, i syfte att stärka förmågan att hantera störningar i 
verksamheten och samhällsviktiga åtaganden. Denna genomfördes med respektive 
förvaltnings verksamhetsansvariga och sakkunniga. 



Identifierad samhällsviktig verksamhet inom kommunens geografiska 
område 
Nationella samhällsviktiga sektorer  
De samhällssektorer som, enligt MSB, omfattar samhällsviktiga funktioner och verksamheter: 

1. Energiförsörjning. 
2. Finansiella tjänster. 
3. Handel och industri. 
4. Hälso- och sjukvård samt omsorg. 
5. Information och kommunikation. 
6. Kommunalteknisk försörjning. 
7. Livsmedel. 
8. Offentlig förvaltning. 
9. Skydd och säkerhet. 
10. Socialförsäkringar. 
11. Transporter. 

Identifierade verksamheter som bedrivs i Öckerö kommuns regi och som ingår i en 
samhällsviktig sektor enligt ovan. 

• Försörjningsstöd 
• Hälso- och sjukvård 
• Förskola, skola och fritidsverksamhet 
• Individ- och familjeomsorg/funktionshinder 
• Äldreomsorg 
• IT/telefoni/Kommunikation. Ö-nät, Öfab 
• VA-försörjning 
• Vinterväghållning 
• Avfallshantering 
• Fastighetsbolag 
• Måltidsservice 
• Politisk ledning, Förvaltningsledning 
• Skydd och säkerhet samt krishantering 
• Räddningstjänst 
• Rakelfunktioner 
• Försäkringar, tjänsterese-, olycksfall- samt pensionsförsäkringar 
• Färjeenhet, transportfartyg 
• Skolskjuts, färdtjänst samt övriga transporter 

Annan huvudman  
Identifierade samhällsviktiga verksamheter inom Öckerö kommuns geografiska område som 
inte har kommunen som huvudman. Det ankommer på respektive huvudman att göra 
motsvarande analys. 

• Ellevio Elnät 
• Drivmedelsstationer 
• Bank 



• Vårdcentraler 
• Post Nord. 
• Tele- och datanät 
• Livsmedelsbutiker 
• Polis och bevakningsföretag 
• Socialförsäkringssystem 
• Västtrafik bussar 
• Trafikverket färjor 
• SSRS 

Identifierade kritiska beroenden för kommunens samhällsviktiga 
verksamhet 
Här beskrivs samhällsviktiga verksamheter samt interna och externa kritiska beroenden som 
är avgörande, för att de verksamheter som har kommunen som huvudman ska fungera.  

Faller en eller flera av beroendena bort helt eller delvis kan detta leda till allvarliga störningar 
i verksamheten.  

Identifierade kritiska beroenden redovisas utan inbördes ordning. 

Dokumentation med detaljerad redovisning av respektive workshop, som ligger till grund för 
denna analys, finns hos verksamhetsansvariga inom kommunen.  

Kommunstyrelsens förvaltning 
Kommunikations- och utvecklingsenhet 
IT-infrastruktur 
IT-infrastruktur är en samhällsviktig verksamhet. Samhällets funktioner är beroende av att 
verksamheten fungerar.  

Kritiska beroenden är:  

• Personal med särskild kompetens 
• Verksamhetsanpassade lokaler (serverhall, kyla, UPS, skalskydd, brandskydd, 

reservkraft och översvämningsskydd) 
• System- och informationssäkerhetsanalyser 
• Hårdvara 
• Övervakning  
• Driftlarm 
• Loggning 
• Regelverk 
• El 
• Extern personal med specialistkompetens 
• Datakommunikation via fiber, lokala nät, trådlösa nät och mobila nät 
• Radiolänk för växeltelefoni 
• Internetleverantör 
• Drivmedel reservkraft 



Kommunikation 
Vid allvarliga händelser ökar efterfrågan på information kraftigt. Snabb, tillförlitlig och 
aktuell information bidrar till att hålla samtliga aktörer informerade och minskar 
ryktesspridning och spekulationer. 

Kritiska beroenden är:  

• Hemsida och sociala medier 
• Telefonisystem 
• Tillgång till personal 
• Upplysningscentral/Kundcenter 
• Organisation som kan ge stöd 

Skydd och säkerhet samt krishantering 
Skydd av kommunala verksamheters funktion mot sabotage och skadegörelse samt en 
fungerande krishantering är samhällsviktig. 

För att kunna uppfylla de krav som ställs på en kommun vid kriser, finns det olika typer av 
resurser som kommunens krishanteringsorganisation behöver disponera.  

Kritiska beroenden är:  

• Uppdaterade planer och styrdokument 
• Ledningsplats med teknik för krisledning 
• Personal med särskild kompetens 
• TiB-funktion 
• Larm, larmmottagning och bevakning 
• Kommunikation 
• El 

Verksamhet Samhällsbyggnad 
Vatten- och avloppsförsörjning  
Fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en samhällsviktig verksamhet. Avbrott i 
försörjningen leder snabbt till störningar i samhället.  

Dricksvatten distribueras från vattenverken Alelyckan och Lackarebäck i Göteborg till 
mottagningsreservoarer, varifrån dricksvattnet förs vidare via Öckerö kommuns ledningsnät, 
tryckstegringsstationer och reservoarer till vattenkollektivet. Öckerö kommun har ett tjugotal 
djupborrade brunnar som ska kunna försörja kommunen med nödvatten i ett krisläge. Dessa 
ligger sedan flera år i träda.  

Kommunens avloppsanläggning omfattar utöver ledningsnät och pumpstationer tre 
avloppsreningsverk. 

Kritiska beroenden är:  

• Ledningar med distributionsutrustning 
• Personal med särskild kompetens 
• Styrsystem, processtyrning och larm 
• Provtagningsutrustning 
• Skydd och säkerhet 



• Transport/färjetransport 
• Vägar och färjetransporter 
• TiB-funktion (egen jour) 
• Kommunikation 
• Checklistor och rutiner 
• Krisledning 
• Varning och information till allmänheten (Eget SMS-system) 
• Entreprenörer ledningsnät, grävmaskiner, rörläggare etc 
• Laboratorier 
• Fungerande dagvattensystem/VA-ledningsnät. 
• Elförsörjning och reservkraft 
• Tillgång till reservdelar 
• Tillgång till dricksvatten 
• Nödvattenutrustning. 
• Drivmedel till reservkraft 

 

Renhållning 
Hämtning och hantering av avfall är en samhällsviktig verksamhet. Ett kommunalt ansvar 
som bedrivs i samarbete med Renova AB, som hämtar det insamlade och komprimerade 
avfallet efter avrop. 

Kritiska beroenden är: 

• Kommunikation 
• Personal med särskild kompetens 
• Övrig personal 
• Specialfordon, fordon och drivmedel 
• Framkomlighet på gator/vägar/färjor 
• Brandskydd 
• IT-system (Spatial mapp, Ådata internt för Miljö) 
• El 
• Sopkärl, avfallscontainers, komprimator och avfallsanläggning Renova  

 

Miljö- och hälsoskydd 
Större sjukdomsutbrott eller omfattande eller allvarliga brister i livsmedelshygien innebär fara 
för liv och hälsa. 

Tillgång på fungerande tillsynsverksamhet inom smittskydd och livsmedelskontroll är 
samhällsviktiga verksamheter. 

Kritiska beroenden är:  

• Tillgång på personal med kompetens 
• IT- och verksamhetssystem 



• Samverkan med externa aktörer (annan kommun, analyslabb, smittskyddsläkare, 
Statens veterinärmedicinska anstalt, länsveterinären och Jordbruksverket) 

Kostenheten 
Kommunens centrala kök för tillagning och distribution av livsmedel är en samhällsviktig 
funktion. 

Kritiska beroenden är: 

• Verksamhetslokaler med utrustning 
• Personal med särskild kompetens 
• Listor (allergi etc), recept 
• Checklistor och rutiner 
• Råvaror 
• Vatten och avlopp 
• Transporter 
• Elförsörjning 
• Kylning 
• Kemikalier 
• Expandering av lagerkapacitet 
• Kommunikation 
• Avfallshantering 

Snöröjning  
Ett fungerande vägnät är avgörande för att samhället ska fungera. 

Händelser i form av t.ex. snöoväder eller olyckor kan leda till störningar och påverka 
samhällets funktioner. 

Kritiska beroenden är: 

• Personal med särskild kompetens 
• Mobilnät, internet och telefoni 
• Drivmedel 
• Halkbekämpningsmedel 
• Fordon och snöröjningsfordon 
• Specialfordon, övrig utrustning tex motorsågar 
• GIS/papperskartor 
• Väderstationer (Movic) 
• Checklistor och rutiner 

 

Socialförvaltning 
Vård och omsorg – Boende (särskilt-, korttids- och LSS-boende) 
För att säkerställa boenden och omvårdnad av äldre samt personer med särskilda behov finns 
flera kritiska beroenden: 

• Personal och personal med delegation. 
• Verksamhetsanpassade lokaler. 



• Vatten och avlopp. 
• Transporter och logistik 
• IT-system. 
• El 
• Uppvärmning och kylning av verksamhetslokaler 
• Medicinteknisk utrustning 
• Handlingsplaner och rutiner 
• Sanitets- och hygienprodukter 
• Avfallshantering 
• Trygghetslarm 
• Livsmedel 
• Läkemedel 
• Telefoni och fax 
• Vaktmästeri  

Vård och omsorg – Boende (hemtjänst i ordinärt boende, rehab, dagverksamhet) 
• Personal och personal med delegation. 
• Verksamhetsanpassad lokal för personal. 
• Medicinteknisk utrustning 
• Vatten och avlopp hos brukaren och i verksamhetslokal 
• El och värme hos brukaren och i verksamhetslokal 
• IT-system 
• Sanitets- och hygienprodukter 
• Livsmedel 
• Avfallshantering 
• Läkemedel 
• Telefoni och fax 
• Trygghetslarm 
• Vaktmästeri 
• Transport/logistik/fordon 

Socialtjänst myndighetsutövning 
Varje kommun svarar för socialtjänsten inom sitt område. Kommunen har det yttersta 
ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. 
Socialtjänst är en samhällsviktig verksamhet. 

Kritiska beroenden är: 

• Personal med kompetens för myndighetsutövning 
• IT-system inklusive utrustning 
• Verksamhetsanpassade lokaler 
• Fysisk säkerhet för personal 
• Vatten för personal 
• Avlopp för personal 
• Fordon 
• Delegat 



• Handlingsplaner och rutiner 
• POSOM 
• El 
• Internet och telefoni 
• Överfallslarm 
• Sjukvård 
• Övriga myndigheter (Domstol, polis, Migrationsverket, FK, AF) 
• Samverkansaktörer (köp av tjänster, samverkan)). 

Räddningstjänst  
Räddningstjänst är en samhällsviktig funktion som bedrivs av kommunen, som en enhet inom 
socialförvaltningen. 

• Personal med kompetens 
• Räddningsfordon och -båt 
• Verksamhetsanpassade lokaler 
• Operativ utrustning 
• IT-stöd 
• Kommunikationsutrustning 
• Handlingsplaner och rutiner 
• Kompressorer 
• Kommunal och statlig bilfärja 
• VMA-sändning och SMS 
• In- och utalarmering 
• El, vatten och avlopp 
• GPS 
• Drivmedel 
• Larmcentral 
• Rakel 
• Ambulans och helikopter 
• Syrgas och defibrillator 

 

Barn- och utbildningsförvaltning 
Förskola, skola/särskola och fritidshem 
Omsorg om barn är en samhällsviktig verksamhet och en förutsättning för att kunna bemanna 
och upprätthålla samhällsviktiga funktioner och åtaganden. 

Kritiska beroenden är:  

• Personal med särskild kompetens och övrig personal 
• Hjälpmedel 
• Hygienartiklar 
• Städ och avfallshantering 
• Checklistor och rutiner 
• Specialkostregister 



• Vatten och avlopp 
• Transporter 
• Livsmedel 
• Värme 
• Verksamhetsanpassade lokaler 
• El 
• Telefoni, internet och verksamhetssystem (Exstens, PMO och Personec) 
• Kollektivtrafik 

 

Identifierade och prioriterade risker för kommunen och kommunens 
geografiska område. 
Nedan redovisas resultatet av workshop 1 med kommunledningsgruppen: 

Följande risker kan få negativa konsekvenser för samhällsviktiga verksamheter och kan leda 
till allvarliga konsekvenser för människor, miljö, egendom och samhällets funktionalitet. 

 

Riskmatris 

 

Identifierade risker: 
1. Påskefyr välter 128 
2. IT-systemet lägger av. Ingen redundans 64 
3. Brand på äldreboende 64 
4. Färjehaveri 64 
5. Stor brand igen 64 
6. Elavbrott under längre tid 64 
7. GSM-nätet kopplar ner under längre tid 32 
8. Händelser på sociala medier som eskalerar och påverkar elev 32 
9. NMR, AFA (påskfirande) 32 
10. Hot mot soc. tjänst/skola/kommunhus 32 
11. Vattentillförseln stryps/haveri 16 

2, 3, 4, 
5, 6 

7, 8, 9, 
10 

11 

12, 13, 
14 

1  

15, 16 

17 



12. Skador inom VA 8 
13. Översvämning/skyfall 8 
14. Värmebölja 8 
15. Större trafikolyckor 4 
16. Brand på skola/förskola 4 
17. Elev/barn som försvinner skola/förskola 2 

 

Riskvärdet är en produkt av sannolikhet och konsekvens. 

 

Krisberedskap 
I Öckerö kommun finns beredskap för att hantera samhällsstörningar. Kommunens 
krisledningsstab har det operativa ansvaret för att minska negativa konsekvenser för 
kommunen. 

Initialt är alltid kommundirektören eller dennes ställföreträdare stabschef.  

Krisledningsorganisationen 
Krisledningsorganisationen består av krisledningsnämnd, krisledningsstab samt stabstöd.  

Krisledningsnämnden består av representanter från Kommunstyrelsens presidium samt 
respektive ordförande för nämnderna Sociala, Barn och utbildning samt Bygg och miljö. 
Krisledningsnämnden agerar enligt eget reglemente och sammankallas genom nämndens 
ordförandes beslut. 

Krisledningsstaben utgörs av stabsfunktionerna: 

• Analys 
• Kommunikation 
• Service- och teknik 

Stabstödet bistår staben med dokumentation, kommunikation, teknik samt förstärkning av 
växel/upplysningscentral. Bemannas med personal från kommunservice, växel, kansli samt 
kommunikatör. 

Vid behov bemannas en operativ grupp vilka är verksamma direkt i krishanteringen, denna 
utses av krisledningsstaben. 

Krisledningsorganisationen äger tillträde till flertal rum i kommunhuset i Öckerö. 
Kommunhuset är försörjt med reservkraft.  

Krisledningsorganisationen har förmåga att verka i flera olika funktioner och roller, även om 
det ligger utanför det normala ansvarsområdet.  

Tjänsteperson i beredskap, TiB 
Öckerö kommun har via räddningstjänsten en funktion för att, oavsett tidpunkt på dygnet 
garantera tillgänglighet, beredskap och förmåga att hantera händelser av både allvarlig och 
mindre allvarlig karaktär, samt annan form av störning i sin organisation eller sitt geografiska 
område. 



TiB:s uppdrag är att oavsett veckodag och tid på dygnet: 

• Garantera extern och intern tillgänglighet vid kris. 
• Vid risk för eller inträffad oplanerad störning samla in information om aktuellt läge, 

värdera situationen och agera utifrån aktuell handlingsplan. 
• Vid behov aktivera hela eller delar av kommunens krisorganisation. 
• Företräda Öckerö kommun i extern samverkan. 

TiB lyder i sin roll direkt under kommunchefen. TiB bistår ordinarie verksamhet så att 
kommunen oavsett tid på dygnet kan upprätthålla tillgänglighet, beredskap och förmåga att 
vidta rätt åtgärder på ett tidigt stadium.  

Räddningschef i beredskap är tillika TiB. 

Vid en akut räddningsinsats som dessutom berör andra delar av kommunens organisation, då 
räddningschef i beredskap engageras som räddningsledare, måste funktionen TiB säkerställas.  

Utbildning och övning av krisledningsorganisationen 
I kommunens program för krisberedskap under mandatperioden redovisas fastställd övnings- 
och utbildningsplan. Planen innehåller fastställda och regelbundna tillfällen för utbildning och 
övning samt aktiviteter som är av tillfällig karaktär. 

Krisledningsstab och krisledningsnämnd 
Krisledningsstaben leder och samordnar de kommunala insatserna som krävs. Det kan till 
exempel vara att stänga skolor vid snöoväder, att prioritera reservkraften vid ett långvarigt 
elavbrott, eller att ordna transporter av personal och medborgare. 

Staben säkerställer omvärldsbevakning, krisinformation samt vid behov även upprättande av 
upplysningscentral. 

Krisledningsstaben sköter även kontakterna med media. 

Aktivering av organisationen 
Sammankallande av krisledning sker på initiativ av kommundirektör eller dennes 
ställföreträdande. Sammankallande av stabstöd sker av behövande funktionsansvarig. 
Ordförande för Krisledningsnämnden beslutar om en händelse är extraordinär som fordrar att 
nämnden träder i funktion. 

Stödfunktioner för kommunal krisledningsorganisation 
POSOM 
POSOM (psykiskt- och socialt omhändertagande) är kommunens resursgrupp under 
socialförvaltningens ansvar. 

Frivillig resursgrupp, FRG  
De tio öarna och Öckerös Civilförsvarsförening kan, på begäran av kommunledningen, med 
FRG bistå kommunen vid allvarliga händelser. 



Prioriterade behov av kommunövergripande åtgärder för ökad 
förmåga  
Här redovisas förslag på kommunövergripande åtgärder. Dokumentation med detaljerad 
redovisning av respektive workshop, som ligger till grund för denna analys, finns hos 
verksamhetsansvariga inom kommunen.  

Kommunikation 
Öckerö kommun har en i grunden stabil telefonilösning som bygger på mobil kommunikation. 
Systemet är beroende av fungerande datasystem och störningar i dessa leder till störningar i 
telefonilösningen. 

• Inled och genomför en lednings- och sambandsanalys för krisledning med stöd av 
MSB 

• Utred möjlighet att få ökad kapacitet på fiber och radiolänk för växeltelefoni 
• Utred möjlighet att kommunicera via nödradiosystem 

Lokaler 
Alla verksamheter är beroende av anpassade lokaler för att bedriva verksamhet. Skulle hela 
eller delar av dessa slås ut äventyras verksamhetens förmåga att utföra sina åtaganden. 

Upprätta en lista på strategiska lokaler, t.ex. ledningsplatser, samhällsviktiga verksamheter 
och trygghetspunkter och planera t.ex. reservkraft. 

Reservkraft 
Huvuddelen av samhällsviktiga åtaganden och funktioner är beroende av el. 

• Inventera behov av mobila reservelverk som en kommunövergripande resurs 
• Komplettering med handskar för anslutning av mobil reservkraft för: 

o Äldreboenden som inte planeras för stationär reservkraft 
o Prioriterade lokaler för skolor och förskolor 

• Verksamheterna, t.ex. äldreboende, skolor och förskolor samt övriga samhällsviktiga 
verksamheter bör planera för att klara sig utan el under en utsträckt tid 

Drivmedel 
Drivmedel behövs främst för kommunens fordon och reservelverk. 

• Inför som regel att samtliga fordon ska ha minst halv tank efter nyttjande 
• Utred och säkerställ tillgång till diesel och bensin baserat på bedömt behov 
• Upprätta ett planeringsunderlag för hur ofta reservkraftaggregaten behöver fyllas på 

med drivmedel samt logistik kring detta 

Nödvatten 
Vid avbrott i dricksvattenförsörjningen krävs nödvatten för att svara mot verksamheters och 
allmänhetens basala behov. 

• Inventera de samhällsviktiga verksamheternas behov av utrustning för att kunna ta 
emot och hantera nödvatten 

• Utred möjligheter till anslutning för trycksättning av nödvatten vid äldreboende och 
andra prioriterade verksamheter 



• Iordningsställ och underhåll nödvattenbrunnarna. Inventera respektive brunns 
kapacitet 

Förvaltningarnas krisledningsförmåga 
Utbildning och övning är en förutsättning för en effektiv och framgångsrik hantering av kriser 
och störningar. 

Förslag: 

• Utbilda och genomför krisledningsövningar med respektive förvaltnings 
ledningsgrupp 

• Uppdatera och gör krisledningsplanen känd i organisationen 

Personalförsörjning 
• Upprätta kommunövergripande bemanningsplan 
• Kompetensinventering 

Kommunens chefsgrupp har prioriterat följande fokusområden av samhällsstörningar 
att arbeta med under mandatperioden.  

• Avbrott i datakommunikation 
• Elavbrott under längre tid 
• Vattentillförseln stryps/haveri 
• Hot om Pågående dödligt våld, PDV 

Genom kunskap, kompetens, förståelse samt scenariorelaterade övningar i krishantering, 
ökar kommunens förmåga att hantera olika slag av allvarliga samhällsstörningar. 
 



        

 
  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 2019-09-10 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jeri Svensson Verksamhetsutvecklare, Linda Nilsson EC.  

Ärende: Yrkande för: Krav på intyg vid behov av specialkost på grund 
av medicinska skäl i Öckerö kommuns offentliga måltider 

Diarienummer: 0122/19 

 

Förslag till krav på intyg vid behov av specialkost på 
grund av medicinska skäl i Öckerö kommuns 
offentliga måltider 
 

 

Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen antar intygskrav utfärdat av legitimerad läkare eller dietist för att 
erhålla specialkost av medicinska skäl i Öckerö kommuns offentliga måltider.  
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
 
Vår profession har noterat att egenskrivna specialkostanmälningar från 
vårdnadshavare/anhöriga ökar i snabb takt. Egna preferenser, tyckande och 
önskemål lyser ofta igenom utan att individerna gått igenom en utredning hos 
legitimerad läkare eller dietist där ett faktiskt medicinskt behov har framkommit. 
 
Likvärdiga arbetsinsatser, fokus och tid behöver i dagsläget även ges dessa, vilket 
innebär att den redan komprimerade tid som är avsatt för detta uppdrag måste 
delas med befintliga specialkoster, som har utredningar bakom sina anmälningar. 
Beslutet är av stor vikt för att kökens medarbetare skall ges rätt förutsättningar att 
kunna hantera specialkoster på ett fortsatt säkert sätt, där man säkerställer 
individens behov. 
 
 
Beredning 
 
Kostenheten lagar offentliga måltider i kommunen och beräknar näring på 
gruppnivå. Kompetensen finns även att laga specialkost men för att säkerställa 



 
 

 

individens särskilda behov behöver det säkerställas att detta görs i samråd med 
behandlande läkare eller dietist som följer upp individens näringsstatus över tid. 
 
Viktigt är att alla beslut som tas i detta ärende informeras ut i alla de kanaler där 
specialkoster hanteras. Inom äldreomsorgen ansvarig sjuksköterska, enhetschefer 
och omvårdspersonal samt inom förskole- och skolverksamhet till förskolechefer, 
rektorer & pedagoger. Detta för att alla måste vara införstådda med vilka beslut som 
gäller så att vi kan hantera och samverka kring dem.  
 
 
Ekonomi 
 
 Specialkost kräver resurser 
I alla kök där det finns ett behov av specialkost, uppstår samtidigt ett utökat behov 
av ekonomiska resurser. 
De ekonomiska resurserna består av flera delar där kompetens, arbetstid, fördyrade 
livsmedels substitut och inköp av utrustning och förvaringskärl är de främsta. 
 
 Långsiktiga konsekvenser vid brister i resurserna 
Ekonomiska konsekvenser som över tid kan uppstå om dessa förutsättningar uteblir 
är en försämrad arbetsmiljö med ökade stresspåslag som i sin tur kan leda till 
psykisk ohälsa och sjukskrivningar för arbetstagaren, vilket medför stora utgifter. 
Tillkommande att lyfta är att det samtidigt utsätter våra gäster med dokumenterade 
behov för en mycket större risk av felhantering, vilket inte går att sätta en summa 
pengar på då det handlar om såväl säkerhet och livskvalitet för individen. 
 
 Miljöpåverkan och ekonomiska konsekvenser av icke dokumenterade behov av   
 specialkostanmälningar 
När anhöriga lämnar in anmälningar om diverse olika behov som de upplever finns 
utan utredning, är det inte alltid den individ som det gäller är upplyst om detta eller 
håller med om att behovet existerar. En del individer väljer då att frångå sin 
specialkost. Detta skapar ett matsvinn från specialkosthanteringen i köket med 
resultat att den lagade maten då slängs. Detta påverkar såväl miljö, kostnaderna för 
livsmedelsinköp och tiden för arbetskraften som läggs ned på ändamålet som istället 
kan användas mer resurseffektivt.  
 
 
Bedömning 
 
Kostenhetens uppdrag är att leverera en god och näringsriktig lunch för 
skolverksamhet i enlighet med skollagen och för de äldre invånarna enligt riktlinjer 
framtagna av socialstyrelsen & livsmedelsverket. Detta skall göras i kombination 
med en säker livsmedelshantering och inom ekonomiska ramar.  
För att dessutom kunna hantera en ökande andel specialkost finns ett behov av att 
kunna kräva ett intyg som framkommit vid utredning av legitimerad läkare eller 
dietist. 
 
 



 
 

 

Expediering av beslut 
 
Skickas till barn och utbildnings förvaltningen och social förvaltningen. 
 
 
Gull-Britt Eide                                                Urban Olsson 
Kommundirektör                                           Samhällsbyggnadschef   
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Försäljning av Kalven 1:120 
 

Förslag till beslut 
Ge kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, genomföra försäljning av 
fastigheten Kalven 1:120 till högstbjudande. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Försäljning av den obebyggda bostadsfastigheten Kalven 1:120. 
 
Beredning 
På Kalvsund finns Kalven 1:120, som är en obebyggd kommunägd fastighet för 
bostadsbyggnation. Privatpersoner har visat intresse för kommunens obebyggda 
fastigheter. Detta är en av två kommunägda fastigheter på Kalvsund som är möjliga 
att försälja. 
 
Ekonomi 
Försäljningen beräknas ge intäkter på c:a 1-2 miljoner kronor samt en kostnad på 
35000 kronor plus moms i mäklararvode. 
 
Bedömning 
Fastigheten är möjlig att ansluta till närliggande vägar samt vatten och avlopp. 
Fastigheten berörs av detaljplan 1407-P118, daterad 2010-09-07. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Karta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
 
2019-09-19 
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Försäljning av Kalven 1:117 
 

Förslag till beslut 
Ge kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, genomföra försäljning av 
fastigheten Kalven 1:117 till högstbjudande. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Försäljning av den obebyggda bostadsfastigheten Kalven 1:117. 
 
Beredning 
På Kalven finns Kalven 1:117, som är en obebyggd kommunägd fastighet för 
bostadsbyggnation. Privatpersoner har visat intresse för kommunens obebyggda 
fastigheter. Detta är den ena av två kommunägda fastigheter för bostadsändamål på 
Kalven som är möjliga att försälja. 
 
Ekonomi 
Försäljningen beräknas ge intäkter på c:a 1-2 miljoner kronor samt kostnad på 
35000 kronor plus moms i mäklararvode. 
 
Bedömning 
Fastigheten bedöms möjlig att ansluta till närliggande vägar samt vatten och avlopp. 
Fastigheten berörs av detaljplan 14-ÖCK-2962, daterad 1974-06-04. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Karta 

 
 
 
 
 
 
 
…………………………….. 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
 
2019-09-19 
 



        

 
  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 2019-09-16 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Per Karlbäck 
Ärende: Försäljning av Björkö 2:98 
Diarienummer: 0116/19   

 

Försäljning av Björkö 2:98 
 

Förslag till beslut 
Ge kommundirektören i uppdrag att, via mäklare, genomföra försäljning av 
fastigheten Björkö 2:98 till högstbjudande. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Försäljning av den obebyggda bostadsfastigheten Björkö 2:98 
 
Beredning 
På Björkö finns en obebyggd, kommunägd fastighet för bostadsbyggnation. 
Privatpersoner har visat intresse för kommunens obebyggda fastigheter. Detta är 
det enda idag kända kommunägda objektet för bostadsändamål på Björkö som är 
möjlig att försälja. 
 
Ekonomi 
Försäljningen beräknas ge intäkter på c:a 1-2 miljoner kronor samt kostnad på 
35000 kronor plus moms i mäklararvode. 
 
Bedömning 
Fastigheten bedöms möjlig att ansluta till närliggande vägar samt vatten och avlopp. 
Fastigheten berörs av detaljplan 14-ÖCK-2549, daterad 1968-11-07. 
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Karta 

 
 
 
 
 
……………………………………………… 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
 
2019-09-19 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2019-05-13 31 
   
   
BMN § 87 Dnr: L 2018-000308  
   

Remiss till kommunfullmäktige om beslut i strid med översikts-
plan avseende Rörö 2:37 
 
Bygg- och miljönämnden önskar få Kommunfullmäktiges syn på lämpligheten i att bevilja 
bygglov i ärende om Rörö 2:37, då översiktsplanen som fastigheten omfattas av anger att 
området ej är lämpligt för byggnation. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-01-15 
Bilaga 2: Grannehörande, 2019-03-13 
Bilaga 3: Situationsplan, 2019-03-11 
Bilaga 4: Ansökan (ny), 2019-03-11 
Bilaga 5: Bemötande, 2019-03-11 
Bilaga 6: Remissvar miljöenheten, 2019-02-14 
Bilaga 7: Yttrande, 2019-02-01 
Bilaga 8: Yttrande, 2019-01-30 
Bilaga 9: Remissvar planenheten, 2019-01-28 
Bilaga 10: Grannehörande, 2019-01-14     
Bilaga 11: Projektbeskrivning, 2018-12-03 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan godkännas, och finner att så sker.  
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att remittera ärende om Rörö 2:37 till Kommunfullmäk-
tige, för att få deras syn på lämpligheten i att bevilja bygglov i ärende om Rörö 2:37. 
 
 
Expediering 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 
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Öckerö  2019-01-15 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Bygg- och miljönämnden 
 

Fastighetsbeteckning:  
 

Beslutet avser: Förhandsbesked Enbostadshus  

Handläggare: Thang Hlawn Ceu 

Diarienummer: L 2018-000308 

Sökande:  
 

Förvaltningens beslutsförslag till Bygg- och miljönämnden 

Avslag.  

Avgiften för avslaget är 7 032 kr enligt plan- och bygglovstaxa fastställd av 
kommunfullmäktige. Faktura på avgiften skickas separat. 

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för att uppföra ett enbostadshus med en våning med inredd 
vind om 131 kvm med en takvinkel om 38 grader och komplementbyggnad om 40 kvm på 
rubricerad fastighet.  

Planförhållande 

För området saknar detaljplan.  

 

Kulturmiljöprogrammet 
Fastigheten ligger inom kulturområde enligt Rörö planprogram. Det finns inga byggnader på 
fastigheten idag och i förhandsbesked framgår det inte vilket fasadmaterial samt takmaterial 
som kommer att användas. Rekommendationer i kulturmiljöprogrammet anses kunna 
uppfyllas i bygglovsskedet.  

 

Beslutsunderlag 

Ärendet har skickats till kommunens andra enheter på remiss. Miljöenheten har inkommit med 
yttrande att enskilt avlopp inte kan bli aktuellt då fastigheten ligger inom verksamhetsområde 
för VA. Omhändertagande av dagvatten bör i så stor utsträckning som möjlighet ske lokalt på 
den egna fastigheten.  

Planenheten har inkommit med yttrande att Rörös utbyggnadsområden omfattar det som i 
Planprogram för Rörö (Öckerö kommun 2015) och Översiktsplan benämns som Hästtången 
samt västra Rörö. I nyligen antagen översiktsplan bekräftas planprogrammets ställning som 
rekommendation för utveckling av Rörö. Det innebär att Apelviken inte bör bebyggas med fler 
bostäder. På grund av områdets värde som kulturhistoriskt intressanta miljö föreslås ingen 
förtätning på Apelvik. Områdets karaktär och värden ska säkerställas i områdesbestämmelser 

                                                        
1 Ogiltig avslutning för datasökväg 



2 

 

genom begränsning av minsta tomtstorlek och skyddsbestämmelser för byggnader. Det innebär 
att befintlig byggnation ska skyddas genom områdesbestämmelser. Ny bebyggelse 
rekommenderas inte och planenhetens synpunkt är således att sökt förhandsbesked ej ska 
beviljas. För hela yttrande, se bilaga.  
 
Ärendet har skickats till grannar för hörande  har inkommit 
yttrande att en och halvplan hus på högsta punkten på berget (aktuell plats) inte passar in i 
omgivningen av övrig gammal bebyggelse då den ligger mycket lägre samt att detta hus har en 
annan riktning än annan bebyggelse omkring.  har också 
inkommit med yttrande om byggnadens höjd och placering.  
 
Sökanden har fått möjlighet att bemöta inkomma yttrande. Sökanden inkom därefter med ny 
placering och taklutning. Handlingarna har skickats till grannar för hörande på nytt. Ingen 
erinran har inkommit.  
 
Det finns Planprogram för Rörö och programmet har använts som underlag för 
översiktsplanen. Den aktuella fastigheten är belägen inom planprogram och anger bl.a. att 
på grund av områdets värde som kulturhistoriskt intressant miljö föreslås ingen förtätning. 
Översiktsplanen är enligt plan- och bygglagen inte bindande, men den ska vara vägledande för 
beslut om användning av mark- och vattenområden.  

Byggnadsinspektör föreslår därför att bygg- och miljönämnden avslår ansökan. 

 

Underlag för tjänsteskrivelse 

Grannehörande    2019-03-13 
Situationsplan     2019-03-11 
Ansökan (ny)     2019-03-11 
Bemötande      2019-03-11 
Remissvar miljöenheten    2019-02-14 
Yttrande     2019-02-01 
Yttrande     2019-01-30 
Remissvar planenheten    2019-01-28 
Grannehörande    2019-01-14      
Projektbeskrivning    2018-12-03 
 
Upplysningar 

Vid positivt förhandsbesked:  

Positivt förhandsbesked gäller i två år från laga kraft under förutsättning att bygglov söks inom 
denna tidsram (PBL kap. 9 § 18.) 

Förhandsbeskedet innebär inte att åtgärden får påbörjas enligt 9 kap 39 § plan- och bygglagen 
(2010:900).  

Beslutet delges förutom till er till dem som anses berörda. De kan då välja att överklaga beslutet 
inom tre veckor räknat från den dag då de mottog beslutet. Beslutet kungörs även i Post- och 
Inrikes tidningar. Beslutet vinner laga kraft fyra veckor efter införandet i densamma. 

 

Positivt förhandsbesked: 9 477 kr (tabell 7, grannar, POI) 

Negativt förhandsbesked: 7032 kr (tidsersättning 4 h + grannar)  
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YTTRANDE 

Postadress 475 80 Öckerö  Telefon: 031-97 62 00 Org.nr: 212000-1280 
Besöksadress:  Sockenvägen 13  Hemsida: www.ockero.se Bankgiro: 5294-9609 
  E-post: kommun@ockero.se 

  
 

bygglov@ockero.se 
 
 

 
Öckerö 2019-02-14 
Delegationsbeslut 2019-17 
Diarienummer 2019-9 

 
Yttrande angående ansökan  om förhandsbesked på  

, Öckerö kommun, Ert diarienummer 2018-000308 
 
Rubricerat ärende har lämnats till miljöenheten för yttrande. Miljöenheten vill 
framföra följande: 

 Fastigheten ligger inom verksamhetsområde för VA, enskilt avlopp kan därför 
inte bli aktuellt.  

 Innan bygglov ges ska sökanden utreda och redovisa hur dagvatten kommer 
att hanteras på fastigheten. Omhändertagande av dagvatten bör i så stor 
utsträckning som möjligt ske lokalt på den egna fastigheten. 

 Naturvärdesinventering kan behövas, besked om det lämnas av 
kommunekolog.  

 
 
 

Linnéa Rösiö 
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
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    28 januari 2019 
 
 
 

Yttrande angående remiss gällande ansökan om förhandsbesked för 
byggnad på , Öckerö kommun.    
  
Rubricerat ärende har lämnats till planenheten för yttrande.  

Planenheten har följande synpunkter: 
Rörös utbyggnadsområden omfattar det som i Planprogram för Rörö (Öckerö kommun 2015) 
och Översiktsplan benämns som Hästtången samt västra Rörö. I nyligen antagen översiktsplan 
bekräftas planprogrammets ställning som rekommendation för utveckling av Rörö. Det 
innebär att Apelviken inte bör bebyggas med fler bostäder. På grund av områdets värde som 
kulturhistoriskt intressanta miljö föreslås ingen förtätning på Apelvik. Områdets karaktär och 
värden ska säkerställas i områdesbestämmelser genom begränsning av minsta tomtstorlek och 
skyddsbestämmelser för byggnader. Det innebär att befintlig byggnation ska skyddas genom 
områdesbestämmelser. Ny bebyggelse rekommenderas inte och planenhetens synpunkt är 
således att sökt förhandsbesked ej ska beviljas. 
 
Stora delar av Apelviken upplevs idag som privatiserad. Det finns ett fåtal möjligheter att nå 
ned till strandkant för boende och turister. En av dessa möjligheter finns på sökt tomt. 
Avvägande mellan enskilda och allmänna intressen ska alltid göras enligt PBL, oavsett om 
byggnation sker genom rättigheter i detaljplan eller genom förhandsbesked. 
 
Planenheten har följande upplysningar: 
 

• Kommunen har rätt att neka förhandsbesked med stöd av PBL (2010:90) 4 kap. 2 § 3 a 
utifrån kommunens översiktsplan och planprogrammets identifiering av mycket höga 
kulturvärden, allemansrättslig tillgång till strandkant samt ett högt bebyggelsetryck för 
Rörö. 
”Kommunen ska med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för 
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för […] 3. 
ett nytt byggnadsverk […] om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan 
byggnad än vad som avses i 9 kap. 4 a § och 
a) Byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det 

råder stor efterfrågan på området för bebyggande”.  
 

• Enligt beslut i kommunfullmäktige (Översiktsplanen KF 2018-06-14 § 41) ska en 
bygglovsansökan innehålla de utredningar som krävs för att svara på lämpligheten att 
bebygga en fastighet. Denna information bör ges till sökande. 

 

Rikard Sporre Johanna Paulsson  
Planarkitekt Planarkitekt  
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genomföras i  nästa planskede för att utröna grad av 
förorening och lämpliga åtgärder�

Utvecklingsområdet för hamnen gränsar i väster till 
område med riksintresse för naturvård och natura 
2000, närheten kan medföra att verksamheter är 
tillståndspliktigt� 

Verksamhetsområde i väster samt område öster om 
hamnen där flytande bostäder för besöksnäring 
föreslås gränsar till område för ålgräs� Framtida 
exploatering får ej påverka dessa ålgräsområden� En 
inventering av den marina miljön ska genomföras 
som underlag för utveckling av flytande bostäder 
och verksamheter som kan påverka havet�

Verksamhetsområdet ligger inom Rörö planprogram 
och programmet ska användas i efterföljande plan-
arbete och rekommendationerna för kulturmiljöer 
gäller�

1� Vattentornet

Förslaget medger hotellverksamhet� Plats för fem 
friliggande bostäder ska utredas för utveckling på 
lång sikt� Rekommenderad användning ligger i en del 
av naturområde som utgör ett riksintresse för natur-
vård och ligger även i direkt anslutning till Natura 
2000 och naturreservat� Verksamheter inom natura 
2000 är tillståndspliktiga, men även verksamheter 
i närheten av Natura 2000 kan vara tillståndsplik-
tiga� Värden i naturen ska inte påverkas negativt av 
exploatering� Särskilda studier ska genomföras inom 
planarbete för att undvika negativ påverkan� En del 
av norra området är strandskyddat�

Länsstyrelsen har avvikande mening om detta 
område, se länsstyrelsens granskningsyttrande.

Trafik och kommunikationer
För att förverkliga visionen om ett levande Rörö 
krävs bland annat utökade trafikförbindelser med de 
övriga öarna och fastlandet� Arbete för att utveckla 
pendlingsmöjligheter pågår� Dialog mellan kommun, 
ö-råd och Trafikverket är ett arbetssätt som används 
idag men är också viktigt framöver för att förverk-
liga  goda  möjligheter att resa till och från Rörö� 

FÖRUTSÄTTNINGAR
På Rörö bor 256 personer� Stora delar av Rörös 
bebyggelse ligger idag utanför detaljplanlagt område� 
För att ta sig till och från ön används färjetrafik som 
drivs av Trafikverket� På Rörö finns en gästhamn och 
den kommunala badplatsen Gula skären� Cirka 2,5 
km väster om Rörö finns ett föreslaget reservat för 
vindkraftverk enligt kommunens Energiplan� Västra 
Rörö är skyddat som naturreservat och Natura 2000� 
Ett större område som inkluderar Natura 2000 utgör 
riksintresse för naturvård� Kommunal grundskola 
finns� Kulturmiljöer är inte utredda i kommunens 
Kulturmiljöprogram, en separat utredning gjordes i 
Planprogram för Rörö� 

STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunstyrelsen godkände den 29 april 2014 
Planprogram för Rörö� Programmet har använts som 
underlag för översiktsplanen� Fortsatt planering ska 
genomföras med planprogrammet som vägledning 
av utveckling för Rörö� 

Länsstyrelsen har avvikande mening om före-
slagen utveckling på Rörö, se länsstyrelsens 
granskningsyttrande.

Verksamheter
Hamnen ska utvecklas för hamnanknutna verksam-
heter, sjöbodar och besöksnäring� I delar av hamnen 
ska funktionen om en knutpunkt och samlingsplats 
stärkas� Därmed ska vikt läggas vid att utforma 
offentliga miljöer� 

Öster om hamnen ska utveckling av flytande 
bostäder tillåtas�

Länsstyrelsen har avvikande mening om utveck-
ling av flytande bostäder utförs i stor omfattning, se 
länsstyrelsens granskningsyttrande.

Strandskyddet återinträder i dessa delar vid efter-
följande planläggning� Längs kustlinjen finns risk 
för översvämning som ska beaktas i kommande 
planarbete� En miljöteknisk markundersökning ska 
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En väsentlig skillnad gentemot ÖP05 är att broreser-
vatet mellan Rörö och Hyppeln har tagits bort�

En väg mellan Sörikringsvägen och Bryggemosse-
vägen medges för att stärka kopplingen mellan östra 
och västra Rörö� 

Natur och kultur
Riksintresset för naturvård, västra Rörö, värderar 
skärgårdslandskap, havslandskap, geologi samt flora 
och fauna� Natura 2000-områdets främsta skydds-
värden omfattar säl- och fågellivet samt den höga 
artrikedomen och arttätheten inom området�

De västliga områdena för bostäder ligger inom riks-
intresse för naturvård� Vid exploatering krävs en 
förstärkning av allmänna ytor för att bebyggelse av 
privat karaktär ska kunna genomföras� Möjlighet att 
utöka antal parkeringsplatser, skyltning, sittplatser 
och dylikt ska ses över i område C� Grön- och rekre-
ationsområden ska finnas som buffertzon till Natura 
2000 och naturreservatet� I planarbete med område 
1 och C ska en utredning genomföras för att säker-
ställa att naturvärden och Natura 2000 bibehåller 
sina kvaliteter� 

Kulturmiljövärden präglar Rörös sydvästra tätort 
Byn, hamnen samt Apelviken� Dessa miljöer 
ska bebyggas enligt rekommendationer från 
Planprogram Rörö� Längs Apelviksvägen, norr 
om Hästtångsvägen, finns en allé som omfattas av 
biotopskyddsbestämmelser�

Service och omsorg
I översiktsplanen ges inga förslag till utvecklingsom-
råden för förskola eller skola� Vid behov av förskola 
ska en utredning inom tätorten utföras för att finna 
lämplig lokalisering�

Bostäder
De 90 bostäder som möjliggjorts i planprogrammet 
medges även i denna handling� Utvecklingen av 
bostäder har etappindelats� 

Framtida utbyggnadsområden

A� Hästtången

Området omfattas inte av detaljplan� Bostäder kan 
utvecklas på kort sikt� En detaljplan ska föregå 
byggnation� I norra delen ska lämplighet särskilt 
prövas med hänsyn till risk för översvämning� Ca 
30 bostäder som par- eller friliggande hus, fler 
om området bebyggs med gruppbyggda hus eller 
flerbostadshus� Tillfart till området ska utredas i 
detaljplan, översiktsplanens rekommendation är här 
ett sätt att markera behov av tillfart snarare än en 
exakt placering� 

I norra delen återinträder strandskyddet vid efterföl-
jande planering� 

B� Apelviksvägen

Området omfattas inte av detaljplan� Längs 
Apelviken kan ca 5 bostäder som friliggande villor 
uppföras på lång sikt� Om området bebyggs med 
gruppbyggda hus eller flerbostadshus kan fler 
bostäder medges� Södra delen är inom kultur-
miljö enligt Rörö planprogram, därmed ska rekom-
mendationer från planprogrammet följas� Längs 
Apelviksvägen, norr om Hästtångsvägen, finns en 
allé som omfattas av biotopskyddsbestämmelser�

C� Västra Byn

Ca 15 bostäder för friliggande villor medges på lång 
sikt� Området ligger i direkt anslutning till Rörö 
naturreservat� I planläggning ska den allmänna ytan 
och entrén till Natura 2000-området förstärkas� 
Exploatering ska inte negativt påverka värden i riks-
intresset för naturvård och Natura 2000� Därmed 
krävs genomförande av särskilda studier så att det 
kan visas att negativa konsekvenser inte blir en 
effekt av byggnation� Västra delen är strandskyddat�
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VAD SÄGER ÖCKERÖBORNA?

Under arbetet med översiktsplanen har många 
Öckeröbor tyckt till under tidiga dialogmöten och 
flera av dessa idéer återfinns i förslaget�

Som start för arbete med översiktsplan ordnades 
möten med fokusgrupper� Syftet var att inhämta 
kunskap, synpunkter och idéer om Öckerös utveck-
ling från medborgare, näringsliv, skola och poli-
tiker� Möten hölls under våren och hösten 2014� 
Ungefär 200 personer i åldrarna 8-75 år deltog och 
könsfördelningen var relativt jämn� Deltagarna var 
boende, politiker, företagare samt skolungdomar 
från utvalda klasser� En uppföljning med skolungdo-
marna genomfördes i form av trygghetsvandringar 
tillsammans med tjänstepersoner, politiker och 
lärare� Resultatet finns sammanställt i rapporten Så 
här tycker vi om våra öars framtid� Viktiga problem 
att lösa lyftes� Frågan om kommunikationer inom 
kommunen och mellan kommunen och Göteborg 
framkom som mycket angelägen� Deltagarna 
upplever Öckerö kommun som unik� Det innebär att 
de ville att utvecklingen med framtida bebyggelse 
ska ske i samspel med den befintliga bebyggelsen 
och naturen� Fler hyresrätter, flerbostadshus och 
billiga hus efterfrågades samt boende för seniorer 
och äldre� Bevarande av grönområden utmed öarnas 
västra sida upplevdes av många deltagare som posi-
tivt� En utveckling av hamnarna anses vara viktig� 
Bland skolelever är det ofta otrygghet i trafiken 
som påtalas, liksom behov av mötesplatser med god 
belysning�

Under samrådsmöten träffade kommunens poli-
tiker och tjänstemän ungefär 300 personer� De 
närvarande diskuterade planförslaget med ansva-
riga på kommunen� Under utställningstiden kunde 
medborgare granska förslaget på biblioteket på 
Öckerö och Björkö� Ett öppet hus ordnades så att 
invånare kunde diskutera översiktsplanen med 
ansvariga planerare�

Figur 1. Samrådsmöte på Hönö januari 2018.
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Angående avloppet så blir ju detta kommunalt och dagvatten göres på egen tomt med stenkista. Då försvinner även 
de små vattenansamlingar som idag finns på fastigheten. 
Inga problem med att redovisa on ni så vill. 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 















2 Planprogram – Rörö

Beställare: Öckerö kommun

Beställarens projektledare: Sofia Wiman

Konsult: Ramböll Sverige AB

Uppdragsledare: Job van Eldijk 

Handläggare: Stephan Schumpp, Katharina Nyström

Granskad av: Tea Cole

Uppdragsnummer: 61441254432

Sammanfattning
Planprogram för Rörö är det första steget i planläggningen 
för nya verksamheter, service och bostäder på Rörö. 

Avsikten med planprogrammet är att belysa program-
områdets förutsätt ningar, ge riktlinjer för framtida planlägg-
ning samt att i ett tidigt skede förankra en helhetsbild för 
Rörös framtida utveckling. 

Vidare beskrivs vilka konsekvenser den föreslagna ut-
vecklingen kan medföra och vilka frågor som måste utredas 
vidare (till exempel vatten- och avloppshantering, kultur-
miljövärden, etc.).



3Planprogram – Rörö

Innehåll

1. INLEDNING ...................................................................................................4
1.1 Uppdrag 4

1 2 Syfte 4

1 3 Bakgrund och huvuddrag 4

1.4 Plandata 4

1 5 Medverkande 4
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1.3 Bakgrund och huvuddrag
Stora delar av Rörös bebyggelse ligger idag utanför detalj-
planelagt område. Utan detaljplan som definierar en hel-
hetsbild och riktlinjer för Rörös utveckling, är det svårt att 
behandla enskilda bygglovansökningar. 

År 2011 lämnade Rörös hamnförening in en ansökan 
för ändring av detaljplanen som gäller för Rörös hamn. För-
eningen presenterade ett omfattande förslag för hur verk-
samheter och service vid hamnen kan utvecklas på lång sikt.

I detta planprogram pekas områden ut som kan förtätas 
med bostäder och verksamheter. Områden  som är av värde 
för Rörös identitet och som ska bevaras, belyses också.  

1.4 Plandata
Programområdet är beläget på Rörös östra sida. Program-
området är cirka 76 ha stort. All mark är i privat ägo för-
utom Rörö 1:51, 1:58, 1:72, 1:83, 1:88, 1:89, 1:91, 1:92, 
1:93,  1:100, 2:10, 2:11, 2:12, 2:13, 2:16, 2:24, 2:37, 2:45, 
2:122 och 2:145, som ägs av  kommunen. Kommunen är 
delägare av Rörö 2:12, 2:15, och 2:16.

1.5 Medverkande
Sofia Wiman, planhandläggare Öckerö kommun
Martina Kjellqvist, Rörö strandkassa
Job van Eldijk, plankonsult Ramböll
Stephan Schumpp, landskapsarkitekt Ramböll
Katharina Nyström, landskapsarkitekt Ramböll

1. Inledning

1.1 Uppdrag
Kommunstyrelsen gav den 4  september  2012 plan-, bygg 
och miljöenheten uppdraget att upprätta ett planprogram 
för Rörö.  Denna godkännandehandling är reviderat enligt 
beslut 2014-04-29 (KS §83).

1.2 Syfte
Enligt plan- och bygglagens 5 kapitel 10 § ska detaljplaner 
grundas på ett program som anger planens utgångspunkter 
och mål, om det inte är direkt onödigt. När ett program 
upprättas ska samråd ske med sakägare, länsstyrelsen, kom-
munala förvaltningar och övriga som bedöms ha ett väsent-
ligt intresse av planen.

Föreliggande planprogram är första steget i planläggning 
för nya verksamheter, service och bostäder på Rörö. Avsik-
ten med planprogrammet är att belysa programområdets 
förutsättningar, ge riktlinjer för framtida planläggning samt 
att i ett tidigt skede förankra en helhetsbild för Rörös fram-
tida utvecklingen. Vidare beskrivs vilka konsekvenser den 
föreslagna utvecklingna kan medföra, samt vilka frågor som 
måste utredas vidare (till exempel vatten- och avloppshante-
ring, kulturmiljövärden, etc.).

Genom denna tidiga dialog börjar det fortsatta detalj-
planearbetet med de rätta utgångspunkterna; övergripande 
frågor kan behandlas, konflikter kan undvikas och inget in-
tresse blir bortglömt.

Planprogrammet omfattar ett stort geografiskt område 
och kommer att ligga som underlag till de nya detaljplaner 
som krävs för att uppnå den visionsbild som finns utmålad 
för Rörös utveckling. I det fortsatta arbetet kan programom-
rådet delas upp i flera detaljplaner. 

Rörö hamn
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2. Tidigare ställnings-
taganden

2.1 Medborgardialog
Som startpunkt för arbetet med planprogrammet organise-
rades den 13 mars 2013 en workshop om öns nuläge och 
framtid. Cirka 80 Röröbor deltog och fyllde i en enkät och 
sammanställde i grupper kartor över Rörös förutsättningar 
och den framtida utveckling som man önskar sig. 

I enkäten framkom att det är naturreservatet och ham-
nen som de boende anser vara Rörös främsta kvaliteter. 
Även Sjöräddningsstationen nämns som identitetsbärande 
för ön. 

Om öns största brist råder ingen tvekan; det är för få 
färjeturer till de övriga öarna och fastlandet. Även dåligt 
vägunderhåll och belysning samt avsaknad av en läkar-
mottagning pekas ut som problem. 

Som de främsta hoten för Rörös utveckling pekades 
nedläggning av skolan och affären, försämrade kommu-
nikationer med de övriga öarna och fastlandet och en bro 
till Hyppeln ut. Även en ökning av utflyttning som skulle 
förvandla Rörö till enbart en ”sommarö” pekades ut som 
negativt. 

En förbättrad turtäthet och skapande av fler möjlig-
heter för bostadsbyggande nämndes som viktiga villkor 
för att Rörö ska förbli och vidareutvecklas som en levande 
ö. Möjlig heter för turistverksamhet måste främjas. Det 
handlar då om övernattningsmöjligheter i form av ett vand-
rarhem och att det öppnas restaurang, kafé och detaljhan-
del vid hamnen. Andra nya näringsverksamheter som före-
slogs av boende är konferenshotell, callcenter och kurs-
verksamhet. 

Även tillgängligheten till vandringsleder och badplat-
ser kan med fördel förbättras. 

På kartan på sid. 7 visas en sammanställning av de fram-
tidskartor som skapades av grupperna under workshopen. 
Ny bostadsbebyggelse föreslogs främst vid Apelviken och 
kring Byn. Hamnen pekades ut för vandrarhem, kafé, livs-
medelsbutik, restaurang, samlingslokal, bankomat, skola, 
glasskiosk, lekplats, kontorshotell, fler sjöbodar, bastu & 
badhytter, simhall och hantverksbodar.

Förslagen och synpunkterna som framfördes under 
workshopen har legat till grund för planprogrammet.

 

2.2 Dialog nordöarna
I april 2012 inleddes ”Dialog nordöarna” där kommunen 
bjöd in till en diskussion kring nordöarnas framtida utveck-
ling. 

En fråga som berör Rörö är broförbindelse mellan Hyp-
peln och Rörö. Som ett resultat av dialogen har förutsätt-
ningarna för denna förbindelse utretts och slutsatsen är att 
en sådan förbindelse skulle medföra ett stort intrång i skyd-
dade naturområden som inte väger upp de fördelar som en 
förbindelse skapar.

KS beslutade 2013-06-04 §99 att avsluta fortsatt utred-
ning om fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö.

2.3 Vision 2025
Kommunfullmäktige beslöt 15 september 2011 att anta 
Vision 2025 för Öckerö kommun. Följande delar i Vision 
2025 berör programområdet:

En levande skärgårdsmiljö

•	 Natur, kulturarv och historiska miljöer bevaras och ut-
vecklas för kommande generationer.

•	  Åretruntboende, i olika boendeformer, erbjuds på alla öar.
•	 Förtätning och byggande av högre bostadshus underlättas.
•	 Boende och rekreation prioriteras i nyttjandet av kom-

munens begränsade yta.
•	 Hamnar är attraktiva och levande med inriktning på nä-

ringsliv och turism.
•	 All energi som förbrukas i kommunen är förnybar.

Näringsliv och turism

•	 Ett positivt företagsklimat bidrar till nyetablering och 
utveckling av näringslivet och besöksnäringen.

•	 Öckerö kommun är ett centrum för hållbart och an-
svarsfullt fiske.

•	 Det finns goda möjligheter till boende och aktiviteter 
för besökare.

Kommunikationer

•	 Kommunikationerna mellan öarna har förbättrats och 
restid för pendling har minskat.

•	 Det är attraktivt och säkert att åka kollektivt, cykla och gå.
•	 Det finns en fast förbindelse mellan Hyppeln och Rörö 

(detta är inte längre aktuellt enligt beslut 2013-06-04 
§99). 
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2.4 ÖP05
För kommunen gäller översiktsplan ÖP05, antagen 2006.  
Större delen av Rörö har i ÖP05 markerats som Särskilt vär-
defull natur.

I ÖP05 föreslås nya bostäder på fyra platser på ön. Det 
är dels vid hamnen, dels vid naturreservatet och dels kring 
Apelviksvägen på norra delen av ön. Bostadsområdena kan 
komma att rymma cirka 50 bostäder.

Mellan öarna Hyppeln och Rörö avsätts ett reservat för 
broförbindelse som inte får inkräkta på hamnen eller natur-
området väster om hamnen.

I översiktsplanen står även att en allsidig befolknings- 
och hushållstruktur ska eftersträvas i alla boendemiljöer. Be-
byggelsen bör därför vara varierad och blandad med olika 
upplåtelse- och förvaltningsformer samt med varierande lä-
genhetsstorlekar och bebyggelsetyper, för att tillgodose be-
hov i olika former.

Lokalisering av bebyggelse ska ske så att miljön ger skön-
hetsupplevelser och trevnad samt att kultur- och arkitekto-
niska värden värnas och utvecklas. 

För nordöarna anges att det är viktigt att värna om det 
karga, öppna och oexploaterade landskapet som finns i den 
här delen av kommunen. Tätorterna ska kunna behålla sin 
sammanhållna täta struktur. Vid planering prioriteras pro-
jekt i skyddade lägen i nära anslutning till befintlig tätort. 
Natur och parkområden med närhet till bebyggelse ska be-
varas. 

Vid ombyggnad av fritidsbåtshamnar ska miljövänliga 
lösningar gällande drift och underhåll planeras in från bör-
jan. Båthamnar ska vara välutformade offentliga rum, till-
gängliga för lokalbefolkning och turism. 

Följande områden på Rörö pekas ut för kompletterande 
bostadsbebyggelse (se kartan på sid. 9):
 

Hästtången (område 10a)

Området reserveras för bostäder på kort sikt. Trafiklösningen 
bör ske från Hästtångsvägen. Stor hänsyn ska tas till al-
lén utmed Apelviksvägen i väster som omfattas av biotop-
skydd. Inga tillfarter till bostadsområdet får anläggas från 
Apelviksvägen.

Söder om fotbollsplanen (område 10b)

Vid gränsen till Rörö naturreservat föreslås plats för bostäder 
som ska utvecklas på längre sikt. Stor hänsyn ska tas till det 
angränsande naturreservatet. Tillgången till detta ska inte 
försämras.

Söder om fotbollsplanen (område 10c)

Området ligger inom riksintresse för naturvård och delvis 
inom riksintresse för friluftsliv. Vid gränsen till Rörö natur-

reservat föreslås plats för bostäder som ska utvecklas på läng-
re sikt. Stor hänsyn ska tas till det angränsande naturreser-
vatet. Tillgången till detta ska inte försämras.

Hamnen på Rörö (område 10d)

Området 10d är idag nästan helt utbyggt. ÖP05 föreskrev 
att hänsyn skulle tas till utsiktsplatsen norr om området. 
Bebyggelsen inom området är synlig på långt håll. Därför 
påpekades att dess inverkan på landskapsbilden som bebyg-
gelsegrupp skulle studeras och redovisas vid detaljplanering 
och bygglovsprövning. 

Avvikelse från översiktsplanen

I programmet föreslås endast ny bebyggelse i området 10a 
och del av området 10c. Dessa områden är relativt plana och 
lättillgängliga och exploatering här innebär mindre risk för 
påverkan på naturreservatet. Det bedöms att dessa områden 
och möjligheterna att förtäta den befintliga bebyggelsen på 
Rörö räcker för att tillgodose bostadsbehovet på ön inom de 
närmaste åren. 

Vidare har i ÖP05 möjligheterna att förtäta den befint-
liga bebyggelsen inte utretts vilket leder till att antalet bo-
städer som föreslås i översiktsplanen är lägre än i planpro-
grammet.

Slutligen föreslås en utbyggnad av Rörös hamn vilket 
inte var aktuellt när ÖP05 togs fram. 

2.5 Energiplan 2009 
Energiplanen har målet att den totala energiförbrukningen 
inom kommunen år 2020 ska ha minskat med 10 procent 
i förhållande till 2007 års förbrukning. Som ett led att upp-
fylla målet ska kommunen stödja utvecklingen av förnybar 
energi. 

2.6  Vindbruksplan för  Öckerö 
Kommun

Vindbruksplanen redovisar en översiktlig utredning om vil-
ka möjligheter som finns att uppföra en större sammanhäng-
ande grupp vindkraftverk till havs mot gränsen till Kungälvs 
kommun, cirka 2,5 kilometer väster om Rörö.
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2.7 Handelsstrategi 
År 2008 antogs Handelsstrategi för Öckerö kommun. 
Strategin definierar som mål att Rörö ska kunna erbjuda föl-
jande tjänster:
•	 Försäljning av dagligvaror (livsmedel, blommor, kemisk-

tekniska produkter, tobak och tidningar)
•	 Verksamheter med marin anknytning: båttillbehör, 

drivmedel, elektronik
•	 Restauranger/kaféer

Följande mål har fastställts för denna mandatperiod:

Näringsliv och turism

•	 Företagen ska erbjudas förutsättningar för etablering, ut-
veckling och tillväxt, vilket ger fler arbetstillfällen och 
ökad service i hela kommunen.

•	 Antalet gästnätter i kommunen ska öka med 20 procent 
genom att Öckerö kommun upplevs som ett attraktivt 
turistmål.

2.8 Gällande detaljplaner
Följande planer gäller för programområdet 
(se kartan på sid. 11): 
•	 Byggnadsplan för Rörö södra delen   

(laga kraft 1982-03-25)
•	 Detaljplan för del av Rörö omfattande Rörö 1:90  

(laga kraft 1992-07-22)
•	 Detaljplan för del av Rörö omfattande skolområdet  

(laga kraft 1998-04-09)
•	 Detaljplan för delar av Rörö 1:3 , 1:63 samt del av 1:58 

(laga kraft 2006-05-09)
•	 Detaljplan för nya sjöbodar i Rörö hamn   

(laga kraft 2006-10-26)

Genomförandetiden för detaljplanerna har gått ut, förut-
om för ”Detaljplan för delar av Rörö 1:3, 1:63 samt del av 
1:58”, som har en genomförandetid som löper ut 2015. 

Gästhamnen
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2.10 Riksintressen
Västra Rörö med omgivande havsområde omfattas av riks-
intresse för naturvård (NRO14143) enligt 3 kap 6§ miljö-
balken. Området har stor betydelse för tolkningen av berg-
grundens och de lösa avlagringarnas bildning och former 
i kustzonen. Havsstrandsvegetationen är maritimt präglad 
med flera sällsynta och växtgeografiskt intressanta växtarter. 
Reproduktionsområden för säl samt områden av betydelse 
för häckande och flyttande sjöfåglar skyddas mot fysiska 
ingrepp och störningar. Särskilt känsliga eller skyddsvärda 
exponerade bottnar undantas från fysisk påverkan som kan 
förändra miljön. 

Yttre skärgården som inkluderar Rörö omfattas av riks-
intresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Skär-
gården beskrivs som ett mångformigt och variationsrikt om-
råde med ypperliga tillfällen till bad, båtsport och fritidsfiske 
samt natur- och kulturstudier. Området är livligt besökt av 
fritidsbåtar såväl från Göteborg som från övriga landet. 

Hela kommunen omfattas av särskilda bestämmelser 
för hushållning med mark och vatten för vissa områden 
i landet enligt MB 4 kap 1§ och 4§. Inom kustområdet får 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön endast ske 
om de inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvär-
den. Utveckling av befintliga tätorter och det lokala närings-
livet samt anläggningar för totalförsvaret undantas. Inom 
kustområdet får fritidsbebyggelse komma till stånd endast 
i form av kompletteringar till befintlig bebyggelse. Om det 
finns särskilda skäl får dock annan fritidsbebyggelse komma 
till stånd, företrädesvis sådan som tillgodoser det rörliga fri-
luftslivets behov eller avser enkla fritidshus i närheten av de 
stora tätortsregionerna. 

Väster om programområdet ligger Natura 2000-områ-
det Sälöfjorden som omfattar delar av Öckerös norra skär-
gård och inkluderar Rörös västra del. Natura 2000-områden 
ingår i EU:s nätverk av särskilt värdefulla naturområden och 
är i Sverige klassade som riksintresse. Det främsta syftet för 
Natura 2000-området Sälöfjorden är att skydda säl- och få-
gellivet samt att bevara och utveckla den höga artrikedom 
och arttäthet som är resultatet av en långvarig traditionell 
hävd av de naturliga betesmarkerna. På Rörö säkerställs Na-
tura 2000-områdets intressen genom ett naturreservat. 

Hänsyn ska tas till Natura 2000-områdets intressen även 
om eventuella exploateringsområden föreslås utanför det 
geografiskt utpekade området.

Öster om Rörö finns en allmän farled som benämns 
sträckan St Sillesund - Danafjord, farledsklass 3. Farleden är 
utpekad som riksintresse av Trafikverket.

2.11 Naturvärden
Västra delen av Rörö omfattas av naturreservat med syftet 
att skydda de geologiskt intressanta strövområdena med en 
artrik biologisk mångfald för både flora och fauna. Med sitt 
öppna kustlandskap som ständigt påverkas av havet är reser-
vatet även viktigt för att säkerställa eller tillgodose behovet 
för friluftslivet i området. 

 Naturreservatet ingår i Life + projektet GRACE (Gra-
zing and Restoration of Archipelago and Coastal Environme-
nts) och en restaureringsplan har tagits fram (SE0520036). 
GRACE-projektet syftar till att restaurera Natura 2000-om-
råden så att de kan nå gynnsam bevarandestatus.

Vid Apelviksvägen finns en trädallé som omfattas av ge-
nerellt biotopskydd. Även för stengärdsgårdar i jordbruks-
landskap på ön gäller biotopskydd.

2.12 Strandskydd
År 2002 antogs en justerad utsträckning av strandskyddet 
för bl.a. Rörö. Strandskyddets omfattning på Rörö redovisas 
på kartan på sid. 15. På öns västra del där höga naturvärden 
finns, är strandskyddets omfattning 300 meter från strand-
kanten. Runt hela ön ingår grundvattensområden upp till 
10 meters djup i strandskyddet förutom mellan Rörö och 
Hyppeln (upp till 6 meters djup) och hamnområdet samt 
småbåtshamnen i nordost (undantagna). 

Det pågår för närvarande en omprövning av strandskyd-
det som gäller för Rörö. Planförslaget har utgått ifrån  kom-
munens ställningstagande i remissen angående denna om-
prövning. 

2.13 Kulturmiljö
Ett Kulturmiljöprogram för Öckerö kommun antogs i  
mars 2012. Inom programmet har sammanlagt 35 miljö-
er avgränsats på nio av kommunens tio öar. För Rörö ska 
ett separat dokument tas fram, som kommer att bli ett till-
lägg till gällande kulturmiljöprogram. Tillsvidare hänvisas 
till kulturminnesvårdsprogrammet för Öckerö kommun 
”Tradition och förnyelse” (1992). 

I ”Tradition och förnyelse” har miljöer av särskilt his-
toriskt värde pekats ut. Området på Rörö betecknas som 
”jordbruksbebyggelse” och innefattar Byn, Hamnen, Sör i 
kring, Hålaberget och Långholmen.  Krogen i Apelvik ligger 
inte inom utredningsområdet men lyfts fram i texten som 
en enskild byggnad med högt värde. De samlade miljöerna 
snarare än enskilda värden i byggnader lyfts annars fram i 
”Tradition och förnyelse”. 

Vid Gula Skären sandstrand, på Rörös östra sida, finns 
två registrerade fornlämningar.
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3. Förutsättningar

3.1 Historia
Rörö är en gammal lotsö, sannolikt ända sedan högmedel-
tiden. Geografiska namn såsom Håkans hamn och Håkans 
hytta (båda med urgamla husgrunder) stöder teorin att 
Håkon den Gamle av Norge använde ön som utkik och 
kanske lotsplats då han ”koloniserade” Öckeröarna vid mit-
ten av 1200-talet. Från början av 1500-talet kan vi följa 
Rörös släkter. På mitten av 1700-talet var, med ett par un-
dantag, alla vuxna män på Rörö lotsar eller lotsdrängar. All 
mark ägdes eller disponerades av lotsarna. Men det var en 
blandekonomi; det var gott om mulbete, marken började 
odlas upp och man satsade alltmer också på fisket, särskilt 
under 1700-talets stora sillperiod. År 1771 fanns, förutom 
småbåtar, minst 8 halvdäckade backebåtar, vardera med en 
dräktighet på 30–40 tunnor.

Befolkningen ökade snabbt under sillperioden. År 1794 
var de 95 personer och år 1807 229 personer (varav 65 på 
sillsalterierna). Efter ett tapp när sillperioden upphörde fort-
satte befolkningsutvecklingen till ett maximum i mitten 
av 1900-talet då fler än 350 personer bodde på ön. Fisket 
syssel satte då de allra flesta med bortåt 20 fiskebåtar, oftast 
med 6 fiskare per båt.

I motsats till de flesta andra fiskelägen har fisket fortsatt 
vara en huvudnäring på Rörö, numera med fjorton båtar, 
varav några är bland de största och mest effektiva i Sverige. 
Samtidigt har Rörö fått alltfler arbetspendlare till Göteborg. 

År 2011 hade Rörö 266 invånare. Öns folkmängd har 
varit relativt stabil de senaste åren (1 procent minskning år 
2011) trots en mycket ojämn åldersfördelning där 68 pro-
cent av befolkningen är äldre än 40 och 18 procent är yngre 
än 18. Befolkningsökning genom barnafödande är troligtvis 
relativt lågt.

Som på många öar vid västkusten ökar befolkningen på 
Rörö markant på sommaren. 

3.2  Landskap, natur och 
 rekreation

Landskapet på Rörö präglas av kuperad bergterräng med 
mellanliggande jordfyllda sänkor. Inom planprograms-
området finns flera kala bergshöjder och ett antal mycket 
branta bergväggar ned mot mer låglänt terräng. Dessa ka-
raktärsskapande bergshöjder är viktiga för upplevelsen av 
Rörö samhälle. 

Området i väster präglas av bergterräng och ljunghe-
dar medan sydvästra delen även innefattar gräshedar och 
mindre sjöar. Inom öns västra del förekommer klapper och 
svallmaterial (grus) vars mäktighet troligtvis är ringa. 

På östra sidan av ön finns postglacial sand mellan bergs-
höjderna. Dessa jordarter innebär vanligtvis relativt gynn-
samma förhållanden ur byggnadstekniskt perspektiv. Dock 
kan postglacial sand och svallmaterial i låglänta områden 
underlagras av lera där eventuellt behov av geotekniska åt-
gärder kan bli nödvändiga. Troligen förekommer även fyll-
ning.

Västra sidan av ön ligger helt öppen mot Skagerack 
medan en sandstrand ligger skyddad i söder. Området har 
en särpräglad natur och ett storslaget landskap med höga 
friluftsvärden. Bebyggelsen är främst förlagd i dalgångarna i 
lä från havet och vinden. Där har också de tidigare jordbru-
ken legat. Boskapsskötsel med bete på ljung- och sandhedar 
i väster har genom lång kontinuitet lett till att markerna har 
höga naturvärden. Fågellivet och floran är mycket artrika.

Ön gästas av ett stort antal fritidsbåtar sommartid, så-
väl badbåtar över dagen som över natt i gästhamnen. Be-
sökande, även med färjan, lockas framförallt av de stora 
naturområdena och stränderna. Badställen finns sydväst 
om gästhamnen. Här finns några långgrunda vikar med 
sandstränder som kallas första, andra och tredje viken. Från 
östra delen av inre Hamnholmen kan man också bada från 
klipporna. På östra delen av ön ligger Gula skären som är en 
kommunalt underhållen badplats med badbrygga.

Inom programområdet finns sedan tidigare registrerat 
en strandäng i sydöst utmed Långholmsvägen, en sand-
strand (Gula skären badplats), en trädallé vid Apelviksvägen 
samt ädellövträd mellan Sörängsvägen och Smekullsvägen 
(se kartan på sid. 15).  
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3.3 Verksamheter och service
Fisket är den huvudsakliga näringsverksamheten på Rörö. 
Fiske flottan på ön omfattar 14 fiskebåtar och den största 
båten är 42 meter lång. De enskilda fiskarna som har sin 
verksamhet i hamnen har stort behov av att kunna bygga 
fler sjöbodar för förvaring av redskap och för beredning, kyla 
ner och frysa in fisk. Det finns även behov av kontorslokaler. 

Vid hamnen finns en station för bensin och diesel, en 
dykfirma samt under sommartid ett kafé, ett antikvariat, en 
fiskaffär och en restaurang. 

Sjöräddningssällskapet, SSRS, har sedan 1917 en sjö-
räddningsstation vid Rörö hamn, som är en av västkustens 
större stationer. 

Samtliga verksamheter har ett behov av att kunna ut-
vidga sina lokaler och anläggningar vid hamnen.

Hamnens västra del är gästhamn som med 90 båtplat-
ser och 6 500 övernattningar årligen är en av västkustens 
större fritidshamnar. Hamnen ägs och sköts av Hamn- och 
Fiskareföreningen Rörö Strandkassa. Föreningen ansvarar 
även för en livsmedelsbutik vid hamnen. Besök till gästham-
nen ökar för varje år och det finns att behov av att bygga ut 
hamnen och vidareutveckla turistservice med t.ex. en tvätt-
stuga, ett vandrahem och butiker. 

Sedan sommaren 2007 har hembygdsföreningen ett litet 
museum i parken norr om gästhamnen.

Anitkvariatet, kaféet och restaurangen vid hamnen

I byn finns ett församlingshem som också inhyser ett mindre 
bibliotek. En frikyrklig församling är också verksam på ön.

Rörö har en skola för årskurs 1-6 och en förskola. 
Rörö IF, öns idrotts-och aktivitetsförening, har en fot-

bollsplan och idrottshall, bouleplaner, tennisplan, beachvol-
leybollplan och en uthyrningslokal. 2009 byggde förening-
en öns nya skola som hänger ihop med idrottshallen och 
som hyrs ut till kommunen på ett långtidskontrakt. 
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3.4 Kulturmiljövärden
En sammanställning av befintligt underlag angående kultur-
miljövärden på Rörö och bedömning av åtgärder har tagits 
fram (Ramböll 2013-09-06, se bilaga).

Rörö är ett av de minst förändrade samhällena i Öckerö 
kommun. Ön bär tydliga spår av en jordbrukande befolk-
ning, men även av senare perioder med fiske. 

Ön har under de senaste decennierna inte genomgått 
samma snabba exploatering som de sammanhängande öar-
na Hälsö, Öckerö, Hönö och Fotö. Ny bebyggelse är spar-
samt förekommande. De flesta av de gamla husen har dock 
byggts om kraftigt eller rivits och ersatts av nya hus, oftast 
på gammal grund/tomtplats. Få byggnader finns kvar i sitt 
ursprungliga skick. Många bostadshus är vitmålade, vilket 
präglar öns intryck från havet. Bebyggelsen ligger relativt 
glest om man jämför med fiskelägena norrut i Bohuslän.

Storleken på bostadstomterna på ön varierar mellan som 
mest 4500 m2 i Apelvik och som minst 360 m2 i Byn.

Stigarna på Rörö har förändrats relativt lite sedan 
1800-talet. Många stigar leder från hamnen, genom bo-
stadsbebyggelsen, till de öppna markerna i naturreservatet. 
Apelviksvägen mellan Byn och Apelvik utmed den gamla 
jordbruksmarken på Hästtången kantas av en mycket karak-
tärsgivande oxelallé.

På nästa sida följer beskrivningar av fyra utpekade kul-
turmiljöer. 
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Krogen på Apelvik

Hus på plint på Apelvik
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Byn

Det var i Byn som de flesta bodde under inledningen av 
1800-talet. Småjordbruk i en byliknande klunga låg här i lä 
bakom bergen i väster. Bebyggelsen omgärdades av inägo-
marken, det vill säga slåtteräng och åker. Fortfarande finns 
det några låga enkelhus i området som kan härstamma från 
tiden vid laga skifte i början av 1800-talet. Det finns även 
några gamla bondgårdar och vissa uthus kvar. Några har 
ett ålderdomligt utseende men många har nya fönster och 
fasadmaterial. Mindre fritidshus och större bostadshus har 
placerats mellan de äldre husen. Stenmurar, häckar och vita 
spjälstaket omger en del av byggnaderna.

Apelvik

I Apelvik fanns det vid 1800-talets början enstaka hus 
längst ut på udden: en krog, några bodar eller magasin och 
möjligtvis något boningshus. Området är en sammanhål-
len skärgårdsmiljö med enkla bostadshus direkt på berget. 
Områdets struktur är inte förändrad sedan 1920-talet, även 
om ett flertal moderna fritidshus ligger bland den gamla be-
byggelsen.

Krogen (Öckerö Rörö 2:48) längst norrut i området är 
ovärderlig. Byggnaden, som syns vida omkring från havet, 
har inrymt ett gästgiveri och är troligen uppförd på 1780-ta-

let. I den gamla serveringslokalen i norra delen av byggna-
den är vissa ursprungliga detaljer välbevarade. Den södra 
delen av byggnaden har under senare år invändigt moderni-
serats för bostadsändamål.

Rörö hamn

Idag präglas hamnen av flera verksamheter på ön. Större 
fiske fartyg och moderna magasinsbyggnader, sjöräddnings-
station samt en relativt stor gästhamn med vissa servicebygg-
nader ligger invid hamnbassängen. Utfyllnader och vågbry-
tare har efterhand format dagens hamnbassäng. Bilfärjans 
angöringsplats öster om hamnen är väl tilltagen med stora 
utfyllnader och asfaltsytor. Angöringsplatsen till Rörö är 
ett storskaligt inslag och bryter mot den övriga småskaliga 
strukturen och kvaliteten på ön. 

Ett område med nybyggda bostadshus vid hamnen har 
placerats strax intill, men högt ovan, hamnen med hjälp av 
höga och alltför storskaliga stödmurar. Intrycket nerifrån 
hamnen påverkas framförallt av stödmurarna. 

Höga stödmurar vid Sörikringsvägen 
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3.5 Trafik och kommunikationer
Anslutningar till Rörö sker med färjeförbindelse. Till fast-
landet krävs två färjeturer, Rörö–Burö färjeläge och Hönö 
Pinans färjeläge–Lilla Varholmen. Från Burö färjeläge finns 
bussförbindelse direkt till Nils Ericssonterminalen. Under 
högtrafik går det två turer per timme och övriga tider en 
tur per  timme. Färjorna som trafikerar Nordöarna är över-
belastade, särskilt sommartid. Det förekommer att inte alla 
köande bilar kommer med färjan. Färjornas kapacitet är 198 
passagerare och 12 personbilar.

En inventering av gång- och cykelvägar inom kommu-
nen har genomförts.  Vägarna på Rörö är generellt mycket 
smala och består av asfalterade bilvägar som är cirka 2,5 me-
ter breda (se kartan på sid. 23). Det finns ett tydligt huvud-
stråk som leder runt ön, via Bynsvägen och Sörängs vägen. 
Från detta stråk utgår majoriteten av villagatorna på ön. 

Utrymmet för att skapa gång- och cykelbanor eller trot-
toarer är begränsat. Vid köer till färjan kan hamnplanen 
troligtvis bli trång och svår/osäker för gående och cyklister. 
Ingen av de angörande gatorna till färjan har trottoarer el-
ler gång- och cykelbanor.  För att förbättra denna situation 
föreslås en separat gång- och cykelväg från färjan till skolan.

Vid skolan på Rörö finns ingen parkeringsmöjlighet el-
ler vändplan för skoltransporter, vilket innebär en viss risk 
för olyckor. 

Allé vid Apelviksvägen 

En trafikstrategi för Öckerö kommun är under framta-
gande och kommer att behandla hur ett ökat trafikbehov 
kan hanteras. Denna trafikstrategi kommer att ange förut-
sättningar för det fortsatta detaljplanearbetet för kommunen 
och på Rörö.
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3.6 Översvämningsrisk
Länsstyrelsen i Västra Götaland och i Värmland har ta-
git fram Stigande Vatten, en handbok för fysisk plane-
ring i översvämningshotade områden (2011). I handbo-
ken delas översvämningszonerna vid kusten in i fyra zoner. 
Zonindelningen är kopplad till riskgrad. I zon 4 (röd) är 
sannolikheten för att en översvämning inträffar högst och 
i zon 1 (grön) är den lägst. Planeringsnivåerna för kusten 
utgår från ett framtida högsta högvatten i kombination 
med säkerhetsmarginaler. Långa tidsserier med observatio-
ner från ett antal mätstationer längs kusten utgör underlag 
för beräkningar av de högsta havsnivåerna som kan uppstå 
i dagens klimat. Till dessa nivåer läggs den prognostiserade 
globala havsnivåhöjningen som underlag för beräkning av 
de framtida högsta högvattennivåerna. För att kunna han-
tera dels skillnader i markanvändningens och bebyggelsens 
betydelse och vikt för samhället, dels osäkerheter i klimat-
prognoserna, har olika säkerhetsmarginaler lagts på för att 
räkna fram nivåerna. 

Som utgångspunkt för Öckerö kommun gäller följande 
höjder:

Zon 1 (grön): över +3,3 meter
Zon 2 (gul): mellan +2,8 meter och +3,3 meter
Zon 3 (orange): mellan +2,3 meter och + 2,8 meter
Zon 4 (röd): under + 2,3 meter
 
I handboken rekommenderas att planering av bostäder   

ska undvikas inom zon 3 och 4 och att det krävs åtgärder, 
såsom skyddsvallar, för bostäder inom zon 2. 

Verksamheter inom zon 4 ska undvikas och det krävs 
åtgärder för verksamheter inom zon och 2 och 3. 

På kartan på sid. 23 har en ungefärlig avgränsning gjorts 
för de olika översvämningsriskzonerna inom programområ-
det. 

3.7 Tekniska förutsättningar
Vatten och avlopp

Det kommunala vatten- och spillvattennätet är utbyggt 
inom programområdet och är huvudsakligen förlagt i be-
fintliga vägar. På öns östkant, vid Gula Skären badplats 
finns ett avloppsreningsverk.

Sommartid uppstår det problem med att få fram tillräck-
ligt med vatten till de boende samt till gästhamnen, men på 
vintern är vattenförsörjningen bra.

Under hösten 2014 ska en VA-utredningen av nordö-
arna  Rörö, Hyppeln och Knippla (samt öarna Hälsö och 
Björkö) utföras. Utredningen ska besvara vilka kapacitets- 
och säkerhetshöjande åtgärder som kan behövas på vatten-
distributionssystemen och spillvattenledningsnäten på kort 
och lång sikt (20-30 år). Utredningen kommer att utgå ifrån 
samtliga nybyggnadsplanerna som finns för nordöarna. 

Värme

Uppvärmning sker främst genom direktverkande el, berg-
värme och frånluftsvärmepumpar. För övrigt finns det några 
oljepannor. 

Avfall

Avfallshämtning sker veckovis genom sopbiltransporter som 
använder sig av färjan. 

Vid färjeläget finns en återvinningsstation. 

Diagram Stigande Vatten
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4. Planförslag och        

riktlinjer

4.1 Vision
En levande ö! Så kan visionen som kom fram under work-
shopen med boende sammanfattas. En vision om en fram-
tid där människor flyttar till Rörö för att bo nära natur och 
hav, där hamnen har utvecklats till ett dragplåster för en 
stor skara gäster på sommaren, men även vintertid, och där 
en befolkningsökning skapar förutsättningar för en hållbar 
samhällsservice och arbetstillfällen på ön. 

För att förverkliga denna vision av ett levande Rörö 
krävs en rad förutsättningar. Det handlar bland annat om 
trafikförbindelser med de övriga öarna och fastlandet samt 
intresse och möjlighet att göra investeringar i Rörös utveck-
ling. 

En annan förutsättning för Rörös utveckling är att det 
skapas möjligheter till förtätning samt utbyggnad av bo-
stadsbebyggelse och utveckling av hamnen. I detta avsnitt 
presenteras ett planförslag för denna utveckling (se kartan 
på sid. 29). 

Förslaget utgår från idéerna och förslagen som lades 
fram under workshopen och från hamnföreningens förslag 
till utveckling av hamnen. 

4.2 Generellt
Möjligheten till förtätning finns relativt jämn fördelad över 
planprogramsområdet. Rörö har en väl fungerande bebyg-
gelsestruktur. Inga större förändringar av vägar eller nya na-
turstigar krävs. Det finns inte heller anledning att föreslå en 
bestämd etappindelning för öns utveckling. 

Sammanlagt finns det på Rörö en förtätnings- och ut-
byggnadspotential på omkring 76 000 m2 som utgående 
från en tomtstorlek på cirka 800 m2 skulle ge plats för cirka 
90 nya bostäder. Om flerbostadshus eller gruppbyggda hus 
på mindre tomter byggs skulle det totala antalet bostäder 
bli högre. 

För att möjliggöra att invånare kan bo kvar på ön i alla 
livets skeden, är det viktigt att det finns en variation av bo-
stadstyper och upplåtelseformer. I detaljplanearbetet ska 
möjligheter för byggandet av flerbostadshus skapas.  

De områden för bostäder och verksamheter som pre-
senteras i planförslaget omfattar delvis områden utan de-
taljplan, delvis detaljplanelagda områden med en annan 
markanvändning än bostäder och verksamheter och delvis 
områden där det redan finns byggrätt i gällande plan, men 
som inte är bebyggda. Anledningen till att även befintliga 

byggrätter finns med i planförslaget, är att de har betydelse 
för helhetsbilden av Rörös framtida utveckling och för be-
dömningen av öns förtätningspotential. 

Inom alla bostadsområden ska etablering av verksam-
heter tillåtas i detaljplan. 

För att undvika att Rörös karakteriska berghälls- och 
klipplandskap förstörs ska bebyggelse genom rätt byggtek-
nik och placering anpassas till terrängen. Sprängning och 
utfyllnader ska undvikas.

Kommunen har tagit fram ett skyltprogram, vilket anger 
riktlinjer för skyltning  Bl.a. anges att skyltar ska anpassas i 
storlek, utförande och innehåll till platsen, det vill säga mil-
jön eller landskapets skala och öns kulturhistoria samt arki-
tektoniska särdrag.

4.3 Riktlinjer för planering
Landskap och natur
Karaktärsskapande bergshöjder och branter ska bevaras och 
bebyggelsen ska anpassas till befintliga terrängförhållanden 
genom lämplig byggteknik och placering. Sprängning och 
uppfyllnader såsom vid t.ex. Sörikringvägen, ska undvikas. 

Trädalléer och stensgårdsgårdar är biotopskyddade och 
för inte tas ned respektive rivas. Påverkan på ädellövträd ska 
undvikas.

Verksamheter
Etablering av verksamheter i bostadsbebyggelse ska till-

låtas i detaljplan.

Kulturmiljövärden
Generellt 
För att behålla bebyggelsens karaktär på Rörö ska minsta 
tomtstorlek för enskilda bostadshus begränsas till  
500 m2. För gruppbyggda hus tillåts mindre tomtstorlek.
För de områden som är utpekade som kulturmiljöer gäller 
att förändringar och tillskott ska utföras med särskilt stor 
hänsyn till miljöns karaktärsdrag. Följande hänsyn ska tas:
•	 Särskilt bevarandevärda byggnader ska bevaras och un-

derhållas så att dess äldre karaktär inte förvanskas.
•	 Bevarandevärda byggnader ska i största möjliga utsträck-

ning bevaras och underhållas så att dess äldre karaktär 
inte förvanskas.

•	 Byggnader med särskilt bevarandevärd placering ska be-
varas och underhållas så att dess äldre karaktär inte för-
vanskas. Vid rivning ska ett hus byggas upp på samma 
grund alternativt samma tomtplats.

•	 Rivning tillåtas endast då en kulturhistoriskt värdefull 
byggnads dåliga skick kan dokumenteras.

•	 Vägmiljöer ska bevaras och underhållas så att dess äldre 
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från färjan till övriga gator.
För att minska bilanvändning på ön, bör möjligheten för 

säker parkering vid Burös färjeläge förbättras.
Översvämningsrik
Inom områden som ligger under den förväntade framtida 
högvattennivån föreslås ingen bebyggelse. För områden med 
förhöjd risk för översvämning ska en riskbedömning genom-
föras.

Vatten och avlopp
Under hösten 2013 kommer en flödes- och kapacitets-

utredning av ledningarna för alla de nordliga öarna att ge-
nomföras. För denna utredning ska en bedömning göras an-
gående förväntat antal tillkommande hushåll på Rörö.  

karaktär och sträckning inte förvanskas.

Byn på Rörö
•	 Traditionell färgsättning, takvinkel och höjdplacering 

av byggnader är viktiga för den sammanhållna karak-
tären. 

•	 Bättre vägvisning till olika målpunkter som till badplat-
ser och naturstigar i naturreservatet, behövs för besö-
kare på ön.  

•	 Stenhägnader och solitärträd med mera som minner 
om det tidigare brukade landskapet, ska så långt som 
möjligt bevaras och införlivas i kommande detaljpla-
ner. Dessa bör inventeras och vid behov skyddas i pla-
nen.

Apelvik
•	 Särskilda bestämmelser kan behövas för att skydda den 

särpräglade kulturmiljön vid Apelvik. Antikvarisk be-
dömning bör göras av byggnader i området. Intrycket 
från den passerande farleden är viktigt att ta hänsyn till 
i fortsatt planarbete. 

•	 Öckerö kommun bör i samarbete med fastighetsägaren 
till Krogen (Öckerö Rörö 2:48) ansöka om byggnads-
minnesmärkning av fastig heten. 

•	 Inventering och restaurering av oxelallén erfordras. En 
professionell skötselinsats och eventuell komplettering 
behövs för att rädda allén.   

Rörö hamn
•	 Hamnens verksamheter är viktiga för öns identitet och 

för en levande kulturhistoria. Allmänna ytor är ofta 
hanterade lite ovarsamt och tycks emellanåt vara över-
dimensionerade. Detta gäller framförallt vid färjeläget. 
Disponering och användning av ytor bör ses över i en 
plan för att entrén till Rörö ska harmoniera mer med 
öns karaktär.  

•	 Traditionell färgsättning och höjdplacering av byggna-
der är viktiga för öns sammanhållna karaktär och för 
silhuetten från havet.

Långholmen
•	 Den karaktäristiska glesa bebyggelsestrukturen och lju-

sa färgsättningen bör behållas. Utfyllnader ska undvi-
kas.

Trafik
Trafiknätet föreslås utgå från befintlig struktur och inte 
byggas ut. Det befintliga vägnätet är baserat på blandtrafik, 
där bilar får åka på fotgängares villkor. 

Inom hamnen föreslås separata gång- och cykelvägar 
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4.4 Förslag per delområde

Område 1 - Gästhamnen

Befintliga verksamheter (livsmedelsbutik, fiskbutik, kafé, 
restaurang, antikvariat) kompletteras med fler småbutiker/
hantverksbodar, ett vandrarhem eller hotell, turistverksam-
heter, ett museum, badhytter, bastu, lekplats, samlingslokal, 
hamnverksamhet och fler sjöbodar. I detaljplaneskedet ska 
risk för översvämning inom området utredas. 

Område 2 - Fiskehamnen

Hamnen vidareutvecklas med lokaler för utbildning och 
konferens, turist- och annan verksamhet, fler sjöbodar, par-
kering och en helikopterplattform.  I detaljplaneskedet ska 
risk för översvämning inom området utredas. 

Område 3 - Sannavägen

Väster om bostadsområdet vid Sannavägen kan ett område 
på 6 000 m2 bebyggas med cirka sju bostäder. Stigarna till 
naturreservatet ska beaktas. Inom utredningsområdet i den 
västra delen av område 3 ska i detaljplaneskedet lämplig-
heten för bostadsbebyggelse och hotell/vandrarhem utredas 
vad gäller tillgänglighet, dagvattenhantering och påverkan 
på naturreservatet, naturvärden och landskapsbild.   
 
Område 4 - Sör

Inom bostadsområden kring berget på Sör finns några 
obebyggda områden, till en sammanlagd area på 9 000 m2     
(cirka 11 tomter). Bostäder ska placeras med omsorg i den 
kuperade terrängen och omfattande sprängning ska undvi-
kas. 

Område 5 & 6 – Hålaberget & Långholmen

Området vid Hålaberget och Långholmen kan förtätas med 
cirka sex bostadstomter (5 000 m2).  

Område 7 – Vattentornet

Området vid vattentornet är det mest tätbebyggda på Rörö. 
Förtätning och utbyggnad kan ske på några lucktomter, vid 
Hästtången och intill naturreservatet. Sammanlagt kan cirka 
21 tomter styckas av (cirka 19 000 m2). Stigarna till natur-
reservatet och trädallén vid Apelviksvägen ska beaktas. Inom 
de två utredningsområden i den västra delen av område 7 
ska i detaljplaneskedet lämpligheten för bostadsbebyggelse 
och hotell/vandrarhem utredas vad gäller tillgänglighet, dag-
vattenhantering och påverkan på naturreservatet, naturvär-
den och landskapsbild. 

Område 8 - Hunnekullsvägen

Kring berget vid Hunnekullsvägen finns tre obebyggda tom-
ter (sammanlagt cirka 3 000 m2).

Område 9 - Rammensvägen

Området vid Rammensvägen kan förtätas med cirka tre 
tomter (cirka 3 000 m2). I detaljplaneskedet ska risk för 
översvämning inom området utredas. 

Område 10 - Hästtången

Området vid Hästtången är det största sammanhängande 
utbyggnadsområdet på Rörö. Området är cirka 24 000 m2 
stort och är uppdelat i 26 obebyggda fastigheter. Här finns 
plats för cirka 30 enskilda tomter eller fler om området be-
byggs med gruppbyggda hus eller flerbostadshus. Hänsyn 
ska tas till trädallén vid Apelviksvägen, vilket innebär att an-
göring till området ska ske från Hästtångsvägen. 

I detaljplaneskedet ska inom områdets norra del lämp-
ligheten för bostadsbebyggelse utredas med hänsyn till risk 
för översvämning. 

Område 11 - Nordsängsvägen

Inom området vid Nordängsvägen finns sammanlagt   
7 000 m2 obebyggt område som kan rymma cirka åtta bo-
stadstomter. 

Område 12 - Apelvik

På grund av områdets värde som kulturhistoriskt intressant 
miljö föreslås ingen förtätning på Apelvik. Områdets karak-
tär och värden ska säkerställas i områdesbestämmelser ge-
nom begränsning av minsta tillåtna tomtstorlek och skydds-
bestämmelser för byggnader. 
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4.3 Genomförande
Cirka 70 % av den yta som pekas ut som lämplig för för-
tätning eller utbyggnad ligger på privat ägda fastigheter och 
cirka 30 % ligger på kommunal mark. Detta innebär att 
initiativet till genomförande av bostadsbyggande till stor del 
ligger hos de privata markägarna och är därmed beroende 
av deras intresse och möjligheter att driva exploateringspro-
cessen. Utöver det kan planens genomförande försvåras av 
att marken inom vissa före slagna bostadsområden, som till 
exempel Hästtången, ägs av många olika fastighetsägare. Ett 
byggprojekt inom dessa områden kan endast komma igång 
om alla ägare är överens.

Några av de föreslagna bostadsområdena ligger bakom 
eller omslutna av privata fastigheter vilket innebär att det 
kan krävas vägservitut för att nå områdena. 

Marken som berörs av utbyggnad av hamnen ägs av 
hamnföreningen. Genomförandet av planen för hamnen 
kommer att drivas av föreningen och kommunen, som är 
huvudman för allmän plats inom hamnen. 

På Rörö finns en blandning av enskilt och kommunalt 
huvudmannaskap. 
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5. Konsekvenser

5.1 Behovsbedömning
Kommunen har gjort en behovsbedömning enligt PBL 
5 kap 18 § och MB 6 kap 11 § för aktuellt planprogram. 
Kommunen har bedömt att planprogrammet inte medför 
någon betydande miljöpåverkan. Vid behovsbedömningen 
har kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen särskilt be-
aktats och ansetts vara uppfyllda. Kommunen har därmed 
bedömt att en miljökonsekvensbeskrivning inte behövs för 
aktuellt planområde. 

Utvecklingen av verksamheter i hamnen bedöms inte 
kräva tillstånd. Vidare utredning får göras av om själva små-
båtshamnens kapacitet behöver utökas. För en utökning av 
hamnen krävs tillstånd för vattenverksamhet samt miljö-
konsekvensbedömning.

5.2 Riksintressen och   
Natura 2000
Delar av utredningsområden inom delområden 3 och 7 lig-
ger inom rikintressen friluftsliv och naturvård samt intill 
Natura 2000 området. 

Riksintresset för naturvård gäller geologin på Rörös 
västra del, martima fågelfauna och andra martima värden. 
Planförslaget bedöms inte påverka dessa aspekter. 

Riksintresset för friluftsliv omfattar områdets möjlighe-
ter för bad, båtsport och fritidsfiske samt natur- och kul-
turstudier. Planförslagets genomförande kommer att inne-
bära att möjligheter för rekreation inom området förstärks. 
Planförslaget innebär ingen begränsning av naturreservatets 
tillgänglighet eller någon betydande påverkan av naturreser-
vatets värden för friluftslivet. 

Natura 2000 områdets främsta skyddsvärden omfattar 
säl- och fågellivet samt den höga artrikedom och arttätthet 
inom naturreservatet. Explotering med bostadsbebyggelse 
eller vandrahem föreslås på ca 30 m avstånd från naturreser-
vatet och i detaljplaneskedet ska utredas hur påverkan kan 
undvikas.

5.3 Miljömål
Begränsad klimatpåverkan
Utbyggnad enligt planprogrammet leder till en ökning av 
trafiken till och från ön. Denna trafikökning leder till en 
ökad klimatpåverkan.  Utredning av en hållbar trafikförsörj-
ning inom och till och från kommunen pågår.

Frisk luft
En trafikökning kan innebära mer utsläpp av avgaser vilket 
påverkar luftkvaliteten negativt.

Hav i balans samt levande kust och skärgård
Planförlaget innebär att friluftslivet inom skärgården kan 
utökas på ett för kustmiljö hållbart sätt. 
Ingen bebyggelse föreslås inom strandskyddat område.

Bara naturlig försurning, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, 
Ingen övergödning, Storslagen fjällmiljö, Säker strålmiljö och 
Grundvatten av god kvalitet . 
Miljömålen påvarkas inte.

Levande sjöar och vattendrag 
Inga sjöar eller vattendrag påverkas.

Myllrande våtmarker
Ingen våtmark påverkas.

Levande skogar
Skogsmark undantas från exploatering.

Ett rikt odlingslandskap
Programområdet innehåller inget odlingslandskap. 

God bebyggd miljö
Kulturhistoriska värden skyddas och negativ påverkan av 
landskapsbilden undviks genom att karaktärskapande bergs-
höjder undantas från exploatering och genom att terrängan-
passing för bebyggelse begränsas genom planbestämmelse. 
Planförslaget handlar om en förtätning av ett befintligt be-
byggt område vilket innebär en effektiv resurshushålning. 
Planförslaget medför att rekreationsmiljöheter i naturmiljö 
förstärks. 

Ett rikt växt- och djurliv
Skogsmark, stenmurar, ädellövskog, strandäng och allén un-
dantas från exploatering. I detaljplaneskedet ska utredas hur 
påverkan på riksintresset naturvård och det närliggande na-
turreservatet kan undvikas. 

5.4 Hållbar utveckling
Utan en utbyggnad enligt planprogrammet och kommande 
detaljplaner begränsas utvecklingen av Rörö. Utan befolk-
ningstillväxt och utbyggnad av hamnen minskar underlaget 
för färjetrafiken, samhällsservice, näringslivet och turismen. 

Men även en positiv utveckling av ön måste ske på ett 
hållbart sätt. Därför ska hänsyn till natur- och kulturom-
råden, översvämningsrisker till följd av klimatförändringar 
med mera tas vid nybyggnation. En utbyggnad enligt plan-
förslaget kan genomföras inom redan utbyggd infrastruktur.  
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5.5 Natur
Naturområden kommer att tas i anspråk för ny bebyggelse. 
Bedömningen är att utpekade förtätnings- och nybyggnads-
områden inte har så höga naturvärden att detta inte kan mo-
tiveras. 

Kommande detaljplaner ska inte bara peka ut områden 
som är lämpliga för ny bebyggelse. Även de allmänna plat-
serna och naturområdena ska säkras i detaljplan. Till detalj-
planer kan särskilda skötselplaner och avtal upprättas för att 
säkerställa ansvar. Påverkan av planens genomförande på 
dagvattenhantering utreds i detaljplaneskedet. 

5.6  Strandskydd och vatten-
verksamhet

Planförslaget innebär inget intrång i det reviderade strand-
skyddet för programområdet som fastställdes 2002-06-13 av 
länsstyrelsen.  Det pågår för närvarande en omprövning av 
strandskyddet som gäller för Rörö. Planförslaget har utgått 
ifrån  kommunens ställningstagande i remissen angående 
denna omprövning. 

Allmänhetens tillgänglighet till vattnet är av stor vikt. 
Marken närmast vattnet ska vara allmänt tillgänglig.

Det kan komma att krävas tillstånd för vattenverksam-
het om utbyggnaden av hamnen innebär att vattenområden 
behöver tas i anspråk.

5.7 Sociala konsekvenser
Ett av syftena med planprogrammet är att förutsättningar 
för boende, näringsliv och turism ska förbättras. Vilka kon-
sekvenser planprogrammet kan leda till för boende på ön är 
olika, beroende på vilken takt och omfattning som utbygg-
naden får. 

Social integration 

Rörö kan med sin allt äldre befolkning få en bättre demo-
grafisk fördelning. Med den större variationen av bostads-
former som föreslås, ökar möjligheterna för kvarboende och 
även inflyttning av invånare med olika bakgrund. Turismen 
förväntas öka med bättre tillgänglighet till och på ön. 

Tillgänglighet 

Med ett ökat befolkningsunderlag skapas förutsättning-
ar för bättre tillgänglighet till ön med färja. Befintliga vä-
gar har begränsad framkomlighet för såväl skyddade som 
oskyddade trafikanter. Det är svårt att bredda bilvägarna 
och att få till separata gång- och cykelvägar längs vägarna. 
Tillgängligheten för dem som går eller cyklar prioriteras 
framför motorfordon. Punktinsatser i trafikmiljön kan öka 

den upplevda och faktiska trafiksäkerheten.
Tillgängligheten till vandringsleder och badplatser kan 

öka till viss del genom att nya lokalgator anläggs till ny be-
byggelse. Strändernas och naturområdenas tillgänglighet 
kommer att säkerställas i detaljplan.  

I planförslaget föreslås bostadsbebyggelse inom kupe-
rade områden där tillgängligheten kan vara svår att lösa. 
I  bygglovsskedet ska tillgängligheten inom varje fastighet 
säkerställas.    

Trygghet/säkerhet

Med hjälp av punktinsatser, exempelvis belysning, farthinder 
etc. kan säkerheten för oskyddade trafikanter i trafiken öka. 

Områden som enbart befolkas sommartid kan upplevas 
som ödsliga och otrygga under andra tider på året. Det för-
bättras genom att skapa förutsättningar för fler åretruntbo-
ende. 

Barnperspektivet 

Planförslaget leder till att underlaget för förskola och skola 
på Rörö förbättras.

Jämställdhet och vardagsliv

Alla ska ha samma förutsättningar att röra sig till och i sitt 
bostadsområde. Vardagslivets jämställdhet underlättas av 
smidiga transporter till och från målpunkter så som mataf-
fär, skola, arbetsplatser och hemmet. Man ska inte behöva ta 
sig från ön för att uppnå en fullgod vardag. 

Befolkningen på Rörö upplever idag hoten om att färje-
trafiken blir glesare, skolan och butiker läggs ner och andra 
negativa följder av avfolkning eller brist på underlag. Det 
kommer att avhjälpas med ny bebyggelse enligt planpro-
grammet.

Visuell miljö 

I kommande detaljplaner ska hänsyn tas till behov av mark-
anpassning och översvämningsskydd. Hur den visuella mil-
jön tas omhand för ny bebyggelse som blir synlig på långt 
håll bestäms vid arbetet med detaljplaner och bygglovgiv-
ning. 

Nollalternativet

Nollalternativet är det alternativ som beskriver utvecklingen 
av Rörö utan nya detaljplaner. 

Utan föreslagen planläggning finns begränsade möjlig-
heter till förtätning och utökning av antalet bostäder och 
för utbyggnad av hamnen. Denna situation skulle i sin tur 
leda till att underlaget för samhällsservice, kommunikatio-
ner samt verksamheter kommer fortsätta att försämras.

Utan helhetsbild och utredning av övergripande frågor, 



33Planprogram – Rörö

som ligger till grund för planförslaget, finns risk att kvalite-
ter och värden som finns på Rörö kommer att försämras i 
exploatering och byggnation. 

5.8 Trafik
Planprogrammets genomförande kommer att leda till en 
ökning av Rörös befolkning, vilket även kommer att leda 
till en ökning av trafiken på ön samt mellan ön och övriga  
öar samt fastlandet. 

En konsekvens av denna utveckling är att nuvarande fär-
jeförbindelses kapacitet i ännu mindre utsträckning kom-
mer att räcka till. En dialog med Trafikverket, färjornas hu-
vudman, behövs.  

Planprogrammet skapar även förutsättningar för utveck-
ling av verksamheter på Rörö. Denna utveckling kan leda 
till att bilburen arbetspendling mellan kommunen och fast-
landet minskar, då det kan komma att skapas arbetstillfällen 
på ön. 

Bedömingen är att vägnätet på Rörö klarar av trafikök-
ningen p.g.a. utbyggnaden av samhället. 

5.9 Riskbedömning
Hela det föreslagna verksamhets- och serviceområdet vid 
hamnen ligger under den framtida beräknade högvattenni-
vån enligt Stigande Vatten. Det behövs en bedömning av 
riskerna som denna situation innebär, samt en utredning av 
eventuella åtgärder såsom skyddsvallar. 

En liknande riskbedömning behövs även för utrednings-
området söder om Nordängsvägen. 

6. Den fortsatta            
planeringsprocessen

6.1 Handläggning
Beslut om samråd om planprogram tas i november 2013. 
Planprogrammet förväntas godkännas under första kvartalet 
2014. Därefter tar kommunen ställning till fortsatt planar-
bete.

6.2 Utredningar
Följande utredningar kommer att krävas under det fortsatta 
planarbetet. 
•	 Utredning av VA-nätets kapacitet
•	 Dagvattenutredning
•	 Geoteknisk utredning
•	 Bedömning av översvämningsrisk

I det fortsatta detaljplaneskedet kommer även behovet av 
arkeologisk och marinarkeologisk utredning att bedömas.
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Beslut om expediering av remissvar från samråd och 
utställning av förslag till regional avfallsplan, 
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Diarienummer: 0034/19   

 

Beslut om expediering av remissvar från 
samråd och utställning av förslag till regional 
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar 
avfallet 
 
Förslag till beslut 
Inkomna remissvar ska expedieras till GR.  
 
Ärendet 
En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, ska ersätta den 
nuvarande A2020 är framtagen och utställd för samråd till länsstyrelsen i Västra 
Götaland, kommunens nämnder och styrelser, större fastighetsägare och andra 
berörda, samt utställd till allmänheten på kommunens hemsida.  
 
Remissvaren ska sändas till GR för sammanställning av samtliga synpunkter som 
har inkommit i de tretton medlemskommunerna. Därefter görs justeringar och 
bearbetning av avfallsplanen. I början av 2020 förväntas planen antas av GR:s 
förbundsstyrelse, med rekommendation om att kommunerna ska anta planen. 
Antagandet i respektive kommun förväntas ske under 2020.  
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
 
Bilagor 
 
Göteborgsregionen minskar avfallet 
Remissvar från Bygg- och miljönämnden BMN § 108-19 
Remissvar regional avfallsplan – Kalvsund Allmännyttiga Samfällighet 
Bun § 30 inkl bilagor svar på remiss regional avfallsplan  



 
 

 

Bekräftelse på mottagande från Länsstyrelsen 
Länsstyrelsens yttrande på avfallsplanen 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
Urban Olsson  
 
Samhällsbyggnadschef 
 
2019-09-19 
 











ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Bygg- och miljönämnden 2019-09-03 4 
   
   
BMN §  108 Dnr: 0102/19  
   

Yttrande i beslut om samråd och utställning av förslag till reg-
ional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet 
 
En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, har arbetats fram och ska 
ersätta den nuvarande planen, A 2020. Öckerö kommun ska ta beslut om förslag till sam-
råd och utställning av planen och med anledning av det har Kommunstyrelsen skickat 
ärendet på remiss till Bygg- och miljönämnden.  
 
Bygg- och miljönämnden har tagit del av förslaget till beslut om samråd och utställning av 
förslag till regionalavfallsplan. Bygg- och miljönämnden ser positivt på många delar i för-
slaget. Kanske främst att det visar på en god regional samverkan för att minska avfall och 
miljöpåverkan ur flera perspektiv, från enskilda hushåll till offentliga aktörer och nä-
ringsidkare, från hushållsnära insamling till högt satta mål om återanvändning. Ytterligare 
positivt är att avfallsplanen även pekar på de tidiga skedena och sätter mål för fysisk plane-
ring och exploatering. I planen framgår också vikten av tillgänglighet och enkelhet. 
 
Med ovanstående som grund är enhetens förlag till bygg- och miljönämnden att ställa sig 
bakom förslag till regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, i sin helhet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-07-17  
Bilaga 2: KS § 114/19, Beslut om samråd och utställning av förslag till regional avfallsplan, 
Göteborgsregionen minskar avfallet, 2019-05-21 
Bilaga 3: Tjänsteskrivelse KS, 2019-03-15 
Bilaga 4: Göteborgsregionen minskar avfallet, presentation 
Bilaga 5: Göteborgsregionen minskar avfallet, remissförslag, 2019-04-01 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Beslut 
Bygg- och miljönämnden ställer sig bakom förslaget till beslut om samråd och utställning 
av förslaget till regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, och har med det 
inget att erinra. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen  
Andréas Beutler, Plan-, bygg- och miljöchef 
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Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-19 5  

    
    
BUN § 30  Dnr 74/19   
    
  

Yttrande i beslut om samråd och utställning av förslag till regional 
avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet 

 

 
Ärendet 
En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, har arbetats 
fram och ska ersätta den nuvarande planen, A 2020. Öckerö kommun ska ta be-
slut om förslag till samråd och utställning av planen, och med anledning av det 
har kommunstyrelsen skickat ärendet på remiss till barn- och utbildningsnämn-
den. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förslaget till beslut om samråd 
och utställning av förslag till regional avfallsplan. Barn- och utbildningsnämn-
den har inget att erinra mot förslaget. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-05-21, § 114-19 
Tjänsteskrivelse från kommunstyrelsens förvaltning verksamhet samhällsbygg-
nad, daterad 2019-03-15 
Avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet 
Avfallsplan, powerpointpresentation 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra. 
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Yttrande i beslut om samråd och utställning av 
förslag till regionalavfallsplan, 
Göteborgsregionen minskar avfallet 
 

Förslag till beslut 
Barn- och utbildningsnämnden har inget att erinra. 
 
 
Ärendet (sammanfattning) 
En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, har arbetats fram 
och ska ersätta den nuvarande planen, A 2020. Öckerö kommun ska ta beslut om 
förslag till samråd och utställning av planen, och med anledning av det har 
kommunstyrelsen skickat ärendet på remiss till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Barn- och utbildningsnämnden har tagit del av förslaget till beslut om samråd och 
utställning av förslag till regional avfallsplan. Barn- och utbildningsnämnden har 
inget att erinra mot förslaget. 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser.  
  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
 
Bilagor 
KS § 114-19 
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Göteborgsregionen har växt. Fler och fler 
har lockats av att leva nära de saltstänkta 
klipporna, de frodiga skogarna och de 
blanka sjöarna. Fler och fler har lockats av 
kulturen, nöjena, arbetet och människorna. 
Vi har blivit fler i regionen - men ändå har 
avfallet minskat. För mitt i denna tillväxt 
har det hänt någonting. Brinnande skogar 
och en hotande klimatkris har påverkat oss 
och vi har förstått att vi behöver göra flera 
insatser tillsammans för att vända trenden. 
Avfallsmängderna var ett resultat av en 
lång tid av överkonsumtion och felhante-
ring av värdefulla resurser. Vi valde därför 
att möta problemet – och vi lyckades!  

Idag förstår vi värdet i våra saker, vi  
gillar det vi har och behöver inte alltid köpa  
nytt. När något går sönder så lagar vi det 
och när vi vill förnya så byter vi med  
varandra eller handlar begagnat. Våra gre-
jer har gått från att vara slit-och släng till 
att räcka livet ut och generationer vidare. 

De stora högarna med avfall represente-
rar en svunnen tid som vi nu har svårt att 
föreställa oss. Vi minns knappt tiden då 

det var standard att bada i havet jämsides 
gamla plastflaskor. Idag hamnar inte plast i 
havet eftersom vi har slutat skräpa ner och 
städat upp våra synder. Vi minns knappt 
tiden då vi slängde mat som fortfarande 
gick att äta. Idag använder vi våra sinnen 
och tar tillvara på våra rester. Det lilla 
matavfall som blir över sorterar vi så att det 
kan komma till nytta.

Hur har vi kommit till den här insikten? 
Det är kommunen som har visat vägen  
genom att i alla delar av våra liv inspirera 
till att tänka en gång till. I hemmet, på 
jobbet, i skolan, i staden - var vi än  
befinner oss så finns det tjänster och hjälp-
medel som gör det så enkelt att förebygga 
avfallet att det känns krångligt att låta bli. 
Det var en gemensam insats som ledde oss 
till den region vi ser idag. En region där 
allt är ett kretslopp och det egentligen inte 
finns något avfall, utan bara saker som  
hamnar på nya platser.  

En region utan avfall
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Avfall är en viktig fråga som både berör 
och engagerar. Enligt miljöbalken ska alla 
kommuner ha en avfallsplan som omfattar 
allt avfall i kommunen. En avfallsplan ska 
innehålla mål och åtgärder för hur kommu-
nen långsiktigt planerar för förebyggande 
och hantering av avfall inom kommunen. 

Den första gemensamma avfallsplanen 
(A2020) antogs av Göteborgsregionen 
(GR) 2010, och antogs efter det av  
respektive medlemskommun. 

Kommunerna har tillsammans med 
GR arbetat för att uppnå målen i planen. 
Under 2017 beslutades även att nästa 
avfallsplan skulle tas fram gemensamt då 
det värdefulla samarbetet med A2020 har 
bidragit till måluppfyllelse och utveckling 
av avfallsarbetet i kommunerna.

Arbetet med en ny avfallsplan (Göte-
borgsregionen minskar avfallet) påbör-
jades 2018 med en workshop där priori-
terade områden arbetades fram. Krav i 
lagstiftning och utvärdering av tidigare 
avfallsplan (A2020) togs hänsyn till vid 
planering av den nya planens målområ-
den. Utifrån dessa områden tillsattes sju 
arbetsgrupper med representanter från alla 
kommuner och flera olika förvaltningar och 
verksamheter. De fick i uppdrag att ta fram 
förslag till mål och åtgärder. Arbetet med 
framtagandet av avfallsplanen har rappor-
terats till chefsnätverk för avfall, vatten och 
avlopp (VA) samt till den politiska styr-
gruppen för Miljö och samhällsbyggnad 
på GR. Det har även förts dialog med 
medlemskommunernas politiska 
församlingar. 

Tillsammans har arbetsgruppernas  
arbete resulterat i avfallsplanen Göte-
borgsregionen minskar avfallet som 
kommer att ligga till grund för kommu-
nernas arbete, både gemensamt och i den 
egna kommunen, fram till 2030. Planen är 
framåtsträvande och har ett stort fokus på 
förebyggande av avfall och innehåller mål 
för relevanta steg i avfallstrappan. 

Avfallsplanen utgör en av två delar i  
kommunens renhållningsordning, den 
andra delen är avfallsföreskrifter. 
 
Syftet med avfallsplanen är att förebygga 
avfall och utveckla hantering av det avfall 
som trots det uppstår.

Avfallsområdets styrning
Avfallsområdet styrs både av EU-lagstift-
ning och nationell lagstiftning. Sedan den 
tidigare avfallsplanen, A2020, togs fram 
har direktiv och program ändrats och till-
kommit på EU nivå. 

Avfallsdirektivet ställer krav på med-
lemsstaterna att förebygga avfall, främja 
återanvändning och materialåtervinning 
samt innehåller mål för materialåter- 
vinning av kommunalt avfall och bygg- 
och rivningsavfall. Under 2018 beslutades 
ändringar i avfallsdirektivet med bindan-
de avfallsmål som ska uppnås till 2025, 
2030 och 2035. Bland annat ställs krav på 
källsortering av farligt avfall från hushåll, 
textilavfall och biologiskt avfall. Det finns 
dessutom krav på att medlemsstaterna 
ska ha avfallsförebyggande program och 
EU har även antagit ett paket för cirkulär 
ekonomi som innehåller initiativ för att 
påverka produkters hela livscykel. 

Naturvårdsverkets föreskrifter om kom-
munala avfallsplaner om förebyggande 
och hantering av avfall (NFS 2017:2) har 
en större omfattning jämfört med tidigare 
föreskrifter för avfallsplaner. I föreskrif-
terna lyfts samverkan inom kommunerna 
som en viktig framgångsfaktor både i 
framtagande och genomförande av avfalls-
planer. En samordning inom kommunens 
förvaltningar och bolag är nödvändig för 
att kunna uppnå mål kring avfallsföre- 
byggande, ökad återanvändning, nedskräp-
ning och avfallshantering i samhällspla-
neringen. Dessa områden är nya eller har 
fått en tydligare innebörd i föreskrifterna 
jämfört med tidigare. 

Bakgrund





  

Genomförandet av Göteborgsregionen 
minskar avfallet kommer att skilja sig från 
tidigare avfallsplan, A2020, då den omfat-
tar alla kommunernas verksamheter.  
Respektive kommunledning ansvarar för 
att förankra genomförandet av avfallspla-
nen i berörda förvaltningar och bolag. I och 
med de utmaningar som avfallsområdet 
står inför finns ett stort behov av samver-
kan och kommunikation. Samverkan inom 
Göteborgsregionen (GR) är en förutsätt-
ning för att alla kommuner ska kunna 
arbeta med planens mål. Erfarenheter från 
tidigare arbete visar att kommunikation 
med användare och andra viktiga aktörer 
är en framgångsfaktor för att uppnå målen 
i planen. 

GR kommer att ha en samordnande roll 
för att stötta kommunerna i genomförandet 
av avfallsplanen. Medlemskommunerna 
kommer tillsammans med Göteborgsregio-
nen årligen arbeta fram förslag till tvååriga 
handlingsplaner för genomförandet av 
avfallsplanen. Detta med utgångspunkt i 

det fördjupade regionala samarbetet kring 
avfall och vatten och avlopp (VA) som 
redan är etablerat. Handlingsplanerna 
beslutas gemensamt i chefsnätverk för av-
fall och VA. Det är respektive representant i 
chefsnätverk för avfall och VA  som ansva-
rar för att förankra handlingsplanerna i 
kommunledning, berörda förvaltningar och 
bolag i sin kommun. 

Handlingsplanerna införlivas i över- 
gripande kommunal budget för respektive 
kommun. Exempelvis är genomförande av 
åtgärder i inköp- och upphandlings- 
organisationer en framgångsfaktor för att 
kommunerna ska bli föregångare inom av-
fallsförebyggande och verka för att uppnå 
planens mål. Handlingsplanen innehåller 
åtgärder med konsekvensbeskrivningar 
avseende ekonomi, miljöeffekter och 
måluppfyllelse. Åtgärdernas genomförande 
och genomförandeansvar beskrivs i  
handlingsplanerna. 

Avfallsplanen följs upp årligen. Planen 
aktualitetsprövas efter halva planperioden.

Genomförande





  

En stor del av miljöbelastningen i en  
produkts liv sker vid tillverkningen av  
produkten och utvinningen av de råvaror 
den består av. Att förebygga avfall är att 
minska avfallets mängd och farlighet. 
Det är det högst prioriterade steget i 
avfallstrappan, som är en del av EU:s och 
Sveriges lagstiftning. Även om materialet 
i avfallet kan återvinnas är det bättre för 
klimatet och miljön att undvika att avfallet 
överhuvudtaget uppstår. Det förebyggande 
arbetet handlar alltså inte om avfallssor-
tering utan om åtgärder som görs innan 
avfallet uppstår. När avfallet minskar 
sjunker också kostnaderna för inköp och 
avfallshantering.

Kommunerna har stora möjligheter att 
påverka både hushållens och verksam- 
heternas avfallsmängder. Det är kommu-
nerna som sätter avfallstaxan och utformar 
vissa insamlingssystem. Kommunerna kan 
också vidta åtgärder i kommunalt ägda 
bostadsbolag, bedriva miljötillsyn och  
näringslivsutveckling för att skapa förut-
sättningar som gör det enkelt förebygga 
avfall i hushåll och verksamheter.

För ett enskilt hushåll finns det många små 
och stora åtgärder att välja mellan, allt 
ifrån att sätta upp en reklam nej tack-skylt 
på dörren till att välja att byta ut köket 
mindre ofta. Kommunerna kan i sin kom-
munikation underlätta för invånarna att 
hitta åtgärder som passar dem. 

Avfallsplanen innehåller både mål för 
det samlade hushållsavfallet och för olika 
prioriterade avfallsslag. Elavfallet är prio-
riterat eftersom det är det avfallsslag som 
har högst klimatpåverkan per viktenhet.
Mängden plast ökar ständigt. Många oroas 
över ökade plastmängder och vill minska 
plastavfallet såväl i den egna soppåsen som 
i miljön. Plastavfallet är prioriterat både på 
nationell och EU-nivå. Matsvinn uppstår i 
hela livsmedelskedjan men hushållen står 
för den absolut största delen. Att minska 
matsvinnet är högst prioriterat ända upp 
på FN-nivå och är ett utpekat område i 
Klimat 2030. Grovavfallet är prioriterat då 
det är ett av avfallslagen som ökar mest i 
Sverige.

Avfallsförebyggande i hushåll





  

När verksamhetens avfall minskar, mins-
kar också påverkan på klimat och miljö. 
Kostnaderna för inköp sjunker och avfalls-
avgifterna reduceras. Det går åt mindre 
arbetstid för att ta emot leveranser och att 
hantera avfall vilket i sin tur förbättrar  
arbetsmiljön. Verksamhetens utrymmen 
kan utnyttjas effektivare då avfall och varu-
lager tar mindre plats. Med minskade 
utgifter för inköp och avfall kan en större 
andel av resurserna läggas på kärnverk-
samheten, vare sig det handlar om äld-
reomsorg, parkförvaltning eller annan 
kommunal service.

Kommunerna är stora organisationer 
med betydande avfallsmängder och stor 
miljöpåverkan. Det gör dem till viktiga ak-
törer för att minska sitt eget avfall och för 
att föregå med gott exempel för kommun-
invånarna. Därför går målet för att minska 
kommunens eget avfall lite längre än målet 
för hushållsavfall. Att minska matsvinnet 
från kommunala kök och serveringar är ett 
nationellt och internationellt prioriterat 
område med goda möjligheter till resultat. 

Genom flera olika åtgärder kan livslängden 
på bärbar elektronik i kommunerna öka. 
Mycket elektronik kasseras trots att den 
är fullt fungerande. Genom rätt hantering, 
ominstallation och uppgraderingar kan den 
bärbara elektroniken få ett längre liv. 

I en kommun används många olika typer 
av engångsartiklar, alltså saker som bara 
används en gång innan de slängs. Att mins-
ka mängden engångsartiklar, framförallt 
sådana av plast, är prioriterat inom EU. 
Flera av engångsartiklarna i kommunen 
kan minskas rejält utan att påverka funk-
tion eller hygien. 

Vare sig det handlar om måltidsverksam-
het, förskolor eller kommunala evenemang 
visar erfarenheter att kommunala verksam-
heter har stora möjligheter att minska sitt 
avfall. 

Åtgärderna handar om vad som köps in 
och upphandlas, om hur lokaler förvaltas 
och inreds, om stödsystem som IT-utrust-
ning och skrivare, om rutiner och styrdoku-
ment och om att ge medarbetarna kunskap 
och motivation. Många små, och ofta enkla, 
åtgärder ger tillsammans stora vinster.

Avfallsförebyggande i  
kommunala verksamheter









  

Återanvändning av befintliga produkter 
innebär att nyköp kan undvikas. Då 
minskar påverkan på klimat och miljö som 
produktionen gett upphov till. Återanvänd-
ningen minskar dessutom miljöbelastning 
från avfallshanteringen eftersom det blir 
mindre avfall att behandla. 

Många aktörer i samhället är engagerade 
i återanvändning, både från civilsamhäl-
let och näringslivet. Det finns till exempel 
digitala marknadsplatser och loppisar som 
drivs av företag, organisationer eller 
privatpersoner. Under perioden som  
avfallsplanen gäller så kommer marknaden 
för återanvända produkter att förändras. 
På så vis påverkas återanvändningen och 
därmed vad som finns i hushållsavfallet. 
En betydande del av grovavfallet består 
tyvärr idag av fullt fungerande produkter. 
Kommunen är ansvarig för insamling av 
hushållsavfallet och kan se till att dessa 
produkter istället tas om hand och förbe-
reds för återanvändning. För att det ska få 
någon positiv miljöeffekt krävs det att det 
finns en avsättning för produkterna och 
aktörer som kan ta hand om dem. Kommu-
nen behöver därför vara lyhörd för behov 
hos aktörer som vill utveckla och möjliggö-
ra återanvändning. 

Genom att förbättra förutsättningarna 
för invånarna att lämna produkter till 

återanvändning kan ännu mer återanvän-
das. Kommunens avfallsverksamhet och 
kommunala bostadsbolag är viktiga aktörer 
som kan bidra till att göra det enkelt att 
lämna produkter till återanvändning, även 
för de som inte har tillgång till bil. 

Kommunens egna verksamheter har 
möjlighet att styra vad som köps in och vad 
som händer med det som förbrukats. Det 
finns en stor potential att öka återanvänd-
ningen men i dagsläget saknas förutsätt-
ningar för att återanvända i större skala. 
Därför behöver system för återanvändning 
utvecklas och mer kunskap om vilka  
produkter som är lämpliga att återanvända  
utifrån miljönytta och hälsoaspekter 
behövs. Systemen kan vara en kombina-
tion av att återanvända inom kommunens 
verksamheter och samtidigt kunna köpa in 
och sälja av andrahandsprodukter.  
Exempelvis har behovet av återanvända 
möbler i Göteborgs Stad lett till att det 
tagits fram ramavtal för både återanvända 
möbler och tjänster kopplat till återan-
vändning. Fler ramavtal kan tas fram 
utifrån behov. Kommunen, som är en stor 
inköpare, kan därför påverka utbudet av 
tjänster och produkter för ökad återan-
vändning på hela marknaden. 

Allt som kan återanvändas 
ska återanvändas









  

Göteborgsregionen minskar avfallet ska 
bidra till att avfallet minskar men även att 
det avfall som ändå uppstår ska tas om 
hand på bästa möjliga sätt med avseende 
på miljö, resurseffektivitet och ekonomi. 
Kommunerna inom Göteborgsregionen 
strävar efter att flytta avfallet uppåt i av-
fallstrappan i enlighet med EU:s avfallshie-
rarki. Det avfall som inte kan förebyggas, 
ska återanvändas, materialåtervinnas och i 
sista hand energiåtervinnas.

Kommunen har ansvar för att samla in 
hushållsavfall och för att informera an-
vändare om hur avfall ska tas om hand på 
bästa möjlig vis.

Matavfall kan flyttas uppåt i avfalls- 
trappan genom att samlas in och behandlas 
separat. Då kan till exempel biogas ut- 
vinnas och näringsrik biogödsel produce-
ras. Biogas kan ersätta fossila bränslen och 
biogödsel kan ersätta mineralgödsel som 
är en ändlig resurs. För att så mycket som 
möjligt av matavfallet ska kunna tas tillvara 
krävs det att det är rätt sorterat och be-
handlas i en optimerad anläggning. 

Textil har en stor påverkan på miljön, 
särskilt vid produktionen. En stor andel 

av den textil som idag slängs i restavfal-
let hade kunnat leva vidare men slängs i 
onödan. Det är därför viktigt att arbeta 
förebyggande med textil men även förbätt-
ra förutsättningarna för att samla in textil 
separat. 

Mycket förpackningar och tidningar 
hamnar i restavfallet istället för att lämnas 
till återvinning. Att förbättra användarnas 
möjligheter att lämna förpackningar och 
tidningar, till exempel nära sina hem,  
bidrar till bättre utsortering med ökad 
materialåtervinning som följd. Ju bättre 
sorterat avfall desto effektivare återvinning. 

Kommunens egna verksamheter bör vara 
föregångare och visa vägen, både inom sin 
egen avfallsverksamhet och genom att se 
till att alla kommunala arbetsplatser sorte-
rar ut sitt avfall. När avfallet hanteras bör 
det ske på ett så effektivt och miljöriktigt 
sätt som möjligt. Det innebär bland annat 
att fordon för avfallshantering samt ma-
skiner och arbetsredskap på anläggningar 
ska drivas fossilfritt och så energisnålt som 
möjligt.

Avfallshantering på bästa 
möjliga vis











  

Avfallshanteringen är en viktig sam-
hällsfunktion som bidrar till att göra vårt 
samhälle mer resurseffektivt. För att av-
fallshanteringen ska fungera och tillgodose 
användarnas behov finns en infrastruktur 
med behållare, avfallsutrymmen, fordon, 
angöringsplatser, transportvägar, omlast-
ningsstationer, sorterings- och behand-
lingsanläggningar för olika avfallsslag. 
Under de senaste femtio åren har avfalls-
mängderna ökat, avfallet har sorterats i fler 
fraktioner och aktörerna som ansvarar och 
hanterar avfall har blivit fler. Detta innebär 
att avfallshanteringen är mer komplex och 
tar mer plats än någonsin förr. 

Om avfallshanteringen finns med i alla 
skeden av samhällsplaneringen, från 
översiktsplan till bygglov, uppnås många 
fördelar. Det ger en avfallshantering med 
effektiva transporter, säker arbetsmiljö och 
ökad återvinning. Avfallshanteringen blir 
även mer tillgänglig och säker för använ-
darna. Samhällsplaneringen ska också 
möjliggöra minskade avfallsmängder och 
ökad återanvändning. Bättre planering kan 
förhindra intressekonflikter och ge mer 
nöjda användare.

Inom Göteborgsregionen finns ett behov av 
att säkra plats för stora regionala anlägg-
ningar som hanterar avfall. Genom sam-
ordnad fysisk planering kan lokalisering av 
stora anläggningar bli möjlig. 

Planeringsprocessen och bygglovshante-
ringen går snabbare om det görs rätt från 
början och man slipper bygga om för att 
lösa avfallshanteringen. Om avfalls- 
hanteringen tas hänsyn till tidigt i  
processen blir det lättare för användare  
och utförare att göra rätt och därför bidra 
till ett mer hållbart samhälle. 

Genom ändringar i plan- och bygglagen 
(PBL) 2011 fick avfallshanteringens plats i 
samhällsplaneringen ett starkare lagstöd, 
däremot saknas reglering av avfallsföre- 
byggande. I Boverkets byggregler (BBR) 
och respektive kommuns avfallsföreskrifter 
finns ytterligare regleringar. Det som nu 
återstår är att förbättra tillämpningen. 
Avfallsplanens mål och åtgärder för avfalls-
hantering i samhällsplaneringen stärker 
processerna i dessa regelverk. 

Avfallshanteringen ska ha en 
självklar roll i alla skeden av 
samhällsplaneringen









  

Gott bemötande och god service är en 
förutsättning för att de som använder av-
fallssystemen i Göteborgsregionen ska vara 
nöjda. De som är nöjda är mer benägna att 
göra rätt, alltså hantera sitt avfall på kor-
rekt sätt genom att exempelvis sortera det.  

Kommunen möter invånare och företag 
dagligen och ska vara en självklar förebild 
inom hållbar avfallshantering, konsum-
tion och miljöarbete. Både som offentlig 
verksamhet och som arbetsgivare. Genom 
tydlig kommunikation och genom att föra 
dialog med användare kan kommunen 
positivt bidra till en mer hållbar avfalls-
hantering. För att lyckas med detta krävs 
samverkan mellan olika aktörer, invånare, 
kommunen och fastighetsägare. 

Alla ska ha samma möjlighet att använda 
tjänster för avfallshantering. Fysiska och 
digitala platser för avfallshantering ska 
vara tillgängliga för användaren oavsett 
funktion, språk, boendeförhållande eller 
ekonomiska förutsättningar. Alla ska också 
känna sig trygga när de använder avfalls-
systemen. Det är viktigt att information och 
service är förtroendegivande och transpa-
rent för att användare ska förstå hur och 
varför avfall förebyggs och hanteras. 

Genom ökad kunskap och tillgänglighet, 
tjänster som uppfyller användarnas behov 
och ett gott bemötande blir det enkelt för 
användarna. Då ökar nöjdheten och viljan 
att göra rätt.

Användare ska vara nöjda  
och bidra till en hållbar  
avfallshantering









  

Nedskräpning skadar miljön, djur och 
människor. De negativa effekterna av 
nedskräpning påverkar alla aspekter av 
hållbarhet - miljömässig, social och ekono-
misk. Exempelvis kan nedskräpning skapa 
en känsla av otrygghet och redan nedskrä-
pade områden skräpas ofta ner ännu mer 
och leder till skadegörelse. Dessutom ser 
det tråkigt ut. 

I denna avfallsplan behandlas två typer 
av nedskräpning: skräp på marken och 
marint skräp. 

Skräp på marken orsakas av invånare och 
besökare i Göteborgsregionens kommuner 
som slänger skräp på marken och i  
naturen. Skräpet på marken kan före- 
byggas men måste även hanteras genom 
städinsatser. 

Marint skräp är skräp som finns i havet 
och som sköljs upp på kusten. Marint skräp 
är svårt att förebygga eftersom att det ofta 
kommer med strömmar från andra delar av 

världen. Likväl måste det marina skräpet 
städas upp för att stränderna och naturen 
ska vara fria från skräp.

Vem som ska städa i samhällena, i 
naturen och på kusten är en fråga som 
ofta saknar ett tydligt svar. I Lagen med 
särskilda bestämmelser om gaturenhåll-
ning och skyltning (1998:814) framgår att 
kommunen har ansvar för att det ska vara 
rent och snyggt i naturen där allmänheten 
får färdas fritt. Många upplever trots detta 
att det är otydligt vem som har städansvar. 
En förutsättning för att nå målen i denna 
avfallsplan, och minska nedskräpningen 
både i våra samhällen och längs kusten är 
en tydlig ansvarsfördelning och budget för 
städning. 

Genom arbete för att förebygga  
nedskräpning och olika städinsatser kan 
Göteborgsregionens stränder, naturom- 
råden och bebyggda områden vara  
attraktiva miljöer utan skräp.

Stränder, naturområden och 
bebyggda områden ska vara 
attraktiva miljöer utan skräp
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Så följs målen upp
Målen kommer att följas upp årligen enligt nedanstående uppföljningsmått. 
Metoder som kommer att användas är inhämtning av avfallsstatistik från 
branschorganisationen Avfall Sveriges databas, Avfall Web, plockanalyser, 
enkät till verksamheter och invånare samt inhämtning av statistik från  
berörda kommunala verksamheter.

Mål Uppföljningsmått
Förebyggande 
Avfallet ska minska – då minskar miljöpåverkan och kostnader

Hushållsavfallet ska minska med 30 %  
per invånare

kg hushållsavfall/invånare

Plastavfallet från hushåll ska minska med 
50 % per invånare

kg plastförpackningsavfall/ 
invånare 
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av plastförpackningsavfall i restavfallet 
samt statistik över insamlat plastförpack-
ningsavfall från FTI.

Matsvinnet från hushåll ska minska med 
50 % per invånare

kg matsvinn/invånare 
Beräkning grundad på plockanalysresultat 
av matavfall i restavfallet, statistik över 
insamlat restavfall samt nationell schablon 
över andel av matavfallet som utgörs av 
matsvinn, schablonen kan även grundas i 
lokala plockanalysresultat.

Elavfallet från hushåll ska minska med  
50 % per invånare

kg elektriskt och elektroniskt avfall/
person
Statistik från Elkretsen och plockanalyser 
av restavfall.

Grovavfallet från hushåll ska minska med 
30 % per invånare

kg grovavfall/invånare
Statistik över insamlat grovavfall på ÅVC 
och genom FNI. GR gör en schablon för 
utskiljning av verksamhetsavfall. 

Avfall från kommunens verksamheter ska 
minska med 40 % per heltidsanställd

kg avfall jämförligt med hushållsav-
fall och verksamhetsspecifikt avfall/
heltidsanställd 
Statistik från de kommunala avfallsorga-
nisationerna resp. ramavtalade insam-
lingsentreprenörerna. Antal anställda och 
timmar per anställd räknas om till heltids-
tjänster.
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Matsvinnet från kommunens egna  
verksamheter ska minska till maximalt  
30 gram per serverat huvudmål

Gram matsvinn/serverat huvudmål
Gemensam mätmetod genom vägning 
och digital sammanställning. Synkas med 
Livsmedelverkets nya nationella metod för 
svinnmätning i storkök.

Livslängden på bärbar elektronik inom 
kommunal verksamhet ska öka

Mätning av livslängd på surfplattor
Mätning av livslängd på datorer
Mätning av livslängd på mobiltelefoner

Mängden engångsartiklar i kommunal 
verksamhet ska minska med 50 %

Antal inköpta engångsartiklar per år

Återanvändning 
Allt som kan återanvändas ska återanvändas

Minst 30 % av det grovavfall som 
kommunen samlar in ska förberedas 
för återanvändning

Andel som tas om hand för återanvänd-
ning av totalt insamlat grovavfall, inklusive 
sådant som lämnas till återanvändning, 
i kommunens system.

Alla invånare ska ha fastighetsnära  
möjligheter att lämna produkter till  
återanvändning

Andel invånare som har fastighetsnära 
möjlighet att lämna produkter och 
material till återanvändning.

Det ska finnas förutsättningar för  
kommunens egna verksamheter att 
återanvända produkter

Antal förvaltningar och bolag som har 
förutsättningar, genom enkät.

Återvinning 
Avfallshantering på bästa möjliga vis

Minst 90 % av allt inlämnat avfall på  
återvinningscentraler ska vara rätt sorte-
rat, varav inget farligt avfall i fel fraktion

Plockanalyser i brännbar fraktion, följer 
utvecklingen kring alternativa 
uppföljningsmetoder.

Minst 70 % av innehållet i restavfallet ska 
vara rätt sorterat. Dessutom får inget av 
innehållet vara farligt avfall

Andel restavfall i restavfall
Andel farligt avfall i restavfall. 
Plockanalyser.

Textil i restavfallet ska minska med 60 % kg textil i restavfall, mäts genom 
plockanalys

Minst 70 % av uppkommet matavfall ska 
gå till näringsåtervinning och biogas- 
produktion eller annat miljömässigt  
motsvarande ändamål

kg insamlat matavfall/potentialen för 
matavfallsmängd, räknar bort rejekt-
mängder

Alla kommunala verksamheter ska sortera 
sitt avfall

Genomfört/ej genomfört

Avfallstransporter ska vara 30 % mer  
energieffektiva

kWh/invånare

Fordon och maskiner i avfallsverksamhet 
ska drivas fossilfritt

Inköpt fossil energi, omräknat till kWh.
Inköpt fossilfri energi, omräknat till kWh. 
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Fysisk planering 
Avfallshanteringen ska ha en självklar roll i alla skeden av samhällsplaneringen

Lokalisering av större avfalls- 
anläggningar för både dagens och framti-
dens behov säkras genom fysisk planering

Finns med i översiktsplan, ja/nej.

Plats för avfallets infrastruktur, från bo-
stad till mottagningsanläggning, säkras i 
detaljplaner och bygglov

Andel bygglov utan anmärkning på avfalls-
hanteringen efter antagandet.

Användarfokus 
Användare ska vara nöjda och bidra till en hållbar avfallshantering

Minst 90 % av användarna ska vara nöjda 
med avfallshanteringen

Andel nöjda användare.

Minst 90% av användarna ska tycka att det 
är enkelt att förebygga, återanvända och 
hantera avfall på rätt sätt

Andel användare som upplever att det är 
enkelt, mäts genom enkät.

Minst 90 % av användarna ska uppleva ett 
bra bemötande i kontakt med kommunens 
avfallsverksamhet

Andel nöjda användare som upplever sig 
bra bemötta, mäts genom enkät.

Nedskräpning 
Stränder, naturområden och bebyggda områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp

Kommunen ska säkerhetsställa att  
kustlinjen städas regelbundet

Andel av kustlinjen och öarna som städats 
varje år, mätmetod kommer att utvecklas.

Skräp på marken ska minska med 50 % Mätmetod enligt Håll Sverige Rent.



  

Ordlista och definitioner
Avfall
Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med, avser eller är skyldig att göra 
sig av med.

Avfallshierarkin/Avfallstrappan
Prioriteringsordning som visar i vilken ordning olika behandlingsmetoder för avfall bör 
användas för att minimera miljöpåverkan. Avfallshierarkin regleras i ramdirektivet om 
avfall och är implementerad i svensk lagstiftning genom olika bestämmelser i miljölag-
stiftningen. Styrmedel som förbuden mot att deponera brännbart och organiskt avfall 
verkar också för att uppfylla avfallshierarkin. Översta steget är att förebygga – minska 
avfallets mängd och farlighet, därefter följer förberedelse för återanvändning,  
återanvändning, materialåtervinning, annan återvinning – exempelvis energiåtervinning 
och sist bortskaffande – exempelvis genom deponering.

Avfallstaxa
Avgift som kommunen tar ut för att finanisera hantering av det avfall som kommunen 
ansvarar för. 

Farligt avfall
Ett ämne eller ett föremål som är avfall och som är markerat med en * i bilaga 4 till  
avfallsförordningen, som innehåller en förteckning över egenskaper som gör att avfall ska 
anses vara farligt avfall, eller som omfattas av föreskrifter som har meddelats med stöd av 
12 § avfallsförordningen. Det gäller exempelvis ämnen som kan vara hälsoskadliga,  
smittförande, miljöfarliga, brandfarliga eller explosiva.

Fastighetsnära insamling
Insamling vid fastighetsgränsen eller vid överenskommen eller anvisad plats inom rimligt 
avstånd från fastigheten.

Förberedelse för återanvändning
Förberedelse för återanvändning är ett återvinningsförfarande. Enligt definitionen inne-
bär det att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvän-
das utan ytterligare behandling. Detta kan ske genom mottagningshall eller containrar för 
återanvändning på ÅVC och andra återanvändningstjänster.

Förebyggande av avfall
Åtgärder som vidtas för att förebygga att det över huvud taget uppkommer avfall exem-
pelvis genom minskad konsumtion eller delat ägande. Förebyggande är det översta steget 
i EU:s avfallshierarki. Definieras som åtgärder som vidtas innan ett ämne, ett material 
eller en produkt blivit avfall och innebär en minskning av:



  

A. mängden avfall, inbegripet genom återanvändning av produkter eller förlängning av 
produkters livslängd,

B. den negativa påverkan av miljön och människors hälsa genom det genererade  
avfallet, eller 

C. halten av skadliga ämnen i material och produkter.

Grovavfall
Hushållsavfall som är så tungt eller skrymmande att det inte är lämpligt att samla in i 
säck eller kärl.

Hushållsavfall
Avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Kommunens verksamhetsavfall
Sådant avfall som uppstår vid kommunens verksamheter (till exempel förskolor, skolor, 
äldreomsorg, kommunkontor, reningsverk) som inte är hushållsavfall.

Matavfall
Livsmedelsavfall från livsmedelskedjan (hushåll, restauranger, storkök, butiker och 
livsmedelsindustrin). Omfattar såväl ätbar mat (se matsvinn) som icke ätbart, exempelvis 
ben, kärnor och skal.

Matsvinn
Onödigt matavfall, det vill säga sådan mat som hade kunnat ätas upp om den hanterats på 
rätt sätt och ätits upp i tid, även avskrap från tallrikar och rester i förpackningar.

Producentansvar
Skyldighet för producenter att se till att avfall samlas in, transporteras bort, återvinns, 
återanvänds eller bortskaffas på ett sätt som kan krävas för en miljö- och hälsomässigt 
godtagbar avfallshantering.

Återanvändning/återbruk
En åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som inte är avfall används igen för 
att fylla samma funktion som den ursprungligen var avsedd för.

Återvinning
En avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 till Avfallsförordningen eller som på annat sätt 
innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material eller förbereds för 
att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som innebär förberedelse för återan-
vändning.



  

Bilagor till avfallsplanen

Bilaga 1. Framtagande av avfallsplan

Bilaga 2. Mål och lagstiftning som berör  avfallsplanen

Bilaga 3. Miljöbedömning

Bilaga 4. Beskrivning av avfallshantering i Göteborgsregionen

Bilaga 5. Framtida avfallshantering i Göteborgsregionen

Bilaga 6. Nedlagda deponier i Göteborgsregionen

Bilaga 7. Uppföljning av A2020
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Projektorganisation
Göteborgsregionen (GR) har varit projektägare. Styrgrupp, ledningsgrupp, projekt- 
ledning, förankringsgrupp, arbetsgrupper samt en politisk styrgrupp har varit kopplade 
till projektet.

Styrgrupp
Styrgruppen har bestått av arbetsutskott för chefsnätverket avfall & VA samt  
avdelningschef Miljö och samhällsbyggnad på GR. Styrgruppens har haft övergripande 
ansvar för projektets framskridande.  

Avdelningschefen för Miljö och samhällsbyggnad ansvarade för projektet gentemot den 
politiska styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad och förbundsstyrelsen inom GR. 

Ledningsgrupp
En ledningsgrupp bestående av projektledare, biträdande projektledare samt arbets-
gruppsledare från projektets arbetsgrupper har haft ansvar för sammanställning av 
arbetsgruppernas underlag. 

Avfallsnätvek
Avfallsnätverket består av medlemskommunernas ansvariga chefer för avfall och återvin-
ning. Avfallsnätverkets representanter har utgjort förankringsgrupp i projektet. Arbetet 
har bestått av två delar, dels att kontinuerligt inkomma med synpunkter och återkopp-
ling på arbetet med avfallsplanen och dels att förankra och informera om arbetet med ny 
avfallsplan i den egna kommunen. 

Arbetsgrupper
Sju prioriterade målområden för framtagandet av den nya avfallsplanen beslutades vid 
uppstarten av arbetet. För varje målområde har en arbetsgrupp tillsatts. Arbetsgrupperna 
har utgjorts av representanter från kommuner och organisationer. Arbetsgruppernas hu-
vuduppdrag har varit att sammanställa underlag till mål och arbeta fram mål och uppfölj-
ningsmått för respektive målområde. Varje arbetsgrupp har haft en arbetsgruppsledare 
som ingått ledningsgruppen. Arbetsgrupperna har haft tät dialog, dels mellan arbetsgrup-
perna och dels med ledningsgruppen.

Arbetsgrupper:
• Avfallshanteringen i samhällsplaneringen
• Nedskräpning
• Individ- och kundfokus
• Förebyggande
• Återanvändning
• Återvinning
• Logistik och transport
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Referensgrupper
Under planframtagningen har bland annat några av Göteborgsregionens nätverk fungerat 
som referensgrupper. Särskilt viktiga under projektet har nätverken för samhällsbyg-
gandschefer och miljöchefer, samt miljöstrateggruppen varit.

Samråd
Planen samråds under maj till oktober 2019 i medlemskommunerna.
Detta stycke kompletteras efter utställning och samråd.

Utställning
Medlemskommunerna ställer ut planförslaget under maj till oktober 2019.
Detta stycke kompletteras efter utställning och samråd.

Politisk hantering
Göteborgsregionens (GR) styrgrupp för Miljö- och Samhällsbyggnad har utgjort projek-
tets politiska styrgrupp. Projektets har avrapporterats till den politiska styrgruppen vid 
deras ordinarie möten. Styrgruppen för Miljö och samhällsbyggnad är beredande inför 
förbundsstyrelsen på GR. Förbundsstyrelsen beslutar om godkännande av avfallsplanen i 
Göteborgsregionen. Respektive kommun beslutar om samråd, utställning och antagande i 
den egna kommunen.







  

Producentansvaret för förpackningar har en viktig koppling till avfallshanteringen som 
kommunerna ansvarar för. I förordning (2018:1462) om producentansvar för förpack-
ningar är det reglerat att insamling av förpackningar ska ske fastighetsnära från och med 
2025. Systemet för att samla in förpackningar har i dagsläget en nära koppling till kom-
munernas avfallsverksamhet och kommer att påverka kommunernas insamling av avfall 
vid införande av fastighetsnära hämtning av förpackningar.

Globala målen

• Avfallsplanen påverkar mål 
6 genom målområden för 
avfallsförebyggande, återan-
vändning samt avfalls- 
behandling på bästa möjliga 
vis. Målområdena hanterar 
frågor kring ökad återanvänd-
ning och ökad återvinning. 

• Avfallsplanen påverkar mål 7 
genom målområde för avfalls-
behandling på bästa möjliga 
vis. Genom energiproduk-
tion från rest och matavfall 
och genom energieffektivare 
transportarbete.

• Avfallsplanen påverkar mål 
8 genom målområden för av-
fallsförebyggande samt ökad 
återanvändning.

• Avfallsplanen påverkar mål 
9 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 
11 genom målområde avfalls-
hanteringen i samhälls- 
planeringen. 

• Avfallsplanen påverkar mål 12 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis.

• Avfallsplanen påverkar mål 13 
genom målområde avfallsfö-
rebyggande, återanvändning 
samt avfallsbehandling på 
bästa möjliga vis. 

• Avfallsplanen påverkar mål 14 
genom målområde Stränder, 
naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva 
miljöer utan skräp.

Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och samlar de globala målen för hållbar 
utveckling. Flera av målen har stark koppling till avfallsplanen vilka redovisas nedan.
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Sveriges miljömål
Sverige har antagit ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt ett antal etappmål.
 Generationsmålet är ett inriktningsmål som vägleder miljöarbetet i Sverige. 

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle 
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför 
Sveriges gränser”.

Miljökvalitetsmålen inklusive preciseringar beskriver det tillstånd i den svenska miljön 
som miljöarbetet ska leda till. Etappmålen är mål på vägen mot att nå etappmålet och 
miljökvalitetsmål. Avfallsplanen har kopplingar till såväl generationsmålet, flera mil-
jökvalitetsmål och etappmål. Kopplingen är tydligast till följande tre miljökvalitetsmål 
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö samt God bebyggd miljö. Det finns också två 
etappmål för avfallsområdet Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan 
och Etappmål om byggnads- och rivningsavfall.

Målet ”God bebyggd miljö” har den tydligaste kopplingen till avfall, under preciseringarna 
av miljömålet återfinns ”Hållbar avfallshantering”

”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för konsumenterna och att 
avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög grad 
som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker för hälsa och miljö minimeras.”

Kopplingen till avfallsplanen är också tydlig för miljömålet begränsad klimatpåverkan 
som anger 

”Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att 
därefter uppnå negativa utsläpp.”

Miljömålet en giftfri miljö påverkas genom avfallsplanens åtgärder som minskar avfallets 
farlighet.

Etappmål om ökad resurshushållning i byggsektorn hanteras genom planens mål kring 
avfallsförebyggande, ökad återanvändning och avfallsbehandling på bästa möjliga vis.
FEtappmålet anger att insatser ska vidtas så att förberedandet för återanvändning, mate-
rialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och rivningsavfall 
är minst 70 viktprocent senast år 2020.

Etappmålet om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan hanteras i mål om insamling 
och behandling av matavfall under målområde avfallsbehandling på bästa möjliga vis. 
Etappmålet anger att insatser ska vidtas så att senast år 2020 sorteras minst 50 procent 
av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger ut och behandlas biologiskt 
så att växtnäring tas tillvara, och minst 40 procent av matavfallet behandlas så att även 
energi tas tillvara.
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Regionala miljömål

I Västra Götaland finns åtgärdsprogram till miljömålen och de globala målen. Åtgärds-
programmet gäller från 2017-2020 och är en vägledning för att driva utvecklingen mot ett 
mer hållbart samhälle. 

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland:
• Minskad klimatpåverkan och ren luft
• Hållbar användning av vattenmiljöer
• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap
• God boendemiljö och hållbar konsumtion

Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet har kopplingar till fokusområdena 
Minskad klimatpåverkan och ren luft samt God boendemiljö och hållbar konsumtion.

Viss koppling finns även till hållbar användning av vattenmiljöer (Förorenade områ-
den/nedlagda deponier). Åtgärder för att nå miljömålet God bebyggd miljö inom avfalls-
hantering finns i planen ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”.

Klimat 2030 Västra Götaland ställer om
Planen har sin grund i att det i Västra Götaland 2009 antogs ett regionalt klimatmål att 
Västra Götaland ska vara en fossiloberoende region senast 2030. Det har sedan pre-
ciserats med regionala tilläggsmål: - Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland ska 
minska med 80 procent till år 2030 från 1990-års nivå. - Utsläppen av växthusgaser från 
västsvenskarnas konsumtion, oavsett var i världen de sker, ska minska med 30 procent 
jämfört med 2010. 

Klimatmålet har fyra fokusområden  
för att nå målet:
• Hållbara transporter
• Klimatsmart och hälsosam mat
• Förnybara och resurseffektiva produkter  

och tjänster
• Sunda och klimatsmarta bostäder  

och lokaler

Hållbara transporter hanteras i avfallsplanen genom mål för fossilfria transporter och 
energieffektiv avfallsinsamling.

Klimatsmart och hälsosam mat hanteras i avfallsplanen genom mål och åtgärder för 
minskat matsvinn.

Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster hanteras i avfallsplanen genom 
mål och åtgärder för insamling av matavfall och biogasproduktion, ökad återanvändning, 
ökad återvinning.
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Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet omfattas av reglerna för miljöbedöm-
ning. Planen bedöms inte ge upphov till en betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5 § mil-
jöbalken samt 2-4 §§ miljöbedömningsförordningen och behov av en strategisk miljöbe-
dömning av planen föreligger inte. Planen bedöms inte ha en betydande miljöpåverkan då 
att planen inte anger nya förutsättningar för kommande tillståndspliktiga anläggningar. 
Naturområden eller andra områden bedöms inte påverkas så att negativa effekter uppstår 
till följd av planens genomförande.

Planens totala effekt kommer ge en positiv påverkan på miljön. Det på grund av att 
miljövinsterna med avfallshanteringen ofta är större än avfallssystemets egen miljöbelast-
ning, ger avfallshanteringen som helhet en miljövinst.  Även de regionala överenskom-
melserna och angreppssättet har en positiv påverkan.

Planens mål syftar i huvudsak till att minska miljöpåverkan från avfallssystemet. De po-
sitiva miljökonsekvenserna bedöms överstiga de negativa. Avfallsplanens inriktning ligger 
i linje med hållbar utveckling och ansluter väl till nationella miljömål.

Bedömningen att avfallsplanen inte medför en betydande miljöpåverkan har kommun-
icerats till länsstyrelserna i Västra Götaland och Halland. Länsstyrelsen i Västra Götaland 
meddelade 2019-02-11: Länsstyrelsen har inga synpunkter på behovsbedömningen. 
Eventuellt skulle behovsbedömningen behöva kompletteras med är en kapacitetsbedöm-
ning, det vill säga kommer avfallsmängderna växa (10-15 år) och finns kapacitet att ta 
hand om avfallet inom eller utanför kommunen? 

Kapacitetsbedömning finns med i avfallsplanen under området om avfallshanteringens 
framtida utveckling.

Länsstyrelsen i Halland meddelade 2019-02-20: GR:s bedömning är att planen inte 
har en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen i Hallands län delar GR:s uppfattning.

En kortfattad bedömning av planens miljöpåverkan för planens målområden redovisas. 

Förebyggande: Avfallsmängderna ska minska
Målområdet syftar till att minska avfallsmängderna. Det ger en minskad miljöpåverkan 
från minskat nyttjande av energi- och materialresurser vid produktion. Samt att avfalls-
systemet behöver hantera mindre avfallsmängder, vilket ger mindre transportarbete, 
minskade utsläpp till luft, minskad klimatpåverkan och minskad spridning av miljö- 
skadliga ämnen.

Återanvändning: Allt som kan återanvändas ska  
återanvändas
Målområdet syftar till att öka resursutnyttjandet på uppkommit avfall genom att åter-
använda mer av uppkommit avfall. Miljöpåverkan väntas i bli positiv genom ett ökat 
resursutnyttjande. Ökad återanvändning innebär en längre livslängd på produkter och en 
minskad resursförbrukning. Ökat nyttjande av befintliga produkter kommer att ge mindre 
avfallsmängder, vilket har positiv miljöpåverkan i hela behandlingsprocessen.

En ökad reglering av återanvändning kan också ge positiva effekter för en giftfri miljö 
genom att produkter och material med utfasningsämnen som inte bör återanvändas om-
händertas. Nya anläggningar för återanvändning hanteras inte inom planen, tillstånd för 
dessa verksamheter söks enligt ordinarie process.

1 (Hållbar avfallshantering – Populärvetenskaplig sammanfattning av Naturvårdsverkets forskningsprogram, rapport 6523, 
Tomas Ekvall & Sara Malmheden (red.), oktober 2012.)
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Återvinning: Avfallsbehandling på bästa möjliga vis
Målen för området styr mot ökad återvinning med minskade avfallsmängder till förbrän-
ning och renare avfallsfraktioner vilket ger en positiv miljöpåverkan genom ökat materi-
al- och resursutnyttjande samt minskad miljöpåverkan från avfallsförbränning. En säker 
hantering av farligt avfall stärks genom planens mål. Säker hantering av farligt avfall är 
av stor vikt för att undvika spridning av skadliga ämnen och undvika risk för negativ på 
verkan på människor. Avfallsbehandlingen inom regionen har påverkan på miljön genom 
utsläpp till luft vid förbränning. Planens påverkan på utsläppen är endast indirekt via 
behandlingsanläggningar som nyttjas och kommer genom planens åtgärder att minska 
både i omfattning och farlighet. Den direkta miljöpåverkan från anläggningarna hanteras 
genom de tillstånd som gäller för respektive anläggning.

Avfallstransporternas miljöpåverkan ska minska
Målen är framtagna för att minska miljöpåverkan från det transportarbete som är kopp-
lade till avfallshanteringen. Miljöpåverkan från transportarbetet är utsläpp till luft av 
kväveoxider, koldioxid och partiklar samt buller. Det påverkar klimatet och luftkvalitet. 

Avfallshanteringen genererar ett stort transportarbete. Planen styr transporter till att 
bli mer energieffektiva och drivas av fossilfria bränslen, detta är samma inriktning som 
tidigare avfallsplan. Miljöeffekterna från transporter kommer att minska vid planens ge-
nomförande. Kommunerna har i stor utsträckning fasat ut fossila drivmedel inom avfalls-
området, planen styr transporterna mot att ersätta den sista andelen fossila drivmedel 
med fossilfria alternativ. 

Fysisk planering: Avfallshanteringen ska ha en självklar 
roll i alla skeden av samhällsplaneringen
Avfallsplanens mål och åtgärder för området stärker processerna för samhällsplanering-
en. Det ger en avfallshantering med mer effektiva transporter, ökad återvinning som är 
tillgänglig och säker. Planens mål inom området syftar till att samhällsplaneringen ska 
möjliggöra minskade avfallsmängder och ökad återanvändning, effekter som har en posi-
tiv påverkan på miljön.

Målområdet bidrar till en god bebyggd Miljö, effektiva transporter, minskade utsläpp 
till luft. Det har en positiv påverkan på markanvändning, då vi kan utnyttja marken i regi-

onen optimalt baserat på behovet av anläggningar för avfallshantering. 

Användarfokus: Användare ska vara nöjda med avfalls-
hanteringen och bidra till ett hållbart samhälle
Målområdet syftar till att möta behoven från invånare för att optimera avfallssystemet, 
både genom att förändra systemet och att skapa förståelse för detsamma. Målområdet 
väntas ge en positiv miljöpåverkan då avfallsresurserna kan tillvaratas bättre när utsorte-
ringen ökar och material och produkter kommer högre upp i avfallstrappan.



  

Nedskräpning: Stränder, naturområden och bebyggda 
områden ska vara attraktiva miljöer utan skräp
Målen och åtgärderna under området syftar till en renare miljö. Detta åstadkoms genom 
att städa nedskräpade miljöer och motverka att nedskräpning sker.

Målen har en positiv miljöpåverkan genom minskad spridning av förorenande ämnen i 
miljöer på land och i vatten. Målen har även en positiv påverkan på miljömålet god  
bebyggd miljö genom att skapa renare och tryggare miljöer. 







  

Uppgifter om avfall som kommunen ansvarar för

Insamlingssystem i Göteborgsregionen
Inom Göteborgsregionen finns fler olika system för insamling av hushållsavfall. 
Verksamhetsavfall samlas in genom entreprenörer. 

Rest och matavfall sorteras huvudsakligen ut fastighetsnära. Möjlighet att sortera ut 
matavfall finns i alla kommuner förutom Lilla Edet. Däremot har det fattats beslut om 
att införa matavfallsinsamling i Lilla Edet. Det innebär att när denna plan träder i kraft 
kommer möjlighet att sortera ut matavfall finnas inom hela Göteborgsregionen. 

Ett kärl för rest- och matavfall
Rest- och matavfall läggs i samma kärl

Separata kärl för rest- och matavfall
Två olika avfallskärl för att sortera ut matavfall 
och restavfall. Mat- och restavfall samlas i vissa 
fall in i tvåfackskärl. 

Fyrfacksinsamling
Ett eller två kärl som har fyra stycken olika fack 
i varje. I facken sorteras restavfall, matavfall och 
förpackningar och tidningar. 

Tvåfackskärl för viss källsortering
Ett kärl med två fack för att sortera ut plast- och 
pappersförpackningar.

Sopsug
En lösning för rest- och matavfall där avfallet 
lämnas genom en lucka som leder till ett rör. 
Behållaren töms med hjälp av en kran.

Underjordsbehållare
En stor och delvis nedgrävd lösning där avfall 
lämnas genom en lucka. Behållaren töms med 
hjälp av en kran.

Dessa fastighetsnära insamlingssystem för hushållsavfall 
finns i Göteborgsregionen:































  

Mängden hushållsavfall ökade på nationell nivå med 2,5 % mellan 2016-2017.  
Trenden har under en lång tid varit ökande avfallsmängder med under tre miljoner ton på 
1970 talet till närmare fem miljoner ton behandlat hushållsavfall idag. 

Behandlingsmetoderna har dock förändrats mycket under samma tidsperiod, depo-
nering har nästan helt försvunnit som behandlingsmetod, energiåtervinning har fått en 
stor roll och materialåtervinning och biologisk behandling har ökat mycket och utgör 
idag behandlingsmetod för ungefär hälften av det insamlade hushållsavfallet. Insamla-
de mängder per invånare i regionen har haft en svagt ökande trend från utgångsåret för 
A2020, trots mål om att avfallsmängderna ska minska. Det är därför rimligt att anta att 
avfallsmängderna fortsatt kommer att öka även de närmaste åren trots mål i planen att 
avfallsmängderna ska minska. Men trenden med ökande avfallsmängder måste brytas 
vilket många av planens mål strävar mot. 

För att möta nya krav för insamling av förpackningar och tidningar där producenterna 
ska samla in återvinningsmaterial fastighetsnära kommer det behövas tillkommande fast-
ighetsnära insamling i flera av regionens kommuner. Det förändrade producent- 
ansvaret kräver en ökad samverkan mellan kommunerna och producenterna. Textil är ett 
prioriterat område i den nationella avfallsplanen och hanteras även i denna avfallsplan. 
En separat insamling och ökad återvinning av textil är en del av Naturvårdsverkets förslag 
från Naturvårdsverket för att möta EU direktiv.

Det finns behov av system för att hantera en ökad återanvändning. Hur behovet av an-
läggningar för ett ökande återbruk ser ut är inte klarlagt men kommunerna har en viktig 
roll i förberedande för återbruk. Återvinningscentraler hanterar i ökande utsträckning 
återbruk och det byggs kretsloppsparker och kvartersnära återbrukscentraler runt om i 
landet.

Medlemskommunerna har utöver nationella trender uttalat behov av att förändra in-
samlingssystem för grovavfall, insamling av småelektronik inklusive batterier och ljuskäl-
lor samt nya och större återvinningscentraler.

I Göteborgsregionen finns det ett behov att förändra och modernisera nuvarande åter-
vinningscentraler, bland annat så att de får ett större fokus på återanvändning. För att 
hantera behovet av anläggningar i regionen har mål i planen tagits fram för att lyfta dessa 
frågor i den fysiska planeringen.

Avfallsförebyggande

• Cirkulär handelsplats
• Anläggning för upcycling
• Kretsloppsparker
• Bytesrum
• Verkstäder 
• Gemensamhets- 

utrymmen

Återvinning

• Ökad materialåtervinning ger  
behov av en eller två nya  
sorteringsanläggningar i regionen. 

• Sorteringsanläggning av restavfall.
• Behov av nya omlastningsstationer
• Mellanlagring av förpackningar  

och tidningar
• Mobil återvinningscentral 
• Masshantering

Deponi

• Ny deponi som ska  
ersätta befintlig aktiv deponi.  
Deponeringskapacitet  
hanteras idag genom Renova 
för dess medlemmar där man 
har långsiktiga planer för att 
möta kommunernas behov.

Inom följande områden ser kommunerna ett behov av nya anläggningar
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Framtida avfallsmängder
Avfallsmängder år 2030 har beräknats av IVL på uppdrag av Kretslopp och Vatten i 
Göteborgs Stad. Det presenteras två beräknade scenarier av framtida avfallsmängder som 
räknats upp enligt prognoser från konjunkturinstitutet. Göteborgsregionen beräknas ha 
en högre tillväxt jämfört med riket som helhet. De totala mängderna avfall beräknas öka 
till år 2030 med totalt ca 34 procent eller mer än 1,8 procent per år.

Scenario 1 är beräknat utifrån att lika stor andel av avfallet återvinns 2030 som idag.  
Då kommer mängderna restavfall till förbränning öka med 35 % till år 2030 jämför med 
år 2016.

Scenario 2 är beräknat utifrån att utsortering, insamling, och återvinning 2030 antas 
uppfylla de krav som är beslutade och föreslagna på nationell nivå idag. Avfallsmängd- 
erna till förbränning väntas då minska till år 2030 jämfört med 2016. Återvinningsgraden 
väntas öka från 38 % 2016 till 55 % år 2030.

Beräknade scenarier tar inte hänsyn till effekter från initiativ för att minska avfalls-
mängderna och förändrad konsumtion. Scenarierna kan därför anses vara konservativt 
räknade, mål för minskade avfallsmängder finns på alla nivåer av avfallshanteringens 
styrning.

Anläggningar för att hantera avfall i översiktsplaner
Avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behov av platser för anläggningar för 
att hantera avfall tillgodoses i kommunernas översiktsplaner och i kommunernas övriga 
arbete med fysisk planering. De tretton medlemskommunerna har i varierande utsträck-
ning tagit med anläggningar för avfall i sina översiktsplaner och tillgodoser även behov i 
övrig fysisk planering i varierande grad. Med anledning av detta har mål formulerats i av-
fallsplanen för att öka samarbetet med planförvaltningar/enheter i samtliga kommuner. 
En redovisning av hur respektive kommuns översiktsplan hanterar avfallsanläggningar 
och avfallshantering finns sammanställd i nedan tabell. Kartläggning av översiktsplaner 
i göteborgsregionen. Observera att flertalet av kommunerna inom Göteborgsregionen 
arbetar i detta nu med att ta fram nya översiktsplaner varför innehållet nedan kan verka 
något ouppdaterat.

Kommun
Avfallsanläggningar i 

översiktsplanen
Avfallshantering 

beskriven i översiktsplanen

Ale Sörmossen är kommunens 
centrum för avfallshantering. 
Inom området finns deponi, 
komposteringsanläggning, 
mellanlager samt återvin-
ningscentral och miljöstation. 
I kommunen finns 21 kom-
pletta återvinningsplatser.

Arbeta för att man vid ny- och om-
byggnation av sammanhållen bebyg-
gelse ska ha gemensam avfallshan-
tering. Detta är en satsning för att 
förbättra arbetsmiljön för personalen 
samtidigt som man kan öka med-
vetenheten hos medborgarna med 
källnära hämtning av källsorterat hus-
hållsavfall och återvinningsmaterial.

Tabell. Kartläggning av översiktsplaner

























































  

Stenungsund Stripplekärr 2-3 Kontrollprogram 
finns

Deponin har använts för 
hushållsavfall mellan 
åren 1960-1964.  
Påverkan på grund- 
vattnet har konstaterats.

Tjörn Djuphult 4 Kontrollprogram 
finns

Efterbehandlad
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Synpunkter på remissförslag 1 april 2019, 
Göteborgsregionen minskar avfallet Avfallsplan för 
tretton kommuner till 2030

Länsstyrelsen har fått möjlighet att lämna synpunkter på remissförslag 1 april 2019, 
Göteborgsregionen minskar avfallet. Avfallsplan för tretton kommuner till 2030. 

Göteborgsregionen har gemensamt gjort en avfallsplan där det hänvisas till att 
varje kommun kommer ta fram en egen handlingsplan till avfallsplanen. 
Avfallsplanen är en del av kommunens renhållningsordning. En 
renhållningsordning ska finnas hos varje kommun enligt miljöbalken 15 kap 41§ 
och ska bestå av två delar, dels en Avfallsplan dels Föreskrifter. 

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om 
kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

Yttrande

En avfallsplan ska innehålla de uppgifter som anges i Naturvårdsverkets reviderade 
föreskrifter (NFS 2017:2) och vägledning (Rapport 6760) om kommunala 
avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall1. Föreskrifterna trädde i 
kraft den 1 maj 2017.

Vi har i vår granskning av er avfallsplan valt att fokusera på uppfyllelsen av 
följande nyheter och förändringar i föreskrifterna och vägledningen:

1. Avfallsplanens syfte ska beskrivas.

2. Mål och åtgärder ska utgå från de nationella miljökvalitetsmålen, 
etappmålen samt andra relevanta mål, strategier och planer.

3. Mål och åtgärder för att förebygga och begränsa nedskräpning.

4. Kommunerna ska redovisa de styrmedel man planerar att använda för att 
implementera mål och åtgärder i kommunens avfallsplan.

1 http://www naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6760-
1.pdf?pid=20508
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5. Tydligare koppling mellan fysisk planering och avfallsplanering.

6. Redovisning till Länsstyrelsen av uppgifter om mål, åtgärder och styrmedel.

Vi har inte granskat den formella processen kring framtagandet av samrådsversion, 
Göteborgsregionen minska avfall. Avfallsplan för tretton kommuner till 2030. Det 
är dock viktigt att den formella processen följs så att den färdiga 
renhållningsordning får den rättsstatus som ska gälla.

Vi har också valt att göra ett samlat svar och har därmed har ingen enskild 
granskning av er kommun gjorts. Vi lämnar följande synpunkter (1–6):

1. Avfallsplanens syfte
Avfallsplanens syfte har beskrivits i planen. 

2. Mål och åtgärder
Vi anser att ni på ett tydligt sätt har redovisat uppsatta mål och målen uppfattas 
som realistiska och huvudsakligen mätbara. Vi kan konstatera att målen 
konkretiserar Hållbar avfallshantering som finns under miljökvalitetsmålet God 
bebyggd miljö.  Målet ligger också i linje med etappmål Ökad resurshushållning i 
livsmedelskedjan. 

Vi anser däremot att det inte framgår vilka åtgärder som er kommun ska genomföra 
för att förebygga och hantera det avfall som ni ansvarar för. 

Åtgärdsområdena har tydliga rubriker och är väl genomtänkta. Däremot redovisas 
inte vilka åtgärder som är tänkta att genomföras. Under varje åtgärdsområde 
redovisas enbart en åtgärd som rubriceras som exempel.

Vilka åtgärder varje kommun ska vidtas ska enligt planen förverkligas genom 
regionala handlingsplaner som beslutas i varje kommun. Naturvårdsverkets 
föreskrifter är inte uppfyllda innan dessa handlingsplaner antagits. 

Vi vill därmed skicka med följande synpunkter till ert arbete med att ta fram er 
handlingsplan. Förutom att innehålla olika åtgärdsstrategier bör planen visa vilka 
åtgärder som ska genomföras liksom en en prioritering av dem. Vidare ska det även 
framgå vilka styrmedel som er kommun planerar att använda. Handlingsplanen bör 
också visa en strategi för utvärdering inom kommunen av hur arbetet går framåt. 
Vem ska utvärderingen presenteras för samt hur och när? Detta för att kunna fånga 
upp eventuellt avstannade aktiviteter, göra prioriteringar och planera fortsatt arbete. 
Det skulle t ex kunna ske årligen i samband med presentation av miljöbokslut eller 
liknande för kommunfullmäktige.

3. Nedskräpning
I avfallsplanen redovisar ni åtgärdsområden men enbart ett exempel på åtgärd för 
att förebygga och begränsa nedskräpning.  Vi har samma synpunkt på detta avsnitt 
som ovan.

.  
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4. Styrmedel
Vi anser att avfallsplanen inte redovisar de styrmedel som kommunen planerar att 
använda. Detta eftersom vi inte kunnat granska er handlingsplan. Det är vidare 
otydligt om styrmedel kommer att ingå i den handlingsplan som er kommun ska 
fatta särskilt beslut om.

5. Koppling mellan fysisk planering och avfallsplanering
Generellt för avfallsplanen kan vi inte se att det framgår vilka översiktsplaner som 
ingår i den kartläggning som gjorts. Det bör synliggöras så att det enklare går att 
avgöra vilka översiktsplaner som kartlagts. I de fall kommuner tagit fram 
samrådsförslag till nya översiktsplaner kan det också framgå. Det är viktigt att 
planerna som ännu inte antagits tar hänsyn till målet om att lokalisering av 
avfallsanläggningar för både dagens och framtidens behov säkras genom fysisk 
planering. 

Vi rekommenderar att ni ännu tydligare i era översiktsplaner, helst på karta, 
synliggör avfallshanteringens infrastruktur och transportbehov och var det finns 
eller bör tillkomma återvinningsstationer, behandlingsanläggningar och deponier. 

Framtida expansioner av anläggningarna är också viktigt att redovisa för att 
förhindra att till exempel bostäder och skolor planeras i anläggningarnas närhet. Vi 
rekommenderar vidare att ni tillsammans med övriga kommuner lyfter fram 
avfallshanteringen som en mellankommunal fråga i era översiktsplanen.

Avfallshantering är ett allmänt intresse som kommunen måste ta hänsyn till vid 
planläggning och i ärenden om bygglov. Det finns i samrådsförslaget till 
avfallsplan en medvetenhet om vikten av att avfallshanteringen finns med i alla 
skeden av samhällsplaneringen, från översiktsplan till bygglov. I avfallsplanen 
uttrycks bland annat ett behov av att säkra plats för stora regionala anläggningar 
som hanterar avfall och att detta är en mellankommunal angelägenhet. Tre 
åtgärdsområden: styrdokument, samverkan och kunskap och motivation, har 
identifierats. Två mål med uppföljningsmått har tagits fram inom området fysisk 
planering.

Vi konstaterar dock att det finns ett glapp mellan den medvetenhet som uttrycks i 
avfallsplanen och den faktiska hanteringen i kommunernas fysiska planering. I 
föreskrifterna och vägledningen om innehållet i en kommunal plan för 
avfallsförebyggande avfallshantering (NFS 2017:2) står det bland annat att 
avfallsplanen ska innehålla en beskrivning av hur behovet av platser för 
anläggningar för att hantera avfall har tillgodosetts i kommunens översiktsplan och 
i kommunens övriga arbete med fysisk planering (9 §). 

I förslaget till avfallsplanen finns en förteckning över hur detta gjorts i 
kommunernas översiktsplaner. Av förteckningen framgår att era kommuner i 
varierande utsträckning tagit med anläggningar för avfall i sina översiktsplaner och 
att behandlingen av avfallsfrågorna i kommunens övriga fysiska planering varierar 
kommunerna emellan. Det finns kommuner som inte alls beskriver avfallshantering 
i översiktsplanen. Flera av kommunerna arbetar med nya översiktsplaner. 
Avfallsplanen bör ha tydligt medskick till kommunerna att detta måste med i 
översiktsplaneringen.
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I bilaga 4 till avfallsplanen redovisas en tabell över anläggningar som finns i de 
berörda kommunerna. Det framgår dock inte vilka avfallsanläggningar som man 
valt att ta upp och vilka man valt att inte redovisa. Vi kan konstatera att vissa 
anläggningar saknas.

6. Redovisning till Länsstyrelsen
I Naturvårdsverkets nya föreskrifter (NFS 2017:2) framgår enligt 19 § följande:
”Kommunen ska lämna följande uppgifter om den kommunala avfallsplanen till 
länsstyrelsen:

1. datum för antagande av planen,
2. en sammanställning av mål, åtgärder och styrmedel enligt 3–6 §§
3. resultatet av uppföljningen av föregående plan enligt 14 §, samt
4. uppgifter om nedlagda deponier enligt 15 §.”

När kommunen redovisar efterfrågade uppgifter, enligt § 19, bör detta ske med 
beaktande av syftet med redovisningen. I Naturvårdsverkets nya vägledning om 
kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall (Rapport 6760) 
anges att syftet med länsstyrelsens sammanställning av de kommunala 
avfallsplanerna är bland annat att den ska utgöra ett underlag för:

 Naturvårdsverkets arbete med att ta fram nationella avfallsplanen, 
programmet för förebyggande och andra strategier och handlingsprogram 
inom avfallsområdet,

 att länsstyrelsen ska kunna bedöma utvecklingen av avfallshanteringen i 
länet och i vilken grad planerna bidrar till att nå regionala och nationella 
mål inom avfallsområdet,

 att länsstyrelsen ska få en överblick över aktualiteten hos avfallsplanerna 
och kunna upplysa kommunerna om behov av uppdatering.

Vi ser gärna att uppgifterna, enligt 19 §, redovisas i tabellform. 
Observera att ändrade avfallsplaner ska sändas till Länsstyrelsen för kännedom.

I detta ärende har Åsa Wilske beslutat och Jenny Järpler varit föredragande. I den 
slutliga handläggningen av ärendet har även Torbjörn Sahl, 
samhällsbyggnadsenheten medverkat.

Jenny Järpler

Åsa Wilske 

Kopia till: anna.hjort@kretsloppochvatten.goteborg.se
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson, Irene Berg  
Ärende: Begäran om överföring av fördelningsmedel till familjecentral  
Diarienummer:  

 
Begäran om överföring av fördelningsposter för 
familjecentral 
 
Förslag till beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 446 351 kr av fördelningsposterna till 
verksamheten kultur och fritid för år 2019 och framåt avseende hyra och övriga 
lokalkostnader. 
 
Kommunstyrelsen beslutar att fördela 254 000 kr av fördelningsposterna till barn 
och utbildningsförvaltningen för år 2019 och framåt avseende personalförstärkning 
på familjecentralen. 
 
 
 
Ärende 
I kommunfullmäktiges budget för 2019 finns fördelningsposter avsatta för att täcka 
kostnadsökningen för en ny familjecentral. Familjecentralen har startat och medel 
behöver nu fördelas i enlighet med antagen budget. 
 
Förslaget avser att täcka ökade kostnader för den nyöppnade familjecentral inom 
fritid och kultur samt barn och utbildningsförvaltningen.  
 
Gällande fritid och kultur så avser kostnadsökningen hyra och lokalkostnader och 
inom barn och utbildningsförvaltningen handlar det om personalförstärkning. 
 
Besluten avser år 2019 och framöver. 
 
 
Ekonomi och bedömning 



 
 

 

Beslutet ryms inom intentionerna för kommunfullmäktiges budget. Dessutom är 
medlen avsatta i fördelningsposterna. För kommunen som helhet blir det därmed 
ingen resultatpåverkan.  
 
Expediering 
Kommunstyrelse 
Chef kultur och fritid 
Budgetekonom 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
 
………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        

 
  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 2019-09-26 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Veronica Tindvall 
Ärende: Modulbostäder för nyanlända 
Diarienummer: 0186/19   

 

Modulbostäder till nyanlända 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att slutföra påbörjad 
upphandling av moduler som kan användas som bostad till nyanlända personer 
med uppehållstillstånd.  
 
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att göra en beställning av 
modulbostäder 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 18 individer, för resterade 13 individer finns ingen planerad 
boendelösning.  
 
Under 2020 kommer fler personer anvisas av Migrationsverket, ett preliminärt 
besked från Länsstyrelsen Västra Götaland är att 27 individer kommer anvisas till 
Öckerö. Länsstyrelsen ger ett slutligt 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 
17 individer (5 ensamhushåll + 3 familjer om 3, 4, 5 antal personer).  
 
Beredning 
Migrationsverket anvisar aktuella individer till kommunen med ett placeringsdatum 
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. 
 



 
 

 

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 kunna möta behovet och minimera ekonomiska risktaganden på 
lång sikt. Ett sådant förslag till beslut lades fram till kommunstyrelsen i augusti 
2019. Ärendet återremitterades med uppdrag om att utreda möjliga andra lösningar 
där kommunen förväntas stå med hyreskostnader för tomma lokaler under de 
närmaste åren. Aktuella lokaler som i samband med detta har utretts tillhör idag 
socialnämndens verksamheter; Norra Solhöjden (2 avdelningar) och Hedens By (2 
avdelningar). Vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-24 fattades ett beslut 
om att låta en avdelning på Hedens By ställas om till bostäder för nyanlända. Detta 
under förutsättning att socialnämnden godkänner förslaget vid sammanträde i 
oktober. Lösningen med modulbostäder innebär att de utredda lokalerna på 
Solhöjden inte längre är aktuella att ställa om för annat ändamål.  
 
Beslutet om en avdelning på Hedens By genererar 8 bostäder för nyanlända. Detta 
löser behovet av platser för de individer som behöver flyttas ut i samband med 
avslutat hyresavtal på Västra vägen 67, Hönö. Kvarstår då 13 personer för anvisning 
under 2019 samt förväntat 27 nya anvisningar för 2020.  Således är behovet av fler 
platser 2019/2020 fortsatt stort.  
 
En upphandlingsprocess är påbörjad avseende modulbostäder för nyanlända. 
Anbudsstopp är satt till 2019-10-07. Bedömningen är att en beställning av 
modulbostäder är nödvändig utifrån att inga andra lösningar finns att tillgå inom 
rimlig tid.  
 
Utöver föreslagen lösning med modulbostäder sker en fortsatt dialog mellan enheter 
inom kommunen för att finna ytterligare boendelösningar.  
Etableringsenheten har även en pågående dialog med Göteborgs Räddningsmission 
gällande Hjärterum. Hjärterum är ett projekt där Räddningsmissionen i samarbete 
med civilsamhället anordnar bostäder som hyrs ut i andra hand till behövande 
individ/familj. Öckerö kommun fick under våren ett negativt besked avseende sökta 
projektmedel hos Länsstyrelsen för att påbörja ett Hjärterumsprojekt. Det finns ett 
stort behov av bostadslösningar för lite större hushåll och där bedöms 
bostadslösningar hos privata hyresvärdar kunna vara en del av lösningen. En 
utredning pågår för att kunna bedöma om ett IOP-avtal mellan Göteborgs 
Räddningsmission och Öckerö kommun kan vara ytterligare ett förslag till lösning i 
bostadsfrågan.  
 
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.  
 
Kostnadsbilden kan komma att förändras efter att anbudstiden för upphandling av 
modulbostäder passerat. I sådant fall redovisas detta vid KS sammanträde.  
 
 
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.  
Etableringsenheten bedömer att det är 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 (17 individer) samt anvisat 
kommuntal under 2019 (31 varav 13 är utan boendelösning) och beräknat 
kommuntal under 2020 (27 personer) är bedömningen att modulhus är en 
nödvändig åtgärd för att kunna möta delar av behovet.    
 
Expediering av beslut 
Veronica Tindvall, Etablerings- och arbetsmarknadsenheten  
Gull-Britt Eide, kommundirektör 
 
Bilagor 



 
 

 

 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Gull-Britt Eide 
 
Kommundirektör 
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