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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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fortsatt svag skatteunderlagstillväxt 2021 med anledning av att arbetade timmar antas fortsätta 
minska. År 2022 beräknas sysselsättningen åter stiga varför skatteunderlagstillväxten då beräknas 
växla upp. 

  

Källa SKL 

Skatteunderlagsprognos, förändring (%) jämfört med året innan 

  2018 2019 2020 2021 2022 

SKL augusti 3,7 3,1 3,1 3,0 3,7 

Skl april/maj 3,6 3,0 3,1 3,1 3,7 

SKL februari 3,6 2,9 2,9 3,8 4,0 

Inflation 

Inflationstakten*, räknad som den årliga förändringen av konsumentpriserna (KPI) under de senaste 
tolv månaderna, var per augusti 1,4 procent. Det är en minskning jämfört med föregående år, och 
ligger nu under Riksbankens inflationsmål*. I augusti 2018 var inflationstakten 2,0 procent på 
ettårsbasis. 

Den årliga procentuella förändringen i måttet KPIF (KPI med fast ränta, vilken inte påverkas direkt av 
förändringar i bostadsräntorna) var 1,3 procent i augusti 2019 (2,2 procent i augusti 2018). 

*Riksbankens mål för penningpolitiken är 2 procent, mätt som den årliga ökningstakten av KPI.  

KPI (konsumentprisindex) Procent 

augusti 2018 - augusti 2019 1,4 

december 2017 - december 2018 2,0 

december 2016 - december 2017 1,7 

december 2015 - december 2016 1,7 

december 2014 - december 2015 0,1 

Ränteutveckling 

Riksbanken beslutade i januari 2019 om en räntehöjning till -0,25 procent. Detta var den första 
förändringen på knappt 3 år. Denna nivå kvarstår och vid det penningpolitiska mötet den 4 september 
2019 beslutade Riksbankens direktion att lämna reporäntan oförändrad på −0,25 procent. Liksom 
tidigare indikerar prognosen för reporäntan att räntan höjs mot slutet av året eller i början av nästa år. 
Låga räntor i omvärlden och ett försämrat stämningsläge innebär dock att reporäntan därefter väntas 
höjas i en långsammare takt, jämfört med bedömningen i juli. 

Källa Riksbanken 

Datum 190109 160217 150708 150325 150218 141029 140709 

Reporänta -0,25 -0,50 -0,35 -0,25 -0,10 0,00 0,25 

Förändring. i % 0,25 -0,15 -0,10 -0,15 -0,10 -0,25 -0,50 

Befolkningsutveckling 

På halvårsbasis har kommunen minskat antalet invånare med 23 personer. Som tidigare uppvisar 
kommunen ett negativt saldo över födda/döda. Till skillnad mot tidigare år är dock även flyttsaldot 
negativt. Historiskt är det dock så att de flesta fastighetsförsäljningarna i kommunen brukar ske under 
kvartal tre. Detta påverkar oftast flyttsaldot positivt. Kommunens befolkningsutveckling påverkar 
bland annat förutsättningarna för uppräkning av skatteintäkter. 
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år födda döda saldo inflytt utflytt saldo just summa 

2016         

förändr 110 141 -31 667 544 123 -1 37 

summa        12 682 

         

2017         

förändring 97 127 -30 728 547 181 -1 150 

summa        12 923 

         

2018         

förändring 100 136 -36 642 583 59 -1 22 

summa        12 945 

         

2019         

Jan - juni 44 60 -16 261 271 -10 3 -23 

         

summa delår        12 922 

1.2 Finansiell analys 

God ekonomisk hushållning: 

Kommunfullmäktige har i sitt budgetdokument för år 2019 beslutat om såväl definition av "god 
ekonomisk hushållning" samt fastställt finansiella och verksamhetsmässiga mål. Kommunallagen 
åligger fullmäktige att besluta om s.k. verksamhetsmässiga mål.  Kommunen uppvisar "god ekonomisk 
hushållning" när kommunfullmäktiges finansiella- och verksamhetsmässiga mål visar god 
måluppfyllelse. 

Sammantagen bedömning på beslutade mål är att "god ekonomisk hushållning", enligt fullmäktiges 
definition, inte uppnås i delårsbokslut med anledning av prognostiserat årsresultat. Att kommunen 
inte når upp till önskat ekonomiskt resultat väger i sammanhanget tungt. Bedömning per mål 
redovisas på kommande sidor. 

Finansiella mål 

De finansiella målen för 2019 är två till antalet - ett resultatmål och ett mål som tar sikte på likviditet, 
dvs kortsiktig betalningsförmåga. Se nedan. Ett korrekt formulerat resultatmål som är styrande lägger 
grunden för det som kommunallagen kallar "god ekonomisk hushållning". 

Årets resultat bör uppgå till 1,5 procent av budgeterat skattenetto sett över en period av fem år 

Resultatmålets skrivning "sett över en period av fem år" innebär att ett års eventuella svaga resultat 
inte skall styra/avgöra om målet är uppfyllt eller inte. En följd av goda resultatår kan klara en svacka i 
en annars stark finansiell ställning. 

Sett över 5 år uppnår inte Öckerö kommunen resultatmålet för 2019. Av de fem senaste årsboksluten 
(2014-2018) uppvisar samtliga år resultat som understiger 1,5 procent av budgeterat skattenetto. 
Helårsprognos i delårsbokslutet slutar på 4,7 mkr. Resultatmålet för 2019 (1,5 procent av budgeterat 
skattenetto) är 11,5 mkr. Exkluderas engångsintäkter i form av realisationsvinst vid försäljning av 
anläggningstillgång (bl.a. mark) beräknas resultatet till 1,5 mkr. 
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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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*Nettokostnadsandelen är förhållandet mellan verksamhetens nettokostnad och skatteintäkter 
inklusive bidrag/utjämning. Måttet ger en bild av kommunens ekonomiska handlingsutrymme. 
Nettokostnadsandelen i delårsbokslutet är 96 procent. Kommunens finansiella riktlinjer säger att God 
ekonomisk hushållning vid årsbokslut är 98,5 procent. Detta kommer inte att uppnås enligt lämnad 
prognos. 

1.4 Kassaflödesanalys 

Kassaflödesanalysen visar kommunens flöde av pengar, d.v.s. inbetalningar och utbetalningar. 
Kommunen använder den s.k. sektorindelade modellen. 

Den löpande verksamheten redovisar ett negativt betalningsflöde på 1 mkr. Investeringssektorn visar 
på ett negativt betalningsflöde på 38 vilket är en kraftig minskning jämfört med föregående år (-13 
mkr). 

Förändringen förklaras främst av en högre investeringstakt samt en högre kostnadsnivå än föregående 
år. En minskad försäljning av mark och fastigheter med 5 mkr bidrar också till skillnaden mellan åren. 

På sektor finansiering redovisas 1 mkr på rad "minskning av långfristiga lån". Förändringen är en 
amortering av lån. 

Kommunens likvida situation har under perioden försämrats med 38 mkr. 

  

 

1.5 Balansräkning 

  

Balansräkningen är en ögonblicksbild av kommunens ekonomiska ställning vid ett speciellt 
tillfälle/period. Det egna kapitalets förändring mellan 2018-12-31 och 2019-08-31 är lika med 
periodens resultat 19 mkr. 

Kommunen har under året gjort ett strategiskt köp avseende andelar i samfällighet "Krabbedammen" 
med 2 mkr. Köpet klassificeras som tillgång av mark och ingår därför inte som en investering. 

Soliditeten anger i vilken grad kommunen finansierat sina tillgångar med egna medel och ställer det 
egna kapitalet i relation till de totala tillgångarna. Soliditeten är ett viktigt nyckeltal och anger 
kommunens långsiktiga ekonomiska ställning och betalningsförmåga. Det är det långsiktiga 
utvecklingen snarare än ett enskilt år som bör uppmärksammas. Samtidigt som försämrad soliditet 
sätter fokus på relationen mellan intäkter/kostnader och ekonomiskt resultat. 

År/delår 190831 181231 180831 171231 170831 161231 

Utveckling av eget kapital, mkr 349 330 360 335 344 329 

Soliditetsutveckling*, % 53 51 57 54 55 53 

2 RÄKENSKAPER KOMMUNEN 

2.1 Redovisningsprinciper 

Kommunen använder samma redovisningsprinciper som i senaste årsredovisning 2018-12-31. 

 

 

 

 



 2019-10-04 

 

9 

 

 

2.2 Resultaträkning kommunen 

  

Resultaträkning (mkr) 2019-08-31 
Årsbudget 

2019 
2018-08-31 

Verksamhetens intäkter 163 239 161 

Verksamhetens kostnader -643 -979 -617 

Avskrivningar -15 -24 -14 

Verksamhetens nettokostnad -495 -764 -470 

    

Skatteintäkter 457 689 442 

Kommunalekonomisk utjämning 57 84 51 

Skattenetto 514 773 493 

    

Verksamhetens resultat 19 9 23 

    

Finansiella intäkter 2 1 4 

Finansiella kostnader -2 -3 -2 

  Resultat efter finansiella poster 19 8 25 

Periodens resultat 19 8 25 

  

2.3 Kassaflödesanalys kommunen 

  

Kassaflödesanalys (mkr) 
2019 01-01 

- 2019-08-31 
2018-01-01 

- 2018-08-31 

1. Den löpande verksamheten   

Verksamhetens intäkter 163 161 

Verksamhetens kostnader -643 -617 

Ej rörelsekapitalpåverkande intäkter/kostnader -3 -8 

Verksamhetens nettokostnader -483 -464 

Skatteintäkter/generellt statsbidrag 514 493 

Finansiella intäkter 2 4 

Finansiella kostnader -2 -2 

Justering för rörelsekapitalets förändring -32 -24 

Verksamhetsnetto -1 7 

   

2. Investeringar   

Inköp av materiella tillgångar -40 -21 

Avyttrade materiella tillgångar 2 7 

Försäljning aktier och andelar 0 2 
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Kassaflödesanalys (mkr) 
2019 01-01 

- 2019-08-31 
2018-01-01 

- 2018-08-31 

Inköp av aktier och andelar 0 -1 

Investeringsnetto -38 -13 

   

3. Finansiering   

Minskning långfristiga lån 1 1 

Finansieringsnetto 1 1 

   

Förändring av likvida medel (= 1+2+3) -38 -5 

  

2.4 Balansräkning kommunen 

  

Balansräkning (mkr) 2019-08-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

Imateriella anläggningstillgångar   

Ledningsrätter 2 2 

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 279 258 

Maskiner och inventarier 77 72 

varav pågående investeringsprojekt 43 28 

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Andelar och aktier 124 124 

Långfristig fordran, övrigt 2 2 

   

Summa anläggningstillgångar 484 458 

   

Omsättningstillgångar   

Exploateringsfastigheter 7 7 

Kortfristiga fordringar 103 79 

Likvida medel 65 103 

Summa omsättningstillgångar 175 189 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 659 647 

    

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   
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Balansräkning (mkr) 2019-08-31 2018-12-31 

Eget kapital 349 330 

Därav årets resultat 19 -5 

   

Avsättningar   

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 80 78 

Beräknad skuld löneskatt 19 19 

Övriga avsättningar 0 1 

Summa avsättningar 99 98 

   

Skulder   

Långfristiga skulder 43 40 

Kortfristiga skulder 168 179 

Summa skulder 211 219 

   

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 659 647 

  

3 RÄKENSKAPER KONCERNEN 
I koncernsammanställningen ingår dotterbolagen Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB. 

3.1 Resultaträkning koncern 
Delårsbokslut för koncernen upprättades inte 2018-08-31 och därför saknas jämförelsesiffror. 

Resultaträkning koncern (mkr) 2019-08-31 

Verksamhetens intäkter 202 

Verksamhetens kostnader -634 

Avskrivningar -38 

Verksamhetens nettokostnad -471 

  

Skatteintäkter 457 

Kommunalekonomisk utjämning 57 

Skattenetto 514 

  

Verksamhetens resultat 43 

  

Finansiella intäkter 2 

Finansiella kostnader -14 

Resultat efter finansiella poster 31 

  Årets skattekostnad -1 

  

  Periodens resultat 30 
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3.2 Balansräkning koncern 

  

Balansräkning koncern (mkr) 2019-08-31 2018-12-31 

TILLGÅNGAR   

   

Anläggningstillgångar   

Imateriella anläggningstillgångar   

Ledningsrätter 2 2 

Materiella anläggningstillgångar   

Mark, byggnader och tekn anl 1 374 1 308 

Maskiner och inventarier 100 125 

   

Finansiella anläggningstillgångar   

Finansiella anläggningstillgångar 14 14 

 14 14 

Summa anläggningstillgångar 1 490 1 449 

   

Omsättningstillgångar   

Exploateringsfastigheter 7 6 

Kortfristiga fordringar 105 80 

Likvida medel 102 145 

Summa omsättningstillgångar 214 231 

   

SUMMA TILLGÅNGAR 1 704 1 680 

   

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

   

Eget kapital 342 312 

Därav årets resultat 30 -6 

   

Avsättningar   

Uppskjuten skatt 9 8 

Avsättning för pensioner och liknande förpliktelser 80 79 

Beräknad skuld löneskatt 19 19 

Övriga avsättningar 7 5 

Summa avsättningar 115 111 

   

Långfristiga skulder   

Långfristiga skulder 72 64 

Lån från kreditinstitut 400 484 

Summa långfristiga skulder 472 548 
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Balansräkning koncern (mkr) 2019-08-31 2018-12-31 

   

Kortfristiga skulder   

Kortfristiga skulder 775 709 

Summa kortfristiga skulder 775 709 

   

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 1 704 1 680 

  

4 MÅL 

4.1 Måluppfyllelse 

Andelen arbetad tid som utförs av tillsvidareanställda skall öka 

Satsningar: 

- Se över organisationen så att behovet av timanställda minskar 

 

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 

Satsningar: 

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

 

Kommentar 

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

Mått redovisas per helår. 
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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 
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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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att lönekostnaderna för administrationen har varit något lägre. 

Vård och omsorg enl Sol/HSL: uppvisar ett överskott på 1 730 tkr vilket beror på hemtagning av 
vårdtagare i februari samt minskade kostnader för utskrivningsklara. 

Hemtjänsten och HSL: prognostiserar ett samlat underskott om 900 tkr. Hemtjänstens underskott 
kan härledas till ökade hemtjänsttimmar. Enligt åtgärdsplanen är målet att minska biståndsbedömda 
timmar. Åtgärderna har inte gett önskad effekt. Assistansliknade hemtjänst ökade markant 2018 och 
beräknad kostnad 2019 är 800 tkr vilket bidrar till ökning av hemtjänsttimmarna. 

Särskilt boende: prognostiserar ett underskott om -3 730 tkr. Underskottet beror dels på lägre 
statsbidrag, hög sjukfrånvaro och rehabiliteringskostnader samt ökad nattbemanningen på Bergmans. 

Öppen verksamhet: har ett överskott i prognosen vilket hänförs till åtgärdsplanen där Knytpunkten 
avvecklades i mitten av augusti. 

Räddningstjänst: visar på ett överskott på 160 tkr över helår. 

Administrativ enhet: redovisar ett överskott om 150 tkr kronor. 

Bygg- och miljönämnden 

Uppföljning efter augusti visar att bygg- och miljönämnden har en budget i balans 2019. 

6.1 Öckerö kommun - resultat och prognos 

Prognosrapport tot 

  Årsprog 
Årsbud

g 
Årsavv Ack utf 

Ack 
budg 

Ack avv Förbr % Fg prog 

Kommunstyrelsen -139 871 -140 726 856 -87 139 -90 331 3 193 62 -142 286 

Barn- och 
utbildningsnämnden -333 270 -329 727 -3 543 -216 378 -210 190 -6 188 66 -331 571 

Socialnämnden -278 626 -275 905 -2 721 -182 547 -179 566 -2 981 66 -280 175 

Bygg- och miljönämnden -781 -823 42 -515 -555 40 63 -820 

Kommunstyrelsen, centrala 
poster -15 512 -15 675 163 -10 740 -10 449 -291 69 -15 833 

Kommunstyrelsen, 
fördelningsposter 0 -5 047 5 047 0 -3 365 3 365 0 0 

SUMMA -768 060 -767 903 -157 -497 318 -494 457 -2 861 65 -770 684 

Eliminering internränta 3 672 3 926 -254 2 382 2 617 -236 61 3 853 

VERKSAMHETENS 
NETTOKOSTNAD -764 388 -763 977 -411 -494 937 -491 840 -3 097 65 -766 831 

Skattenetto 770 090 773 242 -3 151 513 881 515 520 -1 639 66 768 356 

Finansnetto -942 -1 436 494 57 -957 1 014 -4 -921 

ÅRETS RESULTAT 4 760 7 828 -3 069 19 001 22 723 -3 722 243 604 

Nettokostnadsandel % 99 99 3 96 96 -127 65 100 

Reavinster 3 174 0 3 174 1 679 0 1 679 0 2 674 

BALANSRESULTAT 1 586 7 828 -6 243 17 322 22 723 -5 401 221 -2 070 
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7 FÖRDELNINGSPOSTER 

mkr Budget 
Fördelat 

tom 1908 
Återstår 

Ramhöjande    

2019    

KS/SB Gatuenheten, kapitalkostnader infrastruktur (55 tkr) 0,0 0 0,0 

SN Kapitalkostnader nya solhöjden (160 tkr) 0,2 0 0,2 

Familjecentral personalförstärkning 0,2 0 0,2 

2018    

Nya Björkö skola, 2020 4,0 4,0 0 

Migrationskostnader 1,0 1,0 0 

Tidigare fördelningsposter:    

SN LSS-boende, 2019 3,5 0 3,5 

KS/FK Fritidsgård/familjecentral 0,6 0 0,6 

Summa ramhöjande 9,5 0 4,5 

Ej ramhöjande    

Utredning huvudmannaskap vägnät 0,3 0 0,3 

Kommunens strategiska reserv 0,2 0 0,2 

Summa ej ramhöjande 0,5 0 0,5 

Summa 10,0 5,0 5,0 

8 INVESTERINGAR 

Kommunstyrelsen 

Investeringsrapporten visar totalt sett ett prognostiserat överskott på knappt 10 500 tkr och dessa 
skall reserveras till år 2020 för främst Pinans biobädd. Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet 
visar underskott på -650 tkr och överskott inom KS enheter och verksamhet Styr o Stöd på 1 172 tkr. 

Barn- och utbildningsnämnden 

Investeringsbelopp 950 tkr kommer att förbrukas under året. 

Socialnämnden 

Prognosen för Socialnämndens investeringsbudget visar på ett överskott mot budget med 1 698 tkr. 
Detta beror främst på att delar av de investeringsmedel som är avsatt för Nya Solhöjden inte kommer 
att användas förrän det är klart för inflytt i början av 2020. 

8.1 Öckerö kommun - investering 

Investeringsrapport tot 

  Årsprog Årsbudg Årsavv Ack utf Förbr % Fg prog 

Nettokostnad, tkr       

Kommunstyrelsen 53 526 64 007 10 481 36 540 57 57 011 

Barn- och utbildningsnämnden 940 950 10 562 59 950 

Socialnämnden 3 689 5 387 1 698 1 167 22 4 068 

Summa Nettokostnad, tkr 58 155 70 344 12 189 38 269 54 62 029 
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9 LIKVIDITET 

mkr 2019 2018 

Januari 99 112 

Februari 86 122 

Mars 64 120 

April 76 101 

Maj 75 100 

Juni 80 105 

Juli 75 116 

Augusti 65 100 

September  117 

Oktober  98 

November  108 

December  103 

10  EXPLOATERINGSPROJEKT 

Projekt 8066 Varvet Knippla 1:161: Positivt planbesked. Plankostnadsavtal tecknat med 
Fiskaregården. Miljöundersökning utförd. Ansökan om saneringsbidrag troligen 2020 eller 2021 eller 
2022. 

Projekt 8072 Centrala Öckerö: Projekt Öckerö Centrum med delprojekt Centrumbildning startat 2013-
09-04. Avtal mellan intressenter har tecknats. Planarbete och arbete med exploateringskalkyl och 
exploateringsavtal pågår. Bullerutredning ska göras. Antagande tidigast kvartal 4 2019. Förhandling 
med Tornstaden pågår. 

Projekt 8080 Östra Sudda: Del av plankostnader Hult 1:524. Hönö Missionskyrka i samarbete med 
Betelkyrkan för anläggning av hall/skola. Positivt planbesked. Plankostnadsavtal tecknat. Planarbetet 
kommer troligtvis avbrytas. Markanvisningsavtal klart. Troligtvis försäljning till ÖFAB, ca 1 mkr? 

Projekt 8084 Björnhuvudet Musslan: Avser reningsverk Musslan. Utredning pågår. 

Projekt 8086 Tärnvägen Heden 1:300 1:229: Markanvisningsavtal med Allt i Bil. Förhandling pågår 
med Västtrafik. Detaljplanearbete pågår. Exploateringsavtal pågår. Plan upp för antagande höst 2019. 

Projekt 8110 Björnhuvudet kaj ÖÖ 2:51: Diskussioner inför avtalsförhandlingar pågår. Fsg pris 
ca 7,5 mkr. Ytterst osäkert kring försäljning. Förlängning av avsiktsförklaringen, 2 år. 

Tkr 
Ingående 

balans 
Utfall Prognos 

Planerat 
slutdatum 

8066 Varvet Knippla 1:161 2066  100 2024 

8072 Centrala ÖÖ och ÖÖ 2:267 2602 172 300 2020 

8080 Östra Sudda 145 90 100 2019 

8084 Björnhuvudet Musslan 9    

8086 Tärnvägen Heden 1:300, 1:229 832 359 380 2019 

8110 Björnhuvudet Kaj ÖÖ 2:251 172 49 80  

     

Summa tkr 5826 670 960  

 



Öckerö Fastighets AB

Org. nr 556495-9665

Delårsrapport 2019-08-31

1(15)

Delårsrapport per 2019-08-31

för

Koncernen Öckerö Fastigheter

556495-9665



Öckerö Fastighets AB

Org. nr 556495-9665

Delårsrapport 2019-08-31

2(15)

Organisation

Från januari 2014 organiserar sig Öckerö kommuns fastighetsbolag i en koncern.

Öckerö kommun

Öckerö Fastighets AB

(Moderbolag/lokaler)

tidigare Öckerö Bostads 
AB

Öckerö 
Fastighetsservice AB

(Holdingbolag)

Öckerö Bostads AB

(Bostäder)

Öckerö 
Fastighetsutveckling AB

(Exploateringsbolag)
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Nyckeltal

201908 201808 201708 201608 201508 201408

Omsättning tkr 88 297 84 681 80 526 66 923 64 142 59 795

Delårets resultat tkr 12 912 2 906 16 191 392 -6 407 362

Balansomslutning tkr 1 189 303 1 192 049 1 222 681 1 125 297 880 336 881 426

Eget kapital tkr 158 359 145 211 150 398 86 473 67 461 76 501

Synlig soliditet inkl obeskattade reserver % 13,32 12,18 12,30 7,68 7,66 8,68

Kassalikviditet % 6,42 21,11 31,87 9,80 16,36 8,26

201908 201808 201708 201612 201608 201512

Antal förvalade lägenheter st 438 438 438 386 386 386

Andel lägenheter uthyrda som varmhyra % 47 47 47 41 ingen uppg. 41

Snittstorlek på lägenhet kvm 67 67 67 67 ingen uppg. 67

Snitthyra för lägenhet med varmhyra kr/kvm 1 657 1 451 1 434 1 115 ingen uppg. 1 059

Snitthyra för lägenhet med kallhyra kr/kvm 942 925 905 905 ingen uppg. 902

Antal personer i bostadskön st 1 938 1 491 1 196 983 ingen uppg. ingen uppg.

Yta förvaltade bostäder kvm 29 600 29 600 29 600 26 153 26 153 26 153

Yta förvaltade lokaler kvm 57 502 61 776 58 390 58 784 ingen uppg. 58 567

Antal anslutna kunder till Öckerö nät st 2 753 2 172 1 810 1 690 ingen uppg. 1 505
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Delårsberättelse

Koncernens vision

Styrelsen

Styrelsen har följande sammansättning:

Ordinarie ledamöter

Annika Westh, ordförande

Tommy Wallhult, 1:e vice ordförande

Jan-Åke Simonsson, 2:e vice ordförande

Fredrik Gustavsson, ledamot

Lennart Samuelsson, ledamot

Robertho Settergren, ledamot

Anna Skrapste, ledamot

Hans Andreasson, VD

Hänt hittils under året

Verkställande direktören för Öckerö Fastighets AB får härmed avge delårsrapport för perioden 

2019-01-01 -- 2019-08-31. Rapportens utformning är ej till fullo utformad i enlighet med gällande 

redovisningsnormer, i bolagets fall årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1, 

Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Rapporten är avsedd som avrapportering till bolagets styrelse 

och till ägaren. I huvudsak används samma redovisningsprinciper som i årsredovisningen och delårsrapporten 

granskas ej av bolagets auktoriserade revisor.

Koncernens bolag skall vara betydelsefulla verktyg för en stark och hållbar utveckling av Öckeröarna genom 

att med personligt engagemang bygga och förvalta fastigheter och IT-infrastruktur

Bolaget bedriver sedan 2014 sin verksamhet inom en koncern bestående av bolagen Öckerö Fastighets AB, 

Öckerö Bostads AB, Öckerö Fastighetsutveckling AB samt Öckerö Fastighetsservice AB. Från januari 2017 

kallar vi oss Öckerö Fastigheter med en ny logotyp och grafisk profil som synts via bland annat våra 

omstripade arbetsfordron, uppdaterad hemsida och nytt marknadsföringsmaterial. 

Hyresförhandlingarna med Hyresgästföreningen för år 2019 slutade med en överenskommelse om en 

genomsnittlig hyresökning med 1,75 % gällande från 1 januari 2019. För de med kallhyra höjdes hyran med 

1,5 % och för de med varmhyra med 1,9 %.

Under året har familjecentralen Navet färdigställts och invigdes i februari. En större renoveringsinsats har 

också genomförts av Träskolan på Bergagårdsskolan samt fasad och fönsterbyten på Västergårdsskolans 

gymnastikhall och Solhöjdens äldreboende.

I maj undertecknades köpeavtal med NCC avseende avyttring av skolfastigheten på Västergårdsskolan. 

Tillträdet skedde i augusti. Avyttringen påverkar bokslutet med 5,5 mnkr. 

Inom affärsområde Öckerö Nät har byggnation av fiber fortsätt på Rörö, Källö-Knippla, Hyppeln, Kalvsund och 

Hälsö. En kampanj för intresseanmälan har också genomförts på Grötö.
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Ekonomi och helårsprognos

Investeringar

Under året har byggnationen av Familjecentral genomförts liksom renoveringen av Träskolan på Bergagård. 

Dessutom har satsningen på elbilsladdare fortsätt och under året monterades bland annat 6 elbilsladdare på 

Heinövallen.

Under hösten beräknas produktionen av ny förskola på Hedenområdet samt nytt BMSS-boende på Hässla 

påbörjas. Bägge projekten beräknas vara färdigställda under 2021. 

Öckerö Nät fortsätter utbyggnationen av fiber och under 2020 planeras utbyggnation av den sista återstående 

ön Grötö.

Koncernen redovisar ett positivt resultat om 12,9 mnkr per 2019-08-31. Av dessa utgör 5,5 mnkr avyttring av 

aktierna i tidigare dotterbolaget Björkö Skola AB där den avstyckade fastigheten för Västergårdsskolan ingick. 

Omsättningen är betydligt högren än budget för perioden beroende på att avyttringen av skolan skedde 

senare än planerat och därmed fortsatt gett intäkter under våren och sommaren. Dessutom har ett positivt 

utfall rörande vindkraftsproduktionen med högre elpriser än budgeterat gett positivt utfall liksom ökade 

fiberintäkter.

De fortsatt låga räntorna ger ett positivt utfall mot budget med ca 2 mnkr liksom lägre kostnader för drift och 

media. Samtidigt har underhållskostnaderna varit något högre än budget, framför allt bland 

bostadsfastigheterna. Budgeterade kostnader fördelas lika mellan årets månader varför utfallet för underhåll 

slår mot budgeten liksom elkostnader som är betydligt lägre under sommaren.

Prognosen visar på ett positivt resultat om 8,8 mnkr efter skatt varav 5,6 mnkr avser avyttring av 

Västergårdsskolan. Räntorna förväntas vara lägre än budgeterat under hösten tack vare förmånliga 

räntemarginaler på upphandlade lån under året och en översyn av derivat som gjordes innan sommaren. 
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Helårsprognos 

Koncernen
Prognos

2019-12-31

2018-01-01-

2018-12-31

Budget

2019-12-31

Nettoomsättning 128 235 000 128 951 859 125 795 000

Fastighetskostnader -58 885 000 -61 731 306 -57 077 000

Driftnetto 69 350 000 67 220 553 68 718 000

Av- och nedskrivningar -32 190 000 -29 925 670 -30 080 000

Bruttoresultat 37 160 000 37 294 883 38 638 000

Central administration -12 900 000 -12 112 601 -13 628 000

Försäljning av fastigheter 0 -378 470 0

Övriga rörelseintäkter 5 610 000 -212 259 8 700 000

Rörelseresultat 29 870 000 24 591 553 33 710 000

Finansiella intäkter 0 6 423 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -20 500 000 -20 561 250 -23 000 000

Resultat efter finansiella poster 9 370 000 4 036 726 10 710 000

Skatt på årets resultat -535 000 -895 066 -780 000

Helårsprognos 8 835 000 3 141 660 9 930 000
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Helårsprognos 

Öckerö Fastighets AB
Prognos

2019-12-31

2018-01-01-

2018-12-31

Budget

2019-12-31

Nettoomsättning 97 490 000 98 155 884 95 650 000

Fastighetskostnader -41 100 000 -43 006 875 -40 950 000

Driftnetto 56 390 000 55 149 009 54 700 000

Av- och nedskrivningar -26 500 000 -24 031 680 -24 600 000

Bruttoresultat 29 890 000 31 117 329 30 100 000

Central administration -12 000 000 -11 364 974 -12 500 000

Försäljning av fastigheter -390 000 -378 470 -470 000

Övriga rörelseintäkter 6 000 000 117 961 8 700 000

Rörelseresultat 23 500 000 19 491 846 25 830 000

Finansiella intäkter 5 400 000 5 898 395 5 800 000

Räntekostnader och liknande resultatposter -20 200 000 -20 555 730 -22 400 000

Resultat efter finansiella poster 8 700 000 4 834 511 9 230 000

Bokslutsdispositioner -505 000

Skatt på årets resultat -370 000 -933 373 -380 000

Helårsprognos 8 330 000 3 396 138 8 850 000
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Helårsprognos 

Öckerö Bostads AB
Prognos

2019-12-31

2018-01-01-

2018-12-31

Budget

2019-12-31

Nettoomsättning 32 800 000 33 478 954 33 000 000

Fastighetskostnader -19 450 000 -20 531 776 -18 100 000

Driftnetto 13 350 000 12 947 178 14 900 000

Av- och nedskrivningar -4 860 000 -5 074 453 -4 640 000

Bruttoresultat 8 490 000 7 872 725 10 260 000

Central administration -2 550 000 -2 796 242 -3 300 000

Försäljning av fastigheter 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 0 0 0

Rörelseresultat 5 940 000 5 076 483 6 960 000

Finansiella intäkter 0 284 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -5 100 000 -5 143 894 -5 600 000

Resultat efter finansiella poster 840 000 -67 127 1 360 000

Bokslutsdispositioner 0 0 0

Skatt på årets resultat -200 000 35 969 -320 000

Helårsprognos 640 000 -31 158 1 040 000
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Helårsprognos 

Öckerö Fastighetsutveckl. AB
Prognos

2019-12-31

2018-01-01-

2018-12-31

Budget

2019-12-31

Nettoomsättning 2 345 000 2 318 082 2 345 000

Fastighetskostnader -1 035 000 -1 069 512 -1 010 000

Driftnetto 1 310 000 1 248 570 1 335 000

Av- och nedskrivningar -560 000 -550 506 -560 000

Bruttoresultat 750 000 698 064 775 000

Central administration -50 000 -61 189 -45 000

Försäljning av fastigheter 0 0 0

Övriga rörelseintäkter 0 -330 220 0

Rörelseresultat 700 000 306 655 730 000

Finansiella intäkter 0 0 0

Räntekostnader och liknande resultatposter -600 000 -753 882 -800 000

Resultat efter finansiella poster 100 000 -447 227 -70 000

Bokslutsdispositioner 505 000 0

Skatt på årets resultat -25 000 -11 422 0

Helårsprognos 75 000 46 351 -70 000
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Resultaträkning koncernen Not

2019-01-01

-2019-08-31

2018-01-01

-2018-08-31

Nettoomsättning 1 88 297 384 84 681 070

Fastighetskostnader 2 -37 957 579 -40 055 592

Driftnetto 50 339 805 44 625 478

Av- och nedskrivningar 3 -21 292 182 -19 506 130

Bruttoresultat 29 047 623 25 119 348

Central administration -7 299 675 -7 288 095

Försäljning av fastigheter 0 0

Övriga rörelseintäkter 5 544 160 12 155

Rörelseresultat 27 292 108 17 843 408

Finansiella intäkter 4 030 922

Räntekostnader och liknande resultatposter -13 435 493 -14 375 296

Resultat efter finansiella poster 13 860 645 3 469 034

Skatt på delårets resultat -949 050 -563 373

Delårets resultat 12 911 595 2 905 661
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Balansräkning koncernen Not 2019-08-31 2018-08-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar 4,5 1 150 106 911 1 103 852 047

Finansiella anläggningstillgångar 142 360 142 360

Summa anläggningstillgångar 1 150 249 271 1 103 994 407

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 2 743 480 2 009 447

Skattefordringar 3 684 368 10 451 439

Övriga kortfristiga fordringar 166 347 1 618 877

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 3 338 794 2 281 556

Kassa och bank 29 120 847 71 693 419

Summa omsättningstillgångar 39 053 836 88 054 738

SUMMA TILLGÅNGAR 1 189 303 107 1 192 049 145

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital 46 589 600 46 886 000

Fritt eget kapital 111 769 332 98 325 338

Summa eget kapital 158 358 932 145 211 338

Avsättningar 15 450 392 10 714 815

Långfristiga skulder (inkl skulder till kreditinstitut) 407 635 982 619 003 218

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 9 920 574 15 531 227

Skulder till kreditinstitut 570 400 000 371 400 000

Övriga kortfristiga skulder 3 324 938 5 059 486

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 6 24 212 289 25 129 061

Summa kortfristiga skulder 607 857 801 417 119 774

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 189 303 107 1 192 049 145
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Förändring av eget kapital koncernen

Aktiekapital

Reserv-

/uppskrivn-

ingsfond

Balanserat 

resultat Årets resultat Summa

Belopp vid delårets ing. 37 745 000 8 963 160 95 597 517 3 141 660 145 447 337

3 141 660 -3 141 660 0

Upplösn. uppskrivningsfond -118 560 118 560 0

Årets resultat 12 911 595 12 911 595

Belopp vid delårets utg. 37 745 000 8 844 600 98 857 737 12 911 595 158 358 932

Disposition till balanserat 

resultat:
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Kassaflödesanalys koncernen
2019-01-01-

-2019-08-31

2018-01-01-

-2018-08-31

Kassaflöde från den löpande verksamheten

Delårets resultat efter finansiella poster 13 860 645 3 469 034

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet 27 684 769 16 079 970

Betald skatt -2 584 176 -9 741 040
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring 

av rörelsekapital 38 961 238 9 807 964

Kassaflöde från förändring av rörelsekapital

Förändring av kundfordringar -2 290 874 -895 729

Förändring av kortfristiga fordringar 1 504 705 -1 482 256

Förändring av leverantörsskulder -9 675 248 -3 506 669

Förändring av kortfristiga skulder 4 113 578 4 983 889

Kassaflöde från den löpande verksamheten 32 613 399 12 785 139

Investeringsverksamheten

Investeringar i materiella anläggningstillgångar -42 717 434 -23 065 439

Kassaflöde från investeringsverksamheten -42 717 434 -23 065 439

Finansieringsverksamheten

Amortering av lån -2 000 000 -30 776 185

Förändring av långfristig del av förutbetalda intäkter 4 470 111 3 877 940

Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 470 111 -30 776 185

Delårets kassaflöde -7 633 924 -41 056 485

Likvida medel vid årets början 36 754 771 112 749 904

Likvida medel vid delåret 29 120 847 71 693 419
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Noter koncernen

Not 1 Nettoomsättningens fördelning
2019-01-01-

-2019-08-31

2018-01-01-

-2018-08-31

Hyresintäkter lokaler 56 647 914 55 387 923

Hyresintäkter bostäder 22 880 735 22 716 007

Fakturerade kostnader 921 686 1 265 272

Övriga rörelseintäkter 7 847 049 5 311 868

88 297 384 84 681 070

Not 2 Fastighetskostnader
2019-01-01-

-2019-08-31

2018-01-01-

-2018-08-31

Driftskostnader 13 974 579 12 951 179

El 4 693 952 5 950 552

Olja 29 333 249 797

Vatten 1 912 092 1 895 777

Sophämtning 1 320 706 1 350 209

Underhåll 12 958 504 14 577 220

Fastighetsskatt och fastighetsavgift 1 890 445 1 640 942

Hyror och arrenden 1 177 968 1 439 916

37 957 579 40 055 592

Not 3 Avskrivningar
2019-01-01-

-2019-08-31

2018-01-01-

-2018-08-31

Avskrivningar byggnader och markanläggningar 19 402 230 17 795 267

Avskrivningar inventarier och transportmedel 1 779 160 1 710 863

Nedskrivningar 110 792 0

21 292 182 19 506 130
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Not 4 Byggnader och mark

2019-08-31 2018-08-31

Ingående anskaffningsvärde 1 258 249 099 1 240 498 064

Inköp 0

Omklassificeringar 81 293 330 6 131 961

Försäljningar/utrangeringar -3 416 501 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 336 125 928 1 246 630 025

Ingående avskrivningar -223 806 636 -196 982 793

Försäljningar/utrangeringar 1 026 711 0

Årets avskrivningar -19 402 230 -17 795 267

Utgående ackumulerade avskrivningar -242 182 155 -214 778 060

Utgående redovisat värde 1 093 943 773 1 031 851 965

Not 5 Pågående nyanläggningar

2019-08-31 2018-08-31

Ingående anskaffningsvärde 70 647 587 30 230 084

Inköp 42 426 068 23 059 540

Överfört till byggnader och markanläggningar -81 293 330 -5 025 655

Överfört till inventarier -1 260 187 -1 889 370

Projekt som kostnadsförts -2 231 169 -3 400 797

28 288 969 42 973 802

Not 6 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2019-08-31 2018-08-31

Förutbetalda hyresintäkter 11 440 380 5 264 381

Upplupna personalskulder 745 807 1 956 611

Upplupna räntekostnader 3 761 761 4 047 098

Övriga upplupna kostnader 8 264 341 13 860 971

24 212 289 25 129 061
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Öckerö Rederi AB Ack År Riktpunkt vid Årsbudget Jämförelse Ack föreg år

jämn förbrukning föreg. år

Riktvärde

Resultatrapport 1901-1908 66,67%  = 100 %

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 17 374 638 66,67% 26 062 000 102,0% 17 033 944

Proviant -877 025 67,72% -1 295 000 112,5% -779 245 

Bunker -551 060 63,85% -863 000 125,1% -440 533 

Hamn- & klareringskostnad -1 139 427 120,07% -949 000 271,9% -419 008 

ÖGY studiebesök -363 420 99,02% -367 000 167,7% -216 699 

Ögy elevresor -816 624 40,03% -2 040 000 81,9% -997 009 

Kommunikation -426 486 92,92% -459 000 138,0% -309 079 

Försäkring -256 750 67,39% -381 000 111,9% -229 428 

Planerat underhåll ink femårsklass -1 739 354 54,13% -3 213 000 41,3% -4 208 418 

Besättningsresor -392 728 65,45% -600 000 158,3% -248 165 

Övriga kostnader -772 596 167,96% -460 000 145,0% -532 791 

Summa driftkostnader Gunilla -7 335 470 69,03% -10 627 000 87,5% -8 380 375 

BRUTTOVINST 10 039 168 65,04% 15 435 000 116,0% 8 653 569

Summa övriga kostnader -300 830 89,80% -335 000 74,0% -406 662 

Personalkostnader -8 930 341 70,10% -12 739 000 104,5% -8 546 834 

RÖRELSENS KOSTNADER -16 566 641 69,90% -23 701 000 95,6% -17 333 871 

RESULTAT FÖRE AVSKR 807 997 154,84% 2 361 000 -269,4% -299 927 

Summa avskrivningar -986 351 55,73% -1 770 000 99,1% -994 856 

Summa finans intäkter/kostn -102 770 58,73% -175 000 103,2% -99 591 

Summa bokslutsdispositioner -266 667 66,67% -400 000 -12,3% 2 166 667

Summa skatt 0 0,00% -16 000 #DIVISION/0! 0

RESULTAT FÖRE SKATT -547 791 #DIVISION/0! 0 -70,9% 772 293



Öckerö Rederi AB

Prognos

Helår Avvikelse Avvikelse %

SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 26 062 000

Proviant -1 315 538 -20 538 101,6%

Bunker -826 590 36 410 95,8%

Hamn- & klareringskostnad -1 566 712 -617 712 165,1%

ÖGY studiebesök -666 270 -299 270 

Ögy elevresor -1 224 936 815 064 60,0%

Kommunikation -639 729 -180 729 139,4%

Försäkring -385 125 -4 125 101,1%

Planerat underhåll ink femårsklass -2 413 000 800 000 75,1%

Besättningsresor -490 910 109 090 81,8%

Övriga kostnader -965 745 -505 745 209,9%

Summa driftkostnader Gunilla -10 494 555 132 445 98,8%

BRUTTOVINST 15 567 445 132 445 100,9%

Summa övriga kostnader -413 641 -78 641 123,5%

Personalkostnader -13 395 512 -656 512 105,2%

RÖRELSENS KOSTNADER -24 303 707 -602 707 102,5%

RESULTAT FÖRE AVSKR 1 758 293 -602 707 74,5%

Summa avskrivningar -1 479 527 290 474 83,6%

Summa finans intäkter/kostn -154 155 20 845 88,1%

Summa bokslutsdispositioner -400 000 0 100,0%

Summa skatt

RESULTAT FÖRE SKATT -275 389 -275 389 



Balansrapport

Konto Namn IB År UB 1906

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Fartyg & invenatarier 36 654 699 36 654 699

Ack avskrivningar -12 727 181 -13 713 532 

Summa anläggningstillgångar 23 927 518 22 941 167

Omsättningstillgångar

Kundfordringar 0 0

Övriga kortfristiga fordringar 519 984 868 678

Förutbetalda/upplupn. kostnader/intäkter 652 186 620 892

Kassa & bank 4 895 710 8 179 046

Summa omsättningstillgångar 6 067 880 9 668 616

SUMMA TILLGÅNGAR 29 995 398 32 609 783

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital

Aktiekapital -100 000 -100 000 

Reservfond -1 900 000 -1 900 000 

Balanserad vinst eller förlust -42 300 -49 210 

Årets resultat -6 910 547 791

Summa eget kapital -2 049 210 -1 501 419 

Obeskattade reserver

Ack överavskr maskiner/inventarier -900 000 -1 166 667 

Summa obeskattade reserver -900 000 -1 166 667 

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder -21 750 000 -21 375 000 

Summa långfristiga skulder -21 750 000 -21 375 000 

Kortfristiga skulder

Kortfristig skuld banklån -1 500 000 -1 500 000 

Leverantörsskulder -392 465 -1 330 306 

Skulder till koncerföretag -58 125 -94 392 

Skatteskulder 0 166 529

Övriga skulder -1 996 626 -1 940 500 

Upplupna kostn/förutbetalda intäkter -1 348 972 -3 868 028 

Summa kortfristiga skulder -5 296 188 -8 566 697 

SUMMA SKULDER -27 946 188 -31 108 364 

SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -29 995 398 -32 609 783 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §228 Dnr 109/19  
   
Information om nämnderna åtgärdsplaner 

 
Ärende 
SN, BUN och KS har beslutat (SN §48-19 samt §58-19, BUN §37-19 och KS 
164-19) om åtgärdsplaner för 2019.  
 
Utifrån att kommunens samtliga nämnder prognostiserar underskott vid årets 
slut så har ekonomiska handlingsplaner upprättats i nämnderna.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 27 augusti, §164. 
Kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteskrivelse 14 augusti. 
Bilaga – åtgärdsplan kommunstyrelsen.  
Socialnämnden har behandlat ärendet 21 augusti, §48.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 12 augusti.  
Bilaga – åtgärdsplan socialnämnden 
Socialnämnden har behandlat ärendet 2 oktober, §58.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 25 september.  
Bilaga – åtgärdsplan socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 25 september, §37. . 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 18 september . 
Bilaga– åtgärdsplan Barn- och utbildningsnämnden.  
 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
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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4 
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 



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019
Socialnämnden

Verksamhet
Ansvarig chef
Period Mars Maj
Budget 275 905 tkr 275 905 tkr
Prognosticerat underskott -3 730 tkr -4 269 tkr
Procent av budget -1,35% -1,55%

MAJ

Bakgrund för hela Socialförvaltningen

Enhet Ekonomisk effekt, 2019 Ekonomisk helårseffekt Kommentar Risk- och konsekvensanalys
Förvaltningsledning 0 tkr 0 tkr

IFO FH 1 170 tkr 0 tkr

Vakant tjänst socialsekreterare, ej 
tillsätta ny socialsekreterare, 
Biståndsbeslut LSS samt minska köpt 
vård (hemtagning)

Vakanta tjänster: Ingen påverkan 
på nuvarande tjänster. 
Biståndsbeslut LSS: Låg risk då 
gällande lagstiftning följs. 
Hemtagning: Låg risk då brukarnas 
bästa alltid är i fokus. Kan behöva 
anställa fler. 

Äldreomsorg 1 100 tkr 0 tkr Biståndsbeslut Hemtjänst
Låg risk då gällande lagstiftning 
följs. 

Administrativa enheten 0 tkr 0 tkr
Räddningstjänsten 0 tkr 0 tkr

2 270 tkr 0 tkr

Socialförvaltningen
Malin Tisell

Prognosen per mars visade på ett totalt underskott om 3 730 tkr. Utifrån marsprognosen antogs en åtgärdplan motsvarande 3 030 tkr. Prognosen per maj visade på ett nytt underskott om 4 269 
tkr trots att åtgärderna som beslutades per mars är medräknade. 2 000 tkr avser nya brukare med en ökad vårdtyngd inom gruppbostad. Detta underskott avser Socialnämnden att ansöka om 
medel ur kommunens fördelningsposter för att finansiera. Åtgärdsplanen läggs på resterande belopp av underskottet vilket då blir 2 269 tkr. 
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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 



Åtgärdsplan för en ekonomi i balans 2019
Socialnämnden

Verksamhet
Ansvarig chef
Period Mars Maj Augusti
Budget 275 905 tkr 275 905 tkr 275 905 tkr
Prognosticerat underskott -3 730 tkr -4 269 tkr -2 718 tkr
Procent av budget -1,35% -1,55% -0,99%

AUGUSTI

Bakgrund för hela Socialförvaltningen

Enhet Ekonomisk effekt, 2019 Ekonomisk helårseffekt Kommentar Risk- och konsekvensanalys
Förvaltningsledning 0 tkr 0 tkr
IFO FH 0 tkr 0 tkr
Äldreomsorg 568 tkr 0 tkr Omvandla hemtjänst till Säbo.
Administrativa enheten 0 tkr 0 tkr

Räddningstjänsten 150 tkr 0 tkr

Vakant tjänst 3 mån räddningstjänsten. 
Ingen helårseffekt då tjänsten avses 
tillsättas efter 3 månader. 

718 tkr 0 tkr

Socialförvaltningen
Malin Tisell

Prognosen per augusti visar på ett underskott om  - 2 718 tkr då delar av förra åtgärdsplanen inte har lyckats verkställas i den utsträckning det var tänkt. Underskottet som avser ökad vårdtyngd 
inom gruppbostad kvarstår med två miljoner som Socialnämnden avser att söka medel ur fördelningsposterna för att täcka. Återstående underskott är då - 718 tkr. 
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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 
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Uppföljning efter augusti 

Barn- och utbildningsnämnden 
Jan-Aug 2019 
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1 UPPGIFT 

1.1 Vision 
Verksamheten ska bidra till att: 
 
Vi värdesätter all form av kunskap och bildning. Förskolan och skolan är grunden till det livslånga 
lärandet. Barn- och utbildningsnämndens verksamheter ska bidra till att kommunens skolor har goda 
resultat genom hög måluppfyllelse, kreativa arbetssätt och inspirerande lärare. 
Verksamheterna ska också bidra till att förskolan och skolan bedrivs i trygga miljöer där alla  barn och 
elever ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Förskolan och skolan ska förmedla och förankra 
respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det 
svenska samhället vilar på. 
 
Vidare ska verksamheterna bidra till att det finns en aktiv samverkan mellan skola och näringsliv där 
entreprenörskap är en naturlig del i utbildningen. 
För att lyckas med ovanstående ska barn- och utbildningsnämnden också ge förutsättningar för 
medarbetarna att vara med och ständigt förbättra och utveckla verksamheten, medarbetarna ska 
känna delaktighet och engagemang. 
 
Många av indikatorerna bygger på en långsiktig vision där strävansmålet självklart är 100% eller 0%. 
För att få realistiska måttvärden har vi i detta dokument valt att fokusera på riktningen i dessa 
indikatorer. 
 
För att invånarna ska få sitt behov av omsorg och utbildning tillgodosett ska Barn- och 
utbildningsnämnden bedriva verksamhet inom följande områden: 
 

1.2 Verksamhetens uppgifter och mått 

Förskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet, antal barn per årsarbetare, egen regi  5,3 5,5 5,1 

Trygghet och gemenskap i förskolan, enkät max är 7.  7 6 6 

Pedagogik, Max är 7  7 6 6 

Förskoleklass 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet förskoleklass, egen regi (antal elever per årsarbetare)  21 22,3 14,4 

Trygghet  86 86  

Fritidshem 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Elevgrupp, antal elever per fritidshemsavdelning, egen regi  35 34,5 38,9 

Personaltäthet fritidshem, antal elever per årsarbetare, egen regi  20 19,2 17,6 

*Helhetsbedömning fritidshem, enkät  81 80 79 
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Grundskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet grundskola egen regi, antal elever per lärare  12,5 12,2 12,1 

Andel procent betyg årskurs 6, andel som uppnått kunskapskraven (A-
E),  75   

Elever i åk 9 egen regi, som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel %  85 82 69 

Genomsnittligt meritvärde åk 9, egen regi  235 230 205,6 

Genomsnittligt meritvärde, flickor, egen regi  240 255 210 

Genomsnittligt meritvärde, pojkar, egen regi  225 205 203 

Andel behöriga elever till något nationellt program på gymnasiet  94  93,8 

Elever i årskurs 9 egen regi som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, 
andel %, exklusive nyinvandrade elever och elever med okänd 
bakgrund 

 90 88,1 84 

Genomsnittligt meritvärde, årskurs 9, egen regi, exklusive nyinvandrade 
elever och elever med okänd bakgrund  245 243 235 

Jag känner mig trygg i skolan  100 85  

Grundsärskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Andel elever i annan kommuns grundsärskola 2  13 12 

Kommentar 
Historiken från 2018 och 2017 är troligen inklusive våra egna placeringar inom kommun. Antalet har varit 2 "i annan 
kommun" även 2018 och 2017 så den har inte minskat. 

Antal betyg     

Gymnasieskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Personaltäthet gymnasieskolan egen regi (antal elever per lärare)  11,7 11,2 11,2 

Genomsnittligt meritvärde, åk 3     

Gymnasieelever med examen eller studiebevis inom 4 år, hemkommun, 
andel (%)  89 83,5 89,2 

Trivsel och trygghet, enkät max 100%  100 83 91 

Gymnasiesärskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal elever i gymnasiesär i annan kommun 9 st 9 st 9 st  

Antal betyg     
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Kulturskola 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Jag känner att jag utvecklas i kulturskolan  88 0 0 

Antal elever som går minst 6 terminer i Kulturskolan     

Antal elever som står i kö till kulturskolan efter höstens antagning   230  

Kommunal vuxenutbildning 

Särskild utbildning för vuxna (Lärvux) 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal elever i lärvux (ej heltidsstuderande)   18 18 

Antal avslutade kurser lärvux   18  

Utbildning i svenska för invandrare 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltidsstuderande)   79 59 

Familjecentral - Öppna förskolan 

STATISTIKMÅTT 

Mått Utfall 
2019 

Plan 
2019 

Utfall 
2018 

Utfall 
2017 

Antal besök öppna förskolan     

Invånare 1-5 år, läsår  658 657 652 

Barn 1-5 år inskrivna i förskola, andel (%)   84 83 

Invånare 6-12 år, läsår  1 106 1 134 1 152 

Barn 6-12 år inskrivna i fritidshem, andel (%)   52 53 

Invånare 6-15 år, läsår  1 620 1 641 1 653 

Elever i förskoleklass, hemkommun, antal   134 138 

Elever i grundskola, hemkommun, antal   1 453 1 496 

Elever i grundsärskola, hemkommun, antal   12 15 

Antal elever 16-19 år, läsår  651 641 612 

Elever i gymnasieskola, hemkommun, antal   496 482 

Elever i gymnasiesärskola, hemkommun, antal   9 6 

Antal elever i vuxenutbildning     

Antal elever i särvux/lärvux   19 18 

Antal elever i SFI-utbildning (ej heltidsstuderande)    59 

Antal elever i kulturskolan   478  

Andel heltidsanställningar    64,1% 

Sjukfrånvaro, %    8,82% 
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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 
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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 
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för 2019, samt höga skolskjutskostnader för gymnasieskolan. Budgeten för den egna 
verksamheten inom ramen för Öckerö Seglande gymnasieskola är lagd med ett 
effektiviseringskrav om 2 000 tkr, och prognosresultatet efter augusti visar på en budget i 
balans. Enligt åtgärdsplanen ska ytterligare effektiviseringar om 150 tkr arbetas in i den egna 
verksamheten under 2019. Osäkerhet kring både intäkter för IKE och kostnader för IKE. 

Förvaltningen centralt visar fortsatt en positiv prognos (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. 

3.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Prognosrapport 

  Årspro
g 

Årsbud
g Årsavv Ack utf Ack 

budg 
Ack 
avv 

Förbr 
% 

Fg 
prog 

Nettokostnad, tkr         

100 Nämndsverksamhet 821 805 -16 603 537 -66 75 805 

310 Stöd till studieorg 270 270 0 270 180 -90 100 270 

320 Bibliotek 118 215 97 -24 73 97 -11 -231 

330 Kulturskola 2 407 2 449 42 1 512 1 546 34 62 2 419 

400 Öppen förskola 351 825 474 223 525 302 27 330 

407 Förskola 66 194 63 874 -2 320 44 231 41 530 -2 701 69 65 971 

425 Fritidshem 10 529 10 044 -485 7 232 6 256 -976 72 10 341 

435 Förskoleklass 5 160 5 254 94 3 258 3 234 -24 62 4 674 

440 Grundskola 158 296 155 254 -3 042 101 137 97 751 -3 386 65 157 452 

443 Obligatorisk särskola 7 537 7 999 462 5 071 5 083 12 63 7 682 

450 Gymnasieskola 68 952 66 742 -2 210 44 811 42 937 -1 874 67 68 999 

453 Gymnasiesärskola 6 454 6 476 22 4 195 4 317 122 65 6 739 

470 Grundl vuxenutbildning 200 100 -100 136 67 -69 136 200 

472 Gymn vuxen o påb.utbil 2 369 2 966 597 1 377 1 917 540 46 2 368 

474 Särvux 1 350 1 322 -28 837 816 -21 63 1 313 

476 Svenska för invandrare 2 200 1 700 -500 1 347 1 133 -214 79 2 200 

490 Gemensamt BoU 63 3 432 3 370 162 2 287 2 126 5 39 

Summa Nettokostnad, tkr 333 270 329 727 -3 543 216 378 210 190 -6 187 66 331 571 

3.2 Uppföljning av beslutade åtgärder 

Åtgärder Beslutat 
belopp (tkr) Status Kommentar 

    

Förvaltningen, centralt 750  Genomförd Tillkommit kostnader för IKE till fristående 
enheter, som inte fanns med i budget. 

Bergagårdsskolan 200  Genomförd  

Bratteberg F-6, Hälsö, Roses 400  Genomförd  

Bratteberg 7-9 350  Genomförd  

Fotö 150  Delvis genomförd Felbudgeterade bidrag gör att prognosen 
försämrats. 
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Förskolor Hönö 214  Genomförd  

Förskolor Öckerö 100  Genomförd  

Heden fsk, Hedens skola F-6 845  Genomförd  

Hedens skola 7-9 400  Genomförd  

Kompassen, Rörö 170  Genomförd  

Solhagen, Västergård 150  Delvis genomförd  

Centrala elevhälsan 0  Ökade kostnader för skolskjuts som påverkar 
prognosen negativt. 

Kulturskolan 25  Genomförd  

Gymnasiet och vux 150  Ej påbörjad Förändringar som påverkat resultatet har gjort 
att planerade åtgärder inte kunnat genomföras. 

    

Summa beslutade åtgärder 3904   

4 INVESTERINGAR 
Investeringsbelopp för 2019 är 950 tkr. Vår prognos är att 940 tkr förbrukas under året. 

4.1 Sammanställning 

Investeringsrapport 

  Årsprog Årsbudg Årsavv Ack utf Förbr % Fg prog 

Nettokostnad, tkr       

Barn- o utbildningsnämnd 940 950 950 562 59 950 

 



  Bilaga 2 

 
Åtgärdsplan med anledning av prognosunderskott i samband med 
delårsbokslutet per 2019-08 
 
Prognosen per 2019-08 visar på ett 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. Med anledning av 
ovan redovisat prognosunderskott föreslår förvaltningen en åtgärdsplan enligt nedan. En risk- och 
konsekvensanalys kommer att tas fram vid FSG 2019-09-24. 
 
 

Åtgärder Beslutat 
belopp (tkr) Status Kommentar 

Kostnader för vikariat   

Sedan augusti så måste ett längre vikariat 
och tillsvidareanställningar godkännas av 
skolchefen. Restriktivitet med vikariat under 
hösten. 

Inköp   Återhållsamhet med inköp under hösten. 

 

 

 

 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS §229 Dnr 0210/19  
   
Omfördelning av budgeterad fördelningspost 

 
Ärende 
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 för-
delningsposter under 2019 för att täcka engångskostnader inom Socialnämn-
den med anledning av den negativa prognos som redovisats avseende nämn-
den efter maj månad. Justeringen avser enbart år 2019 och är därmed inte 
ramhöjande. 
 
Beslutsunderlag 
Yrkande Öckerö alliansen daterad 2 september 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

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. 

 

 
 



               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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Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö kommun 

 
Ärende 
Lagen (2006:544) om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extra-
ordinära händelser i fredstid och höjd beredskap anger att kommunen ska ana-
lysera vilka extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen samt hur 
dessa händelser kan påverka den egna verksamheten och det geografiska om-
rådet.  
Resultatet ska värderas och sammanställas i en risk- och sårbarhetsanalys.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 september 2019. 
Bilaga - Risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för Öckerö kommun 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Risk och sårbarhetsanalys för Öckerö kommun antas.  
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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). 



 
 

 

 
Beredning 
 
För att ta fram Öckerö Kommuns risk och sårbarhetsanalys har ett stort arbete 
genomförts med chefer och medarbetare under våren 2019 inom samtliga 
förvaltningar med ledning av Lloyd’s Register Consulting.  
Inledningsvis, workshop 1, 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 Samhällskonsekvensanalys. Syftade till att identifiera samhällsviktiga 
åtaganden och funktioner med interna och externa beroenden, samt maximala 
tolerabla avbrottstider. Denna genomfördes med ledningsgruppen för respektive 
förvaltning.  
Workshop 3 Förmågebedömning. Syftade till 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. 
 
 
 
Ekonomi 
 
Ekonomiska behov kopplat till att åtgärda brister i risk och sårbarhetsanalys 
hanteras inom ordinarie budgetprocess. 
 
 
Expediering av beslut 
 
Länsstyrelsen Västra Götaland (enligt särskild anvisning genom 
säkerhetssamordnarens försorg) 
 
Kommundirektör 
Socialförvaltning 
Barn och Utbildningsförvaltning  
Säkerhetssamordnare 
 
Bilagor 
 
Risk och sårbarhetsanalys 
 
Datum 2019-09-12 
 
 
 
 
Gull Britt Eide                                                                                 Urban Olsson                                                
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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. 
 



 
’ 
 
 

Interpellation till kommunstyrelsen ordförande om bluffakturor och mutförsök 
 
SVT visade 2018 i Uppdrag granskning att närmare 90 miljoner kronor av 
kommunernas pengar har betalats ut till bedragare. Man har funnit belägg för att 281 
av 290 kommuner blivit lurade, även flera landsting och statliga myndigheter. I 
programmet visades lista på kommuner som köpt från de aktuella bolagen, däribland 
Öckerö till oskäliga överpriser. Det handlar dels om bluffakturor, men även i vissa fall 
om mutor. Kommunerna har bland annat köpt så kallat issmältningsmedel för 140-165 
kronor per kilo. Det visade sig vid närmare granskning vara orenat natriumklorid, 
vanligt vägsalt, som normalt kostar ca 1 krona per kilo. 
 
Miljöpartiet skulle därför vilja ha svar på  
 
- Om Öckerö kommun köpt in det aktuella issmältningsmedlet från Royal Chemical 
Industries, Millenium Computer Systems, Genlite Search, Universal Solutions eller 
Interpoly Chemicals? I så fall, vad och till vilket pris och hur mycket? 
-Om kommunen utsatts för muta eller mutförsök från ovannämnda bolag? I så fall, i 
vilken utsträckning? 
- Hur ser kommunens rutiner ut för att upptäcka bluffakturor 
 
 

För Miljöpartiet De Gröna i Öckerö Kommun 2019-10-06 
 

 
 
För Miljöpartiet de gröna Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
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SVAR PÅ INTERPELLATION FRÅN MILJÖPARTIET 
OM BLUFFAKTUROR OCH MUTFÖRSÖK  
Gatuenheten ansvarar för vinterväghållningen på de vägar där kommunen är huvudman. Vid 
halt väglag använder sig Gatuenheten av vägsalt. Man har dock inte handlat eller varit i 
kontakt med omnämnda företag. Gatuenhetens vägsalt inhandlas antingen i lösvikt eller i 
säckar, från AB Hansson & Möhring, c/o Salinity AB. Enligt senaste fakturan låg vägsaltet på 
786 kronor per ton och 25 kilos säckar på 38 kronor per styck, exklusive moms. Alla fakturor 
som kommer till Gatuenheten granskas så att det som är angivet på fakturan stämmer 
överens med vad som är inhandlat. Både för varor som för tjänster. Om något felar eller inte 
stämmer kontaktas leverantören för justering. Fakturor som är kopplade till investeringar 
kontrolleras av trafikplaneraren och fakturor kopplade till underhåll och drift stäms av med 
samordnaren innan de godkänns och attesteras.  

Öckerö fastighets AB har köpt issmältningsmedel vid två tillfällen, bägge under 2015. Första 
fakturan avser 1 omgång a 70 kg och andra fakturan 6 omgångar a 70 kg. Totalt pris för bägge 
fakturor är 35 566 kr exklusive moms. Inköpen är från Universal Solutions Sweden AB. 
ÖFAB:s bedömning, baserat på samtal med den som stått för inköpen, är att man inte utsatts 
för varken muta eller mutförsök, däremot väldigt påflugna och näst intill hotfulla säljare. 
Rutinen inom bolaget har stärkts på det sätt att för alla fakturor ska kommentarer lämnas i 
fakturasystemet. Sedan ett par år tillbaka har också bolaget avtal på systemet Inyett. Med 
detta stämmer ÖFAB bland annat av fakturamottagare mot kreditupplysning, mot register 
över misstänkta blufföretag samt kontroller för att undvika dubbelbetalningar mm. 
Attestrutinerna ser dock lika ut vilket innebär att det alltid är överordnad chef som ska 
attestera en faktura innan utbetalning. 

Öckerö kommun har goda rutiner för att upptäcka bluffakturor. Förutom den normala 
hanteringen med tvåhandsprincipen på varje faktura där varje chef måste attestera och 
godkänna en faktura så finns även ett systemstöd; Inyett Detect. Systemet kontrollerar 
automatiskt alla leverantörsbetalningar med syfte att bl.a. upptäcka bedrägeriförsök, 
dubbelbetalningar, avvikande summor och okända mottagare. Inyett Detect kontrollerar 
även leverantören som är mottagare av utbetalningen. Är bolaget aktivt? Finns allvarliga 
skulder eller betalningsanmärkningar? Är bolaget registrerat som ett bedrägligt företag? 
Detta görs genom en automatisk körning av betalningsfilen. Finns det misstankar så 
återkopplar systemet till kommunen så att man kan göra eventuella stopp av betalningar. 

Jan Utbult (KD) 
Kommunstyrelsens ordförande 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 187 Dnr 85/18  
   
Svar på motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på 
Öckerö seglande gymnasieskola. 

 
Ärende 
Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-05-22 föreslagit att ett Vård- och omsorgsprogram införs på Öck-
erö seglande gymnasieskola. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 
Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
KS § 209-18 Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 9 maj 2019, §25. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) förslår bifall på motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut, dels förvalt-
ningens förslag, del Boel Lannes (MP) förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-
ningens förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  
 

Reservation 

Boel Lanne (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag.  
 

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-05-09 3  

    
    
BUN § 25 Dnr 52/19   
    
  

Svar på motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på 
Öckerö seglande gymnasieskola. 

 

 
Ärendet 

Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-05-22 föreslagit att ett Vård- och omsorgsprogram införs på Öck-
erö seglande gymnasieskola. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-02 
Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
KS § 209-18 Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 

 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Nicklas Attefjord (MP) yrkar på att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens för-
slag om att avstyrka motionen och dels Nicklas Attefjords (MP) förslag om att 
tillstyrka motionen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutar i enlighet med förvaltningens förslag. 

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen avstyrks. 
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Öckerö 2019-05-02 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på Öcke  
seglande gymnasieskola. 

Diarienummer: 52/19 

 

Svar på motion om införande av Vård- och 
Omsorgsprogrammet på Öckerö seglande 
gymnasieskola. 
 

 

Förslag till beslut 
Motionen avslås. 
 
 

Ärendet 
Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-05-22 föreslagit att ett Vård- och omsorgsprogram införs på Öckerö 
seglande gymnasieskola. 
 
 
Beredning 
Hösten 2011 infördes den reformerade gymnasieskolan, Gy2011. Syftet med 
reformen var bland annat att elever på yrkesprogrammen skulle bli bättre 
förberedda för yrkeslivet genom att behörighetskraven till gymnasieskolan skärptes, 
att yrkesämnena fick större plats, ett obligatoriskt krav på minst 15 veckors 
arbetsplatsförlagt lärande och att lärlingsutbildning infördes. 

På yrkesprogrammen blev det också ett frivilligt tillval att läsa de kurser som krävs 
för grundläggande behörighet till högskolestudier. Tidigare ingick dessa kurser i 
yrkesprogrammens kärnämnen.  

Samtidigt som reformen genomfördes minskade andelen som sökte till ett 
yrkesprogram i första hand kraftigt. Under de första åren efter reformen, 2011–
2016, var det i genomsnitt 38 procent som sökte till ett yrkesprogram i första hand. 
Det kan jämföras med ett genomsnitt på 53 procent för perioden innan reformen, 
2005–2010. 



 
 

 

 

Även om söktrycket till vissa yrkesprogram som t.ex. Fordonsprogrammet, 
Byggprogrammet och El- och energiprogrammet ökat lite de senaste åren, har 
fortfarande en hel del andra program, bl.a. Vård- och omsorgsprogrammet svårt att 
attrahera elever. Det är också kostsamt att anordna ett yrkesprogram, på grund av 
dess mix av yrkesämnen och gemensamma ämnen och de delningstal som denna 
innebär. Mot bakgrund av detta är det barn- och Utbildningsförvaltningens 
uppfattning att det uppdrag som barn- och utbildningsförvaltningen tillsammans 
med socialförvaltningen redan fått av politiken, att utreda en Vård- och 
omsorgsprogrammet inom ramen för vuxenutbildningen, är en bättre väg att gå. 

 

 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
Expediering 
Kommunsekreterare kommunstyrelsen  
 
 
Bilagor 
Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
KS § 209-18 Motion om införande av Vård- och Omsorgsprogrammet på ÖSGy 
 
 
Underskrift berörd chef 
 
 
………………………. 
Katarina Lindgren 
Skolchef 



 

 
Öckerö 22 maj 2018. 

 
Motion om införande av vårdprogram på gymnasiet Gunilla 
 
Öckerö Seglande Gymnasieskolan är, som alla vet mycket attraktiv och lockar ungdomar från 
såväl Öckerö som angränsande kommuner. Den har fostrat många goda medborgare och är en 
lysande stjärna bland alla Sveriges gymnasier. Det är dock känt att detta gymnasium är 
mycket kostsamt för skattebetalarna i Öckerö kommen. Den interkommunala ersättningen och 
programpengen täcker inte både skolan och driften av fartyget. Varje år skjuter Öckerö 
kommun till cirka 8-9 miljoner. Det kan då tyckas viktigt att just Öckerö kommun får direkt 
nytta av gymnasiet. Öckerö kommun har de senaste åren haft svårt att attrahera personal till 
omsorgen. Ett sätt att locka unga som växt upp i kommunen och grannkommuner till att 
utbilda sig inom omsorgsyrken skulle vara att starta ett Vård och Omsorgsprogram på Öckerö 
Seglande Gymnasieskola. Idag har majoriteten av de elever som går på Öckerö Seglande 
Gymnasieskolan inte rätt behörighet att söka de tjänster kommunen behöver mest. De 
kommer sannolikt inte rota sig här och eller komma tillbaka efter att de läst vidare på annan 
ort.  
 
I kombination med ett attraktivt erbjudande om praktik och eventuellt en provanställning, 
kommer en del av dessa unga människor att rota sig i kommunen och ta jobb inom 
kommunens omsorg. 
 
Kan vård och omsorgsprogrammet passa in på en seglande gymnasieskola? Självklart! 
Följande står att läsa om programmets innehåll: 
 

Utbildningen ska därför utveckla elevernas kunskaper om människan i olika åldrar 
ur biologiska, psykologiska, sociala, kulturella och existentiella aspekter vid hälsa, 
ohälsa och funktionsnedsättning. I yrkesutövningen kombineras kunskaper från olika 
ämnesområden som medicin, pedagogik, sociologi, psykologi och vårdvetenskap. 
Utbildningen ska därför leda till att eleverna utvecklar en helhetssyn på människan 
och förståelse av livsstilens betydelse för hälsan. 

 
Utbildningen ska utveckla elevernas förmåga till muntlig och skriftlig 
kommunikation, eftersom det skapar en grund för ett gott samarbete samt för att 
kunna ge korrekt och komplex information till patienter och andra brukare. Ett rikt 
och nyanserat språk är dessutom ett redskap för reflektion och lärande. Kunskaper i 
språk ökar möjligheterna att kommunicera med patienter och andra brukare samt att 
arbeta i andra länder. Utbildningen ska ge eleverna möjligheter till fördjupade 
studier i engelska. 

 
Vård- och omsorgsprogrammet har inga inriktningar, men programmet ger möjlighet 
till specialisering inom ramen för programfördjupningen. 

Engelska 6 
Entreprenörskap 
Äldres hälsa och livskvalitet 
Kost och hälsa 
Barnhälsovård 
Friskvård och hälsa 
Ledarskap och organisation 
Internationellt arbete 
Människans säkerhet 
Akutsjukvård 
Räddningsmedicin 

 



 
Alla ovanstående punkter kan översättas till ett internationellt sammanhang som skulle lämpa 
sig på ett fartyg i internationella vatten. Därmed anser Miljöpartiet Öckerö att alla möjligheter 
finns att skapa den intressantaste vårdskolan i Sverige och något lika unikt såsom den som 
etablerats inom Natur- och Samhällsprogrammen.  
 
  

 
 
Miljöpartiet Öckerö föreslår: 
 
-att ett Vård och Omsorgsprogram införs på Öckerö Seglande Gymnasieskolan  
 
 
För Miljöpartiet Öckerö 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Birgitta Abrahamsson 
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Kommunstyrelsen 2018-09-11                                    10 
   
   
KS § 209 Dnr  85/18   
   
 

Motion om vårdprogram på Öckerö seglande gymnasieskola 
 
Ärende 

Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2015-05-22 föreslagit: 

Att ett Vård- och omsorgsprogram införs på Öckerö seglande gymnasieskola. 

 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-05-22 
Kommunfullmäktiges beslut § 56/2018. 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Motionen remitteras till barn- och utbildningsnämnden. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               13 
                                                          

Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 210 Dnr 170/16  
   
Motion om fritt wifi i kommunens offentliga miljöer 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  

 

Reservation 

Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) reserverar sig mot beslutet.  
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Öckerö 2019-06-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare:  Anders Lundgren 
Ärende: Motion om fritt wifi i kommunens offentliga miljöer  
Diarienummer:  170/16 

 
 

Motion om fritt wifi i kommunens offentliga miljöer 
 

Förslag till beslut 
 
Motionen avstyrks. 
 
Ärende 
 
Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2016-11-24 
föreslagit: att Öckerö kommun utreder möjligheten till wifi i kommunens offentliga miljöer. 
 
 
Bedömning 
 
För att bedöma motionen bör vi först definiera offentliga miljöer.  
 
Trådlöst nät i kommunens lokaler: Att tillhandahålla gratis trådlös Internetanslutning i 
kommunens fastigheter eller i anslutning till kommunalt bedriven verksamhet får anses 
ingå i den kommunala kompetensen. Besökare eller personer som på olika sätt tar del av 
kommunal service eller tjänster kan i anslutning till sitt besök ges åtkomst till 
Internetanslutning när de vistas i lokalerna. Besökare kan hänvisas till kommunens e-
tjänster eller information som används inom den aktuella verksamheten. Möjligheten att få 
åtkomst till Internet kan på flera sätt underlätta för olika individer att närvara vid 
kommunala aktiviteter. Även vid tidsbegränsade kommunala arrangemang, t.ex. 
sportarrangemang, kulturevenemang eller ungdomsaktiviteter, bör gratis nätverk kunna 
tillhandahållas inom ramen för den kommunala kompetensen.  
 
Trådlöst nät på allmänna platser: Att tillhandahålla gratis trådlöst Internet till allmänhet 
som uppehåller sig i parker, på stränder, torg, eller liknande platser, framstår däremot som 
mer tveksamt. Internetanslutningen kan då i regel inte kopplas till någon kommunal 
verksamhet som bedrivs på platsen. I avsaknad av praxis är det oklart om detta 
tillhandahållande är av sådant allmänt intresse att det faller inom kommunens allmänna 
befogenheter enligt 2 kap. 1 § kommunallagen (KL). Om kommunen tillhandahåller en 
gratis tjänst inom ett område där det finns en fungerande marknad kan det dessutom 



 
 

 

beroende på under vilka förutsättningar som tjänsten tillhandahålls uppkomma 
konkurrensrättsliga frågeställningar. 
 
Slutsats: Kommunen har redan idag har wifi i sina offentliga lokaler. Då rekommendationen 
är att inte upprätta trådlöst Internet på platser som torg, badstränder etc, bör motionen 
avslås. 
 
Ekonomi 
Ärendet har inga ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
Anna Dannje-Brocker 
 
Verksamhetschef Styr och stöd 
 
 
 
 
Gull-Britt Eide 
 
Förvaltningschef Kommunstyrelsen 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2017-01-17 15 

   
   
KS § 14 Dnr 170/16  
   
Motion om fritt wifi i kommunens offentliga miljöer 

 
Ärende 
 

Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2016-
11-24 föreslagit: 

-att Öckerö kommun utreder möjligheten till wifi i kommunens offentliga mil-
jöer. 

 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2016-11-24.  

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommunchefen.  
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 188 Dnr 222/18  
 

Motion om boendegaranti för äldre 
 
Ärende 
Fullmäktigeledamoten Jan-Åke Simonsson (S), har 2018-11-22 lämnat in en mot-
ion om boendegaranti. Motionsställaren menar att dagens äldre är friskare och 
mer aktiva än tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, oberoende och själv-
ständigt, under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och in-
tegritet. Äldre ska kunna bo kvar hemma och bestämma det stöd som behövs. 
Ibland uppkommer situationer då det finns behov av ett särskilt boende eller an-
nat lämpligt boende. Motionsställaren föreslår att Öckerö Kommun ska införa 
boendegaranti för de som är 85 år och att de ska erbjudas lämpligt boende inom 6 
månader. Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom nuva-
rande lagstiftning är att det inte finns något hinder för en kommun att vara gene-
rösare än vad en lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen att nuvarande 
lagstiftning gällande bistånds-bedömning för en ansökan om ett särskilt boende 
bör fortsätta att gälla. Då det gäller seniorboende och trygghetsboende krävs ing-
en biståndsbedömning, det är den enskildes eget beslut att anmäla intresse för ett 
sådant boende. Biståndsbedömningen gäller enbart det särskilda boendet och 
förvaltningen anser att det även fortsättningsvis bör vara en biståndsbedömd in-
sats.  
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-12 
Bilaga 2: Motion om boendegaranti för äldre, 2018-11-22 
Bilaga 3: KF § 118/18 
Bilaga 4: KS § 35/19 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 24 april 2019, §26.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår bifall på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut, dels förvalt-

ningens förslag, del Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer för-
slagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förvaltningens förslag.  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 
Motionen avslås.  

Reservation 

Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot kommunsty-
relsens förslag. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Socialnämnden 2019-04-24 5 

   
   
SN § 26 Dnr: 0019/19  
   
 
Motion om boendegaranti för äldre 
 
Fullmäktigeledamoten Jan-Åke Simonsson (S), har 2018-11-22 lämnat in en motion om 
boendegaranti. Motionsställaren menar att dagens äldre är friskare och mer aktiva än 
tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, oberoende och självständigt, under trygga 
förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Äldre ska kunna bo kvar 
hemma och bestämma det stöd som behövs. Ibland uppkommer situationer då det finns 
behov av ett särskilt boende eller annat lämpligt boende.  
 
Motionsställaren föreslår att Öckerö Kommun ska införa boendegaranti för de som är 
85 år och att de ska erbjudas lämpligt boende inom 6 månader. 
 
Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom nuvarande lagstift-
ning är att det inte finns något hinder för en kommun att vara generösare än vad en 
lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen att nuvarande lagstiftning gällande bi-
ståndsbedömning för en ansökan om ett särskilt boende bör fortsätta att gälla. Då det 
gäller seniorboende och trygghetsboende krävs ingen biståndsbedömning, det är den 
enskildes eget beslut att anmäla intresse för ett sådant boende. Biståndsbedömningen 
gäller enbart det särskilda boendet och förvaltningen anser att det även fortsättningsvis 
bör vara en biståndsbedömd insats.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-04-12 
Bilaga 2: Motion om boendegaranti för äldre, 2018-11-22 
Bilaga 3: KF § 118/18 
Bilaga 4: KS § 35/19 
 
Ledamöters förslag under sammanträdet 
Thomas Wijk (S) föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska tillstyrkas eller avstyrkas. Ordförande finner att 
motionen avstyrks. 
 
Reservationer 
Thomas Wijk (S) och Ronald Caous (S) reserverar sig mot nämndens beslut. 
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden avstyrker motionen om boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö 
Kommun. 
 
 
Expediering 
Tannaz Ghaderi, sekreterare Kommunstyrelsen 
Jacob Österlund, sekreterare Kommunfullmäktige 



        

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

 

Öckerö 2019-04-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Arto Niskala 
Ärende: Motion om boendegaranti för äldre 
Diarienummer: SN 0019/19  

 

Motion om boendegaranti för äldre 
 

Förslag till beslut  
Att avstyrka motionen om boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö Kommun. 
 
Ärendet 
Fullmäktigeledamoten Jan-Åke Simonsson (S), har 2018-11-22 lämnat in en motion 
om boendegaranti. Motionsställaren menar att dagens äldre är friskare och mer 
aktiva än tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, oberoende och självständigt, 
under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande och integritet. Äldre 
ska kunna bo kvar hemma och bestämma det stöd som behövs. Ibland uppkommer 
situationer då det finns behov av ett särskilt boende eller annat lämpligt boende.  
 
Motionsställaren föreslår att Öckerö Kommun ska införa boendegaranti för de som 
är 85 år och att de ska erbjudas lämpligt boende inom 6 månader.  
 
Beredning  
Förvaltningen anser att nuvarande lagstiftning gällande bistånd och den enskildes 
rättigheter även fortsättningsvis ska följas. Bedömningen av den enskildes behov av 
särskilt boende grundar sig på en helhetsbedömning, där den enskildes situation 
och möjligheter sammanvägs med sociala, medicinska, psykiska och existentiella 
behov. Enligt socialtjänstlagen (SoL) är det varje enskilds individuella behov som är 
styrande vid behovsbedömningen. Enbart kronologisk ålder kan inte likställas med 
behov och utgör därför inget kriterium för beviljandet av särskilt boende. Hög ålder 
beaktas dock i den sammantagna bedömningen. Äldre som har störst behov i första 
hand erbjuds ett särskilt boende.  
 
Öckerö kommun har tagit beslut om en långsiktig plan för att tillgodose behovet 
både då det gäller seniorboende, trygghetsbostäder och särskilda boenden. 
Trygghetslägenheterna finns i nära anslutning till kommunens särskilda boenden.  
Vidare anser förvaltningen att det idag sker mycket få avslag vid en ansökan om 
särskilt boende då kriterierna för att bevilja ett boende i högre grad än tidigare tar 
hänsyn till den enskildes önskemål. Trygghet är ett sådant exempel som idag ger 
garanti för att ett särskilt boende beviljas. Förvaltningen anser att fortsatt 



 
 

 

biståndsbedömning enligt nuvarande lagstiftning ska gälla för ansökningar om 
särskilt boende. Förvaltningen anser inte att någon äldreboendegaranti ska erbjudas 
kommunens invånare då det gäller särskilt boende. 
 
Bedömning 
Förvaltningens bedömning då det gäller vad som är möjligt inom nuvarande 
lagstiftning är att det inte finns något hinder för en kommun att vara generösare än 
vad en lagstiftning säger. Däremot anser förvaltningen att nuvarande lagstiftning 
gällande biståndsbedömning för en ansökan om ett särskilt boende bör fortsätta att 
gälla. Då det gäller seniorboende och trygghetsboende krävs ingen 
biståndsbedömning, det är den enskildes eget beslut att anmäla intresse för ett 
sådant boende. Biståndsbedömningen gäller enbart det särskilda boendet och 
förvaltningen anser att det även fortsättningsvis bör vara en biståndsbedömd insats.  
 
I socialtjänstlagen regleras inte ålder utan det är varje individs individuella behov 
som ska vara styrande för beviljandet av stöd. Alla individer ska bedömas på ett 
likvärdigt sätt utifrån behov och gällande lagstiftning. Ålder kan inte likställas med 
behov och kan därmed inte vara ett kriterium för särskilt boende. Med tanke på 
framtida utmaningar med ökat antal äldre bör platserna vid särskilt boende 
förbehållas personer med stora omsorgsbehov. Särskilt boende beviljas när den 
äldres behov av vård, omsorg och trygghet är så omfattande att det inte kan 
tillgodoses i ordinärt boende. 
 
 
Expediering av beslut 
Tannaz Ghaderi, sekreterare Kommunstyrelsen 
Jacob Österlund, sekreterare Kommunfullmäktige 
 
Bilagor 
Motion om boendegaranti för äldre, 2018-11-22 
KF § 118/18 
KS § 35/19 
 



                                                                                      Öckerö den 22 november 2018 
     
 

Kommunfullmäktige 
    Öckerö kommun 
 
 
Motion om boendegaranti för äldre i Öckerö kommun 
Dagens äldre är friskare och mer aktiva än tidigare. Alla äldre ska kunna leva ett rikt liv, 
oberoende och självständigt, under trygga förhållanden med respekt för självbestämmande 
och integritet.  
 
Alla som vill skall kunna bo kvar hemma och bestämma det stöd som behövs. Alla ska ha rätt 
att bo bra även som äldre. Prognoserna visar att det de närmaste 10-20 åren blir fler äldre.  
Ibland uppkommer situationer då det finns behov av ett särskilt boende eller annat lämpligt 
boende. Vi anser att Öckerö kommun i en första etapp för de som är 85 år ska införa en 
boendegaranti  att de inom 6 månader ska kunna erbjudas lämpligt boende. De närmare 
reglerna för boendegarantin bör utredas av socialnämnden. 
 
En likalydande motion inlämnades av socialdemokraterna 2006. Tyvärr avslogs motionen. Vi 
hoppas att förutsättningarna idag är bättre att bifalla motionen. 
 
Vi föreslår följande 

• Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att från och med 1 januari 2020 
införa en boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö kommun. 

 
 
 
 
För socialdemokraterna 
 
 
Jan Åke Simonsson  
 
 
 
Monica Eriksen   
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-02-19 20 
   
   
KS §35 Dnr KS 222/18  
   
Motion Boendegaranti för äldre i Öckerö kommun 

 
Ärende 
Jan-Åke Simonsson (S) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:  

Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att från och med 1 janu-
ari 2020 införa en boendegaranti för personer över 85 år i Öckerö kommun. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-11-22 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §118. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Socialnämnden. 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 190 Dnr SB 5/18  
   
Svar på medborgarförslag 70+ boende i Sudda 

 

Ärende 
2018 inkom ett medborgarförslag från privatperson Christina Ingemyr. 
Medborgarförslaget syftar till att skapa 70+ boende i den sydligaste delen av 
Sudda som gränsar mot Öckerövägen. I medborgarförslaget anförs att focus 
ska ligga på att se äldre som en möjlighet och resurs i samhället.  
 
Beslutsunderlag 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 9. 
Bilaga 1: Medborgarförslag, daterat 2017-05-22. 
Bilaga 2: Förtydligande av medborgarförslag, daterat 2018-03-06. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 maj.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.  

 

 

 
 



        

 

Öckerö 2019-05-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad 

                                                                                                                                                                                                                                             
Handläggare: Andreas Beutler 

Ärende: Svar på medborgarförslag 70+ boende i Sudda 

Diarienummer: 5/18 
 
Svar på medborgarförslag 70+ boende i Sudda 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget avstyrks.  
 
Ärendet 
2018 inkom ett  medborgarförslag från privatperson Christina Ingemyr. Medborgar-
förslaget syftar till att skapa 70+ boende i den sydligaste delen av Sudda som gränsar 
mot Öckerövägen. I medborgarförslaget anförs att focus ska ligga på att se äldre som 
en möjlighet och resurs i samhället.  
 
Bedömning 
Området består i dag av kommunalägd mark med två gällande detaljplaner. En de-
taljplan som medger institutionsbyggnad och en som är betecknad med grönområde. 
Översiktsplan, Utblick Öckerö, pekar ut områdets framtida användning som grönom-
råde i de delar som inte innefattar någon befintlig byggrätt.  
Tanken att skapa 70 + boende i nära centrummiljöer och tillgång till naturområde är 
god. I området finns möjlighet till nära kollektivförbindelser och fritidsaktiviteter. 
Dock ligger i området en våtmark med höga naturvärden och stor kapacitet att natur-
ligt fördröja och rena dagvatten. Området ligger lågt och vid byggnation skulle stora 
markutfyllnader krävas. Med det görs bedömningen att ett planarbete i området inte 
är lämpligt.  
 
Ekonomi 
Medför inga ekonomiska konsekvenser. 

Bilagor  
Medborgarförslag    daterat 2018-01-05 
Förtydligande av förslag   daterat 2018-03-06 
Beslut KF    daterat 2018-03-01 
Beslut KS    daterat 2018-03-27 
____________________   _______________________ 
Gull-Britt Eide                   Urban Olsson 
Kommundirektör                  Samhällsbyggnadschef 





2018-03-06 
 
Hej 
  
Jag har lämnat in ett medborgarförslag, som lästes upp på det senaste kommunfullmäktige den 1/3 -
18. Förslaget skulle gå vidare till kommunstyrelsen. 
  
Jag har fått till mig att jag var otydlig runt själva placeringen av ”Trygghetsboendet” i Sudda. 
Mitt förslag av placering var på kommunens mark, den sydligaste delen i Sudda som angränsar till 
vägen mot Haralds restaurang, tennis hall. På motsatt sida av Trygghetsboendet kommer ev. 
naturpark (ett tidigare medborgarförslag från en annan kommuninvånare). 
På den mark där mitt förslag för Trygghetsboendet är tänkt, finns det idag andra planer för 
kommunens verksamhet. Jag ser positivt på mångfald vid detta område. Ser möjligheter med att 
bygga båda alternativen på området. 
  
Trygghetsboendet är medvetet placerat i ett attraktivt centrum- och närområde, med tanke på att 
bra förutsättningar för ett hälsofrämjande och positivt åldrande. 
  
Med vänlig hälsning 
Christina Ingmyr 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2018-03-27 17 
   
   
KS § 71 Dnr KS 5/18  
   
Medborgarförslag om 70+ boende i Sudda 

 
Ärende 
Christina Ingmyr har i ett medborgarförslag daterat 2018-01-05 föreslagit: 
 
- att kommunen bygger ett 70+ boende i Sudda. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 9. 
Bilaga 1: Medborgarförslag, daterat 2017-05-22. 
Bilaga 2: Förtydligande av medborgarförslag, daterat 2018-03-06. 
 
 
 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till kommunchefen. 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               28 
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 185 Dnr KS 239/18  
   
 

Svar på motion om trafikundervisning 
 
Ärende 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit: 
- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvalt-
ningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion om trafikundervisning 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-02-19, § 36. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 19 juni, §31. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) föreslår bifall på motionen. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, del Ronnie Bryngelsson (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-
ningens förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 

 

Reservation 

Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) reserverar sig mot kommunsty-
relsens förslag.  
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2019-06-19 6  

    
    
BUN § 31 Dnr 31/19   
    
  

Svar på motion om trafikundervisning 
 

 

 
Ärendet 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit: 

- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvalt-
ningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.  

 
Beslutsunderlag 
Motion om trafikundervisning 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2019-02-19, § 36-19  
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-07 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronnie Bryngelsson (S) och Lena Berglund (S) föreslår att motionen tillstyrks. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels Ronnie Bryngelssons 
(S) och Lena Berglunds (S) förslag om att bifalla motionen, dels förvaltningens 
förslag om att anse motionen besvarad. Ordförande ställer förslagen mot 
varandra och finner att motionen anses besvarad.  

 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Motionen anses besvarad. 

 
 
 



        

 
  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 2019-06-07 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Patrik Finn 

Ärende: Svar på motion om trafikundervisning 

Diarienummer: BOU 31/19 

 
 

Svar på motion om trafikundervisning 
 

Förslag till beslut 
Motionen anses besvarad. 
 
 
Ärendet 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit: 
- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag att 
utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet, inom förvaltningens 
verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen.  
 
 
Beredning 
Skolorna i Öckerö kommun arbetar aktivt med trafiksäkerhet i olika former. Stöd i 
Läroplanen finns exempelvis i: 

 
• Samhällsorienterande ämnen: • "Trafikregler och hur man beter sig i trafiken 

på ett säkert sätt". 
• Fritidshem: "Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett 

säkert sätt". 
 

I läroplanen för Grundskolan Lpo 18 framgår att det är rektors ansvar att se till att 
trafikundervisning dessutom genomförs på ett ämnesövergripande sätt genom att:• 
 
"i undervisningen i olika ämnen integrera ämnesövergripande kunskapsområden, 
exempelvis miljö, trafik, jämställdhet, konsumentfrågor, sex och samlevnad samt 
riskerna med tobak, alkohol och andra droger." 
 
 
Ekonomi 
Ärendet medför inga ekonomiska konsekvenser 
 



 
 

 

 
Bedömning 
Trafikundervisning ingår i läroplanen både som ett centralt innehåll och som ett 
obligatoriskt ämnesövergripande ämne, som det åligger rektor att anordna. Barn- 
och utbildningsförvaltningen föreslår därför barn- och utbildningsnämnden att i och 
med detta anse motionen besvarad. 
 
 
Bilagor 
Motion om trafikundervisning 
KS § 36-19 Motion om trafikundervisning 
 
 

 

Underskrift berörd chef 
Katarina Lindgren, skolchef 

 



 
 
Hönö 11/12-2018 
Motion till Kommunfullmäktige 13/12  
Trafikkunskaper blir allt viktigare i vårt samhälle. Trafiken intensifieras 
oavsett om man åker bil, cyklar eller går. Också många bostadsområden får 
ökad biltrafik. Det skapar en otrygghet för de barn som använder allmänna 
vägar och gator för att ta sig till skolan och till fritidsaktiviteter. 
  
Barn i skolan måste få goda kunskaper i hur man agerar i trafiken.  
Många barn får bilskjuts av föräldrar till skolan och kommer därför inte i 
kontakt med trafiken.  
De får visserligen en tryggare väg till skolan, men de lär sig inte mycket om 
hur man agerar i trafiken. Statistiken visar att antalet singelolyckor ökar. 
 
Trafikundervisning behövs, speciellt i grundskolan, där man kan integrera 
trafikundervisningen i all annan undervisning. Därmed finns den med som ett 
naturligt inslag i hela skoldagen. 
Vad vi förstår så gör skolorna i Öckerö kommun lite olika vad gäller detta. 
  
Ett viktigt hjälpmedel för skolor är att ha en plan för kunskapsområdet trafik, 
liksom man varje läsår utvärderar vad som gjorts inom området.  
I denna utvärdering bör även trafiksäkerheten kring skolorna tas upp. 
  
Mot bakgrund av detta föreslår vi att kommunfullmäktige ger Barn och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att utarbeta en gemensam utbildningsplan 
gällande trafiksäkerhet , inom förvaltningens verksamhetsområde och att 
man utvärderar den årligen. 
 

Lena Berglund              Ronnie Bryngelsson                  Monika Eriksen  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2019-02-19 21 
   
   
KS §36 Dnr KS 239/18  
   
Motion om trafikundervisning 

 
Ärende 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en motion daterad 2018-12-11 föreslagit:  

- att kommunfullmäktige ger Barn och utbildningsförvaltningen i uppdrag 
att utarbeta en gemensam utbildningsplan gällande trafiksäkerhet , inom 
förvaltningens verksamhetsområde och att man utvärderar den årligen. 

 

Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-12-11 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §129. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Barn- och utbildningsnämnden.  

 

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 186 Dnr 0039/18  
   
 

Svar på motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet 
 
Ärende 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 
föreslagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i 
kommunal verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa 
hos äldre och därmed förbättrad livskvalitet. 
 
Beslutsunderlag 
Bilaga 1: Motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet, 2018-02-27 
Bilaga 2: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-12 
Bilaga 3: SN § 53/18 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 26 mars 2019, §60.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att kommunstyrelsen häver tidigare beslut, daterad den 
26 mars 2019 §60,  om återremiss till Socialnämnden för vidare handläggning, då 
tjänsteskrivelse saknas. 
 
Maria Brauer (S) föreslår bifall på motionen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att 
så sker.  

Ordföranden konstaterar sedan att det finns två förslag till beslut, dels förvalt-
ningens förslag, del Maria Brauer (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvalt-
ningens förslag.  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen häver tidigare beslut, daterad den 26 mars 2019 §60,  om 
återremiss till Socialnämnden för vidare handläggning, då tjänsteskrivelse 
saknas. 

Motionen avslås.  

Reservation 

Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) reserverar sig mot kommunsty-
relsens förslag.  



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2018-11-28 5 

   
   
SN § 53 Dnr: SN 0038/18  
   
 

Motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet 
 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 före-
slagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i kom-
munal verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa hos äldre 
och därmed förbättrad livskvalitet. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Thomas Wijk (S) föreslår att motionen bifalles. 
Helena Larsson (L), för Öckeröalliansen, föreslår att motionen avslås, med mo-
tiveringen att det idag är en annan huvudman som har ansvar för äldres tand-
hälsa. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden ska bifalla eller avslå motionen med ovan an-
förda motivering. Ordförande finner att motionen avslås med ovan anförda mo-
tivering. 
 
Thomas Wijk (S), Jan-Ivar Ivarsson (S) och Kerstin Hirmas (V) reserverar sig 
mot nämndens beslut.  
 
 
Socialnämndens beslut 
Socialnämnden beslutar att avslå motionen om att anställa en kommunal tand-
hygienist, då det idag är en annan huvudman som har ansvaret för äldres tand-
hälsa. 
 
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till Öckerö kommuns Fullmäktige. 
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Öckerö 2018-11-12 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Arto Niskala, Malin Tisell 

Ärende: Motion från socialdemokraterna angående tandhygienist i 
kommunal verksamhet (TAIK) 

Diarienummer: 0038/18   

 

Motion angående tandhygienist i kommunal 
verksamhet 
 
Förslag till beslut 
 
Att avslå motionen om att anställa en kommunal tandhygienist med motiveringen: 
 
i det rådande ekonomiska läget är det inte berättigat att anställa en kommunal 
tandhygienist då en annan huvudman har ansvaret för äldres tandhälsa. Den 
uppsökande munhälsobedömningen fungerar väl i kommunen och tillförsäkrar god 
munhälsa för äldre som har stora omvårdnadsbehov.  
 
Ärendet (sammanfattning) 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 
föreslagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i 
kommunal verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa hos 
äldre och därmed förbättrad livskvalitet. 
 
Beredning 
Kommunen har i grunden ett ansvar för att säkra god omsorg för sina 
kommuninvånare. Omsorg omfattar även munvård då individernas egenvård sviktar 
på grund av psykisk och/eller fysisk funktionsnedsättning. En sviktande 
allmänhälsa riskerar att snabbt rasera en tidigare god munhälsa med en försämrad 
livskvalitet som följd. Den Uppsökande Munhälsobedömningen syftar till att fånga 
personer med sviktande munhälsa och erbjuda nödvändig kostnadsfri tandvård för 
sjukvårdsavgift.  Uppsökande munhälsobedömningar har nu funnits mer än tio år 
och fungerat väl i Öckerö kommun. 
 
Syftet med uppsökande munhälsobedömningar är att personer med sviktande 
hälsoproblematik ska kunna bibehålla en god munhälsa.  
 
Ges till personer som: 



 
 

 

• Bor i särskilt boende 
• Bor i ordinärt boende och har ett stort behov av vård- och omsorg och som 

har hemtjänst 
• Har beslut om insatser enligt LSS 

Rätten till intyg om nödvändig tandvård avgörs av behovet av omvårdnad.  
I Öckerö kommun hade 2,22 % av befolkningen intyg om nödvändig tandvård att 
jämföra med 2,07 % i Västra HSN och 2,17 % i VGR.  
 
I den uppsökande verksamheten ingår att alla som har intyg om nödvändig tandvård 
ska erbjudas en munhälsobedömning årligen som utförs av tandhygienist. I detta 
besök ingår också att ge individuella råd till patienten och vid behov även till den 
vårdpersonal som utför den dagliga munhygienen. Varje enskilt uppsök som inte 
leder till munhälsobedömning medför att tandhygienisten skriver en avvikelse. 
Anledningen till att en avvikelse uppstår kan bero på att patienten inte är hemma 
eller inte vill vid två upprepade tillfällen, att patienten är felregistrerad och inte bor 
på den enhet/det boende som finns i registret eller att en inaktuell kontaktperson är 
registrerad. Avvikelserna sammanställs och skickas till kommunens MAS för 
översyn och åtgärd. 
 
I Öckerö kommun har flera olika personalkategorier behörighet att utfärda intyg för 
nödvändigt tandvård, såsom biståndsbedömare, socialsekreterare, sjuksköterskor 
och enhetschefer. Registret administreras av kommunens MAS. Tandhygienisten 
håller även generella utbildningar till personalen inom kommunens vård- och 
omsorg.  
  
Ekonomi 
Lönekostnaden för en tandhygienist är ca 600 tkr. Oklart vilka övriga kostnader som 
skulle tillkomma såsom utrustning och lokaler.  
 
Bedömning 
I det rådande ekonomiska läget är det inte berättigat att anställa en kommunal 
tandhygienist då en annan huvudman har ansvaret för äldres tandhälsa. Den 
uppsökande munhälsobedömningen fungerar väl i kommunen och tillförsäkrar god 
munhälsa för äldre som har stora omvårdnadsbehov.  
 
Expediering av beslut 
Beslutet expedieras till Öckerö kommuns Fullmäktige. 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
Arto Niskala 
Verksamhetschef 
 
Datum  
2018-11-13 
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Kommunstyrelsen 2019-03-26 24 

   
   
KS § 60 Dnr: 0039/18  
   
Svar på motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet 

 
Maria Brauer (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion daterad 2018-02-26 föreslagit: 
– att kommunen undersöker möjligheterna att anställa en tandhygienist i kommunal 
verksamhet för att skapa förutsättningar för en bättre munhälsa hos äldre och därmed 
förbättrad livskvalitet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Motion angående tandhygienist i kommunal verksamhet, 2018-02-27 
Bilaga 2: Socialförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-11-12 
Bilaga 3: SN § 53/18 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Öckeröalliansen föreslår att motionen återremitteras till förvaltningen för vidare 
handläggning, då tjänsteskrivelse saknas. 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska återremitteras eller avstyrkas. Ordförande finner 
att motionen återremitteras. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att motion angående tandhygienist i kommunal verksam-
het ska återremitteras för vidare handläggning, då tjänsteskrivelse saknas. 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 189 Dnr SB 0225/18  
   
 

Svar på motion om att likställa Färdtjänst med övrig kollektivtrafik 
 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i motion som inkom 2018-11-
22 tagit upp att det finns orättvisor i kommunens betalningssystem för färd-
tjänståkare. Förslagsställarna anser att det inte tycks föreligga några förslag 
om att jämställa färdtjänsttaxor med övrig kollektivtrafik i kommunen. Det 
finns inte någon vilja från kommunens sida att jämna ut orättvisorna. 
De högre kostnaderna drabbar också de som har lägre inkomster än genom-
snittliga befolkningen och det medför naturligtvis stora inskränkningar i deras 
livsbetingelser. Det finns också stora skillnader mellan kommunerna. Kostna-
den för en göteborgare med färdtjänst att resa till Öckerö är lägre än vad det 
kostar för en av kommunens invånare att åka till Göteborg.   
 
Vänsterpartiet har motionerat tidigare i frågan om färdtjänst, 2006 och 2012. 
Vänsterpartiet yrkar nu på: 
 
Att färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik. 
Att kostnaderna för resorna är lika. 
Att månadskort införs. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-11-22 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §121. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 februari 2019, §34. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 18 juni 2019. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kent Lagrell (M) föreslår bifall på förvaltningens förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Att färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik avslås. 

Att kostnaderna för resorna är lika avslås. 

Att månadskort införs avslås.  
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Öckerö 2019-06-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annette Westberg, Ingalill Siljat 
Ärende: Motion Färdtjänst = kollektivtrafik 
Diarienummer: 0225/18   

 

Svar på motion om att likställa Färdtjänst med 
övrig kollektivtrafik 
 

Förslag till beslut 
Att färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik avstyrks. 
Att kostnaderna för resorna är lika avstyrks. 
Att månadskort införs avstyrks. 
 
Ärendet  
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i motion som inkom 2018-11-22 
tagit upp att det finns orättvisor i kommunens betalningssystem för färdtjänståkare. 
Förslagsställarna anser att det inte tycks föreligga några förslag om att jämställa 
färdtjänsttaxor med övrig kollektivtrafik i kommunen. Det finns inte någon vilja 
från kommunens sida att jämna ut orättvisorna. 
 
De högre kostnaderna drabbar också de som har lägre inkomster än genomsnittliga 
befolkningen och det medför naturligtvis stora inskränkningar i deras 
livsbetingelser. Det finns också stora skillnader mellan kommunerna. Kostnaden för 
en göteborgare med färdtjänst att resa till Öckerö är lägre än vad det kostar för en av 
kommunens invånare att åka till Göteborg.   
 
Vänsterpartiet har motionerat tidigare i frågan om färdtjänst, 2006 och 2012. 
Vänsterpartiet yrkar nu på: 
 
Att färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik. 
Att kostnaderna för resorna är lika. 
Att månadskort införs.  
 
 
Beredning 
Färdtjänst kan inte jämställas med allmän kollektivtrafik då färdtjänstresan 
innehåller en högre grad av service. Enligt färdtjänstlagen (11§) ska avgifterna för 
färdtjänstresor vara skäliga och får inte överstiga tillståndsgivarens självkostnader. 



 
 

 

Några andra bestämmelser vad gäller avgifter finns inte. Därmed kan inte ett 
månadskort införas för färdtjänstresor. 
 
Öckerö kommun har ett avtal med Västtrafik som utför färdtjänstresorna för 
kommunen. För varje år meddelar Västtrafik kommunen de nya baspriserna för en 
resa. Kommunen väljer då ett påslag i procent. Övriga GR kommuner i 
färdtjänstområdet har som lägst ett påslag på 25 %. Öckerö kommun valde enligt 
beslut i kommunfullmäktige 2018-11-22, KF § 91 att göra ett påslag med 0 % för 
resor inom kommunen. Det togs också beslut att utöka färdtjänstområdet till att 
gälla ytterligare sex kommuner. 
 
Eftersom kostnaden för varje färdtjänstresa beräknas utifrån möjligheten till 
samåkning, samplanering av färdtjänstresor och graden av service är kostnaden för 
en enskild resa olika. Kommunen betalar i dag ett genomsnitt på 65 % av kostnaden 
för en enskild färdtjänstresa som ligger på ett genomsnittspris på 705,33 kr (mars 
2019). Kostnaden för en resa med färdtjänst eller allmän kollektivtrafik är olika 
både för kommunen och för den enskilde resenären. 
 
Göteborgs stad har egen avdelning för färdtjänst. Därmed görs ingen jämförelse 
med Göteborg stad utan det pågår ett ständigt arbete med att harmonisera riktlinjer 
och taxor med övriga GR kommuner. 
 
Personer med funktionsnedsättning kan ansöka av Försäkringskassan för godtagna 
merkostnader som är minst 11 625 kronor per år som hen har på grund av sin 
funktionsnedsättning. Kostnader för färdtjänst, som i alla kommuner är högre än 
för allmän kollektivtrafik, är merkostnader för vilka merkostnadsersättning kan 
utgå.  
 
Västtrafik har nyligen infört Reshjälpskort för färdtjänstberättigade för att minska 
deras kostnader. Vilket innebär att resan sker med ordinarie kollektivtrafik, den 
färdtjänstberättigade har rätt att ta med sig en ledsagare gratis. Ansökan sker hos 
Västtrafik. 
 
 
 
 
Datum 2019-06-18 
 
 
Gull-Britt Eide                                                                                   Urban Olsson                                                                            
Kommundirektör                                                                             Samhällsbyggnadschef                                                                        
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 

 
 
Motion Färdtjänst = kollektivtrafik 
 
  
 
Återigen blossar debatten upp i olika medier om kostnaderna för den enskilde att resa med färd-
tjänsten och synpunkterna som framkommit är verkligen befogade. Det är djupt orättvist att en per-
son  som är beroende av färdtjänst skall behöva betala väldigt mycket mer för en resa än man  beta-
lar för en vanlig bussresa. 
 
Ni ligger kostnaderna för färdtjänstresor åter på fullmäktiges bord och vi kan konstatera att det fort-
farande inte föreligger några förslag om att jämställa färdtjänsttaxor med övrig kollektivtrafiks. Det 
tycks inte finnas någon vilja från kommunens sida att jämna ut orättvisorna. 
 
Dessa högre kostnader drabbar också de som har lägre inkomster än genomsnittliga befolkningen 
och det medför naturligtvis stora inskränkningar i deras livsbetingelser. 
 
Det är också stora skillnader mellan kommunerna. Det är mindre kostnad för en göteborgare med 
färdtjänst att resa till Öckerö kommun än vad det kostar för en av vår kommuns invånare att resa till 
Göteborg. 
 
Vänsterpartiet har motionerat tidigare i frågan om färdtjänsten, 2006 och 2012. Nu måste vi 
återkomma  då det inte finns några tecken på förändrat synsätt på dessa orättvisor. 
 
Vänsterpartiet yrkar på: 
 
Att färdtjänsten likställs med övrig kollektivtrafik, 
 
Att kostnaderna för resorna är lika 
 
Att månadskort införs 
 
 
Öckerö 2018-11-22 
För Vänsterpartiet 
 
 
 
Annika Andersson                                  Göran Billvall 
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Kommunstyrelsen 2019-02-19 19 
   
   
KS §34 Dnr KS 225/18  
   
Motion färdtjänst likställs med övrig kollektivtrafik 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion daterad 2018-11-22 föreslagit:  

Att färdtjänsten likställs med övrig kollektivtrafik, 
 
Att kostnaderna för resorna är lika 
 
Att månadskort införs 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2018-11-22 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 22 november 2018, §121. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommunchefen.  
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 183 Dnr SB 0044/19    
   
 

Svar på Motion från Vänsterpartiet om brister i tillgänglighet och 
anpassning i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Västerpartiet föreslår att kommunen tar initiativ till en bred inventering av de 
anpassningsåtgärder som behövs i trafiken och i våra friluftsområden för de 
med funktionsnedsättning. Att anpassningsåtgärderna planeras och utförs i 
samråd med de funktionshindrades organisationer.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 30 juni. 
Motion daterad 19 februari 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Att motionens första attsats avslås med hänvisning till att Gatuenheten och 
Kultur och Fritid arbetar kontinuerligt med anpassningsåtgärder för personer 
med funktionshinder i trafiken och i våra friluftsområden. 

Att motionens andra attsats anses besvarad med hänvisning till att Gatuenhet-
en och Kultur och fritid samverkar med Pensionär och handikapprådet och 
med De handikappades Riksförbund i anpassningsåtgärder för personer med 
funktionsnedsättning. 
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Öckerö 2019-07-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(Verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                         

Handläggare: Annie Bedö 

Ärende: Svar på Motion från Vänsterpartiet om brister i tillgänglighet 
och anpassning i Öckerö kommun 

Diarienummer: KS 0044/19   

 

Svar på Motion från Vänsterpartiet om brister i 
tillgänglighet och anpassning i Öckerö 
kommun 
 

Förslag till beslut 
Att motionens första attsats avslås med hänvisning till att Gatuenheten och Kultur 
och Fritid arbetar kontinuerligt med anpassningsåtgärder för personer med 
funktionshinder i trafiken och i våra friluftsområden. 
 
Att motionens andra attsats anses besvarad med hänvisning till att Gatuenheten och 
Kultur och fritid samverkar med Pensionär och handikapprådet och med De 
handikappades Riksförbund i anpassningsåtgärder för personer med 
funktionsnedsättning. 
 
 
Ärendet 
Västerpartiet föreslår att kommunen tar initiativ till en bred inventering av de 
anpassningsåtgärder som behövs i trafiken och i våra friluftsområden för de med 
funktionsnedsättning. Att anpassningsåtgärderna planeras och utförs i samråd med 
de funktionshindrades organisationer.  
 
 
Beredning 
Gatuenheten arbetar kontinuerligt med förbättringsåtgärder för att personer med 
funktionsnedsättning ska kunna ta sig fram på ett tryggt och säkert sätt i 
kommunen. Gatuenheten samverkar med Pensionär och handikapprådet i dessa 
frågor och vid eventuella åtgärder följer gatuenheten Boverkets föreskrifter och 
allmänna råd om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna platser.  
 



 
 

 

Lammholmsvägen är en uttryckningsväg som svänger svagt och saknar separat 
gång- och cykelbana. I området finns verksamheter med tung trafik och i slutet av 
vägen finns räddningstjänsten. Synpunkter har inhämtas från räddningstjänsten om 
huruvida ett övergångsställe på Hönövägen in mot Lammholmsvägen bör anordnas 
eller inte. Då räddningstjänsten inte kan garantera de oskyddade trafikanternas 
säkerhet vid en eventuell utryckning och utrymme inte finns för att anordna en 
separat gång- och cykelbana har vi bedömt att ett övergångsställe inte är lämpligt att 
anordna på Hönövägen.  
 
Kultur och Fritid ansvarar för kommunens badplatser och promenadstigar. Hjälviks 
badplats är den badplats i kommunen som är utvald som badplats för personer med 
funktionsnedsättning och är fullt ut handikappanpassad. Badplatsen har en ramp 
nedsänkt i vattnet för de med rullstolar och för övriga finns det stegar att hålla sig i 
när de ska ner i vattnet. Vid badplatsen finns även en handikappanpassad toalett 
samt tre parkeringsplatser för rörelsehindrade. Friluftsområdenas promenadstigar 
har breddats och ett (0.18) gruslager har lagts ut som det går bra att rulla på. 
Samtliga åtgärder har gjorts i samråd med DHR, De Handikappades Riksförbund. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Vår bedömning är att enheterna redan arbetar med anpassningsåtgärder för 
personer med funktionshinder i trafiken och i våra friluftsområden inom ramen för 
fastställd budget.  
 
 
 
Underskrift av berörda chefer 
 
 
 
Gull-Britt Eide                                                      Urban Olsson 
Kommundirektör                                                 Samhällsbyggnadschef 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 184 Dnr KS 0223/18  
   
 

Motion om uppföljning av genomförandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag 
 
Ärende 
Socialdemokraterna anmälde 2018-11-22, genom Ronnie Bryngelsson och Ma-
ria Brauer, en motion yrkandes på att införa en uppföljningsrutin där genom-
förandet av bifallna motioner och medborgarförslag rapporteras till fullmäk-
tige. Motionärerna menar att det i dagsläget finns en fungerande rutin avse-
ende beredningen av motioner och medborgarförslag i kommunen, men att 
rutinerna brister när det därefter kommer till återrapporteringen av hur det 
har gått med genomförandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Soci-
aldemokraterna anser att det är av yttersta vikt för den kommunala demokra-
tin att bifallna motioner blir genomförda, och att detta kan verka för att främja 
transparensen. 
 
Yrkandet är formulerat enligt nedan. 
 
- Att införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna 
motioner och medborgarförslag rapporteras till kommunfullmäktige. Rappor-
teringen ska ske minst en gång om året.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 juli 2019. 
Motion daterad 22 november 2018.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motion om uppföljning av genomförandet av bifallna motioner och medbor-
garförslag bifalls. 
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Öckerö 2019-07-23 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Motion om uppföljning av genomförandet av bifallna motione  
och medborgarförslag 

Diarienummer: KS 0223/18  

 

Motion om uppföljning av genomförandet av 
bifallna motioner och medborgarförslag 
 

Förslag till beslut 
Motion om uppföljning av genomförandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag tillstyrks. 
 
Ärendet 
Socialdemokraterna anmälde 2018-11-22, genom Ronnie Bryngelsson och Maria 
Brauer, en motion yrkandes på att införa en uppföljningsrutin där genomförandet 
av bifallna motioner och medborgarförslag rapporteras till fullmäktige. 
Motionärerna menar att det i dagsläget finns en fungerande rutin avseende 
beredningen av motioner och medborgarförslag i kommunen, men att rutinerna 
brister när det därefter kommer till återrapporteringen av hur det har gått med 
genomförandet av bifallna motioner och medborgarförslag. Socialdemokraterna 
anser att det är av yttersta vikt för den kommunala demokratin att bifallna motioner 
blir genomförda, och att detta kan verka för att främja transparensen. 
 
Yrkandet är formulerat enligt nedan. 
 

- Att införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag rapporteras till kommunfullmäktige. Rapporteringen ska 
ske minst en gång om året.  

 
Ekonomi 
Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bedömning 
Som motionärerna understryker finns det idag som del av nämndprocessen tydliga 
rutiner för beredning av motioner och medborgarförslag. Efter att det politiska 
beslutet har fattats tillsätter förvaltningen en utredning för att utröna hur man bäst 
tillgodoser den bifallna motionen, alternativt verkställer motionen omgående, 



 
 

 

beroende på motionens natur. Även om dessa rutiner följs framgår det inte tydligt 
för politiken, i och med att det för närvarande saknas en tydlig rutin för 
återrapportering.  
 
Att, som motionärerna skriver, öka transparensen och tydliggöra att bifallna 
motioner faktiskt genomförs ligger i samtligas intresse. Det är därför högst 
angeläget att Öckerö kommun, i enlighet med motionärernas yrkande, upprättar 
ovan anförda uppföljningsrutin.  
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Kommunfullmäktige 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Motion från Socialdemokraterna om uppföljning av genomförandet av 
bifallna motioner och medborgarförslag, 2018-11-22 
Bilaga 2: KF § 119/18, 2018-11-22 
Bilaga 3: KS § 33/19, 2019-02-19 
 
Underskrift av berörd chef 
Underskrift 
 
Namnförtydligande 
 
Titel 
 
Datum  
 
 



      
 
      

Motion till Öckerö kommunfullmäktige 2018-11-22 
 
 
Uppföljning av genomförandet av bifallna motioner och medborgarförslag 
 
Det finns i dagsläget en fungerande rutin för beredning av motioner och medborgarförslag i 
Öckerö Kommun. Vad som däremot saknas är en återrapportering av genomförandet av 
bifallna motioner. Det är av yttersta vikt för den kommunala demokratin att bifallna 
motioner verkligen blir genomförda. Ett sätt att öka transpararensen och säkerställa att 
tagna beslut genomförs är att upprätta en uppföljningsrutin med återrapportering till 
Kommunfullmäktige.  
 
 
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta: 
 
Att införa en uppföljningsrutin där genomförandet av bifallna motioner och 
medborgarförslag rapporteras till kommunfullmäktige. Rapporteringen ska ske minst en 
gång om året.  
 
För Socialdemokraterna 
 
 
 
Ronnie Bryngelsson    Maria Brauer 
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Kommunstyrelsen 2019-08-27  
   
   
KS § 191 Dnr  55/19  
   
 

Svar på motion ”Säkerställ fiberutbyggnad genom tillfällig finansie-
ring” 
 
Ärende 
I motionen ”Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering” Dnr KS 
0055/19 föreslås att kommunens framtida utbyggnad av fiber ska säkras ge-
nom tillfällig finansiering. Denna tjänsteskrivelse avser att svara på motionen. 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-27 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §9. 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 21 maj, §117.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår att motionen bifalls.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels förvaltningens 
förslag, del Maria Brauer (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  

 
Reservation 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot kommunsty-
relsens förslag.  
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Öckerö 2019-06-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Oskar Nilsson 

Ärende: Svar på motion ”Säkerställ fiberutbyggnad genom tillfällig 
finansiering” 

Diarienummer: KS 55/19 

Svar på motion ”Säkerställ fiberutbyggnad genom 
tillfällig finansiering” 
 
Förslag till beslut  
Motionen avstyrks. 

 
Ärende 
I motionen ”Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering” Dnr KS 
0055/19 föreslås att kommunens framtida utbyggnad av fiber ska säkras genom 
tillfällig finansiering. Denna tjänsteskrivelse avser att svara på motionen. 
 
Ekonomi 
En kommun bör inte låna i syfte att finansiera driftskostnader och kommunens 
ekonomiska styrprinciper emotsäger sig till och med belåning till reinvesteringar.  
 
De eventuella tillgångar som skapas i form av utbyggnad av fiber finns i Öfabs 
nätbolag och inte inom kommunen. Med andra ord så skulle ett lån inte få någon 
positiv resultatmässig effekt. Anses insatsen vara av stor vikt för kommunen så bör 
istället medel avsättas i den ordinarie årliga driftbudgeten, vilket inte gjorts. Istället 
har kostnaderna för utbyggnaden vid begränsad efterfrågan hanterats löpande. 
 
Kommunen har sedan kommunfullmäktiges beslut om byggnaden av stadsnätet 
2011 gått in och säkrat finansieringen på de öar där utbyggnaden gjorts baserat på 
efterfrågan på de öar där utbyggnaden gjorts baserat på efterfrågan. I dessa fall har 
en anslutningsgrad om 70 procent bedömts motsvara en långsiktig säkerställd 
finansiering. I dagsläget kvarstår enbart Grötö som är i påbörjande fasen. 
 
Bedömning 
Vid skrivande stund är fiberutbyggnaden nästan klar då enbart Grötö kvarstår 
varför problematiken i frågan i praktiken är borta. Kommunen bör inte heller låna 
till driftskostnader. I framtida projekt bör dock finansierings och riskfrågan kunna 
hanteras annorlunda. Om exempelvis bedömningen är att risken är låg så borde 
bolaget kunna hantera frågan självständigt via för dem möjlig finansieringsform 
utan att kommunen går in och täcker kortsiktiga förluster. 



 
 

 

 
Nämnden föreslås därför avslå motionen. 
 
Expediering 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
                     
Anna D-Brocker                                                             Gull-Britt Eide 
Verksamhetschef                                                            Kommundirektör 
KS Styr och stöd                                                                  
2019-06-24                                                                     2019-06-24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Motion 

Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering. 
 
Att digitaliseringen kommer att ha stor betydelse för samhällets framtida utveckling är ställt 
utom all tvivel. Processen har pågått länge och allt mer avancerade lösningar på den 
plattform som digitaliseringen utgör, till gagn för invånare, företag och besökare, ser vi 
dagligen presenteras i samhället. Lösningarna har en sak gemensamt: de kräver en 
infrastruktur för bit-trafiken. Den kan vara trådlös eller trådbunden, men någon form av 
infrastruktur är nödvändig. Öckerö kommun har genom en affärsenhet på Öckerö Fastighets 
AB kommunens uppdrag att utveckla en sådan infrastruktur, genom fiberförläggning på 



kommunens bebodda öar. Detta arbete pågår och har på några öar byggts ut, men med 
svårighet att uppnå uppställda kriterier, vilket har lett till fördröjningar i fiberförläggingen.  
 
Det regelverk som satts upp för att starta en fiberförläggning är dock kontraproduktivt, 
eftersom det i varje given tidpunkt är svårt att uppnå det uppsatta kriteriet att, 70 % av 
hushållen ska ha förhandsbokat sig. Detta är ett onödigt hårt krav, då det över tid alltid 
kommer en ny fastighetsägare till en fastighet där man tidigare avböjt. Över tid kan man 
därför utgå ifrån att nå kriteriet 70% med råge. I Göteborg, som redan 2017 uppnådde 
bredbandsmålen för 2020 är penetrationen fortfarande under 70%, men ökar för varje år, 
från cirka 50%. Kriteriet kommer med all säkerhet att uppnås eftersom fiber är den 
hållbaraste tekniken för bit-trafik, förutsatt att utbyggnaden sker på rätt sätt. Erfarenheterna 
från Nordöarna och Hälsö visar att föranmälan omfattar cirka 60% av hushållen. Om 
fiberförläggningen inte genomförs skyndsamt riskerar kommunen att inte uppnå de 
nationella bredbandsmålen, varken för 2020, 2023 eller 2025, men det allvarligaste är att det 
fördröjer nyttorealiseringen av den digitalisering som kommunen investerar i, eftersom den 
digitala servicen inte når invånarna. 
 
Den investering kommunen skulle behöva garantera är alltså kostnaden för cirka 10% av 
hushållen. Som räkneexempel blir det för Hälsös del 20 hushåll x 25 kkr (prissatt 
kostnad/hushåll). Genom finansiering handlar det om en årlig räntekostnad på cirka 5 kkr. 
 
Motionären föreslår därför att kommunen säkerställer finansieringen där kriteriet för 
byggstart av fiberförläggning inte nås, så att fiberförläggningen kan genomföras så fort som 
det är möjligt. 
 
 
Ronald Caous 
Socialdemokraterna 
 
. 
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Kommunstyrelsen 2019-05-21 15 
   
   
KS § 117 Dnr 0055/19  
   
Motion om Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering 

 
Ärende 
 
Ronald Caous (S) har i en motion daterad 2019-02-27 föreslagit: 
 
- att kommunen säkerställer finansieringen där kriteriet för byggstart av fiber-
förläggning inte nås, så att fiberförläggningen kan genomföras så fort som det 
är möjligt. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-27 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §9. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Kommundirektören. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Kommundirektören och 
finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören.  
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Kommunstyrelsen 2019-09-24  
   
   
KS § 208 Dnr 140/19  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för rapportering 
till fullmäktige 

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

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

 

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

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

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet.  
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2 
Socialnämnden 2019-08-21   

    
    
SN § 47 Dnr: 0039/19   
    
 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för rappor-
tering till fullmäktige 
 
 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader efter 
beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och inte verk-
ställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdö-
mande av särskild avgift. 
 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommun-
fullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker 
rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden, under 
första kvartalets rapporteringstillfälle, har fyra ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett 
gäller bostad för vuxna och ett gäller kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit 
och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019. 
 
Ett ärende som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), inom 
ÄO. Ärendet gäller permanent boende. Sju ärenden har bortfallit och ett ärende 
har tillkommit sedan rapporteringen för första kvartalet 2019. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-07-22 
Bilaga 2: IVO Utveckling över tid, 2019-07-22 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om rapporteringen kan godkännas och överlämnas till kom-
munfullmäktige, och finner att så sker. 
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3 
Socialnämnden 2019-08-21  

   
   
SN § 47 Dnr: 0039/19  
 
Socialnämndens beslut 
Rapportering till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden har fyra ärenden 
att anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att be-
slut om insats har godkänts. Tre ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett ärende gäller beslut inom social-
tjänstlagen (SoL). 
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
 
Expediering 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 



        

 
  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 2019-07-22 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

Ärende: Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2019 

Diarienummer:  SN 0039/19 

 
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för 
andra kvartalet, till och med 2019-06-30 
 
Förslag till beslut 
Rapportering till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden har fyra ärenden att anmäla där 
insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om insats har godkänts. Tre 
ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Ett ärende 
gäller beslut inom socialtjänstlagen (SoL).   
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
 
Ärende  
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla om beviljade insatser 
enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har 
verkställts senast tre månader efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har 
avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts 
inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten om utdömande av särskild avgift. 

Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommunfullmäktige. Rapport till 
IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan 
personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-06-30 visar att Socialnämnden, under första kvartalets 
rapporteringstillfälle, har fyra ärenden att anmäla där insatsen inte har kunnat verkställas senast tre 
månader efter beslut om insats.  
 
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett gäller bostad för vuxna och ett gäller 
kontaktperson. Inga ärenden har bortfallit och inga ärenden har tillkommit sedan rapporteringen för 
första kvartalet 2019. 
 
Ett ärende som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), inom ÄO. Ärendet gäller 
permanent boende. Sju ärenden har bortfallit och ett ärende har tillkommit sedan rapporteringen för 
första kvartalet 2019. 
 
 
Expedieras till: 
- Kommunrevisionen 
- Kommunstyrelsen 
- Kommunfullmäktige 

mailto:kommun@ockero.se
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