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Sida

Sammanträdesdatum

1 (41)

2019-08-27

Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-16:00
Jan Utbult (KD)
Kent Lagrell (M)
Ronnie Bryngelsson (S)
Boel Lanne (MP)
Göran Ohlsson (L)

Henrik Karlsson (KD)
Anders Kjellgren (M)
Maria Brauer (S)
Jan Ek (SD)

Martina Kjellqvist (KD), Ronald Caous (S) §164, Mathias Johannesson (M), Sandra
Svensson (M) §196, §159
Isak Strömblad (KD), Sandra Svensson (M), Vera Molin (L), Ronald Caous (S), Göran
Billvall (V), Mats Plahn (SD)

JÄV

Ronnie Bryngelsson (S) §164

Tjänstemän

Gull-Britt Eide, Kommundirektör
Tannaz Ghaderi, Juridik- och kanslichef
Per Liljebäck, Förbundschef, §161
Ann-Katrin Österman, bitr. förbundschef, §161
Maria Niklasson Höglund, Personalchef, §160
Oskar Nilsson, Ekonomichef, § 162-164, §191
Irene Berg, Ekonom, § 162-164, §191
Christer Zandén, Kvalitetsutvecklare, § 162-164, §191
Per Karlbäck, Exploateringsingenjör, § 168, §171-173
Rikard Sporre, Planarkitekt, § § 166-167, §170
Petter Leyman, Planarkitekt, § 168, §171-173
Annie Bedö, Gatuchef, §182-183
Annette Westberg, handläggare, §169, §189
Inga-Lill Siljat, Verksamhetssamordnare, §174
Andreas Beutler, Plan- bygg- och miljöchef, §166-174, §190
Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef, §166-174, §182-183, §190
Veronica Tindvall, Etableringschef, §176

Justerare

Maria Brauer (S)

Plats
Underskrifter
Sekreterare

Kommunhuset

Ordförande
Justerare

........................................................... Paragrafer 159-198
Tannaz Ghaderi
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Jan Utbult
…………………………………………………………………..
Maria Brauer
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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2019-09-17

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-08-27

Sammanträdesdatum

KS § 159
Förändring av ärendelistan
Dagens sammanträde
Jan Utbult (KD) föreslår att följande stryks från ärendelistan:
-

Röjning av mark efter brand på Björkö

Beslut
Kommunstyrelsens beslutar att ärende 15 utgår från föredragningslistan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27

Sida

3

KS §160
Information om resultat HME-undersökning
Personalchef Maria Höglund Niklasson informerar om resultatet från kommunens HME-undersökning.
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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KS §161
Samordningsförbundet älv och kust på besök
Förbundschef Per Liljebäck, bitr. förbundschef Ann- Katrin Österman informerar om Samordningsförbundet älv och kusts verksamhet.
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.
Ordföranden tackar för informationen.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes sign
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2019-09-27

KS § 162

Dnr 0062/19

Uppföljning per maj totalt kommunen
Ärende
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per maj samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27

KS § 163

Dnr 0062/19

Uppföljning per maj kommunstyrelsens verksamhet
Ärende
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per maj
samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2019.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
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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 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.
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 kommunbidraget 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 finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsens åtgärdsplan för 2019 antas.
Kommunstyrelsen beslutar att tilldela Etableringsenheten det tillfälliga kommunbidraget för ensamkommande unga asylsökande på 946 184 kr för 2019.
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Utdragsbestyrkande
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2019-08-27
Dnr 162/19

Förslag till reviderad förbundsordning till Göteborgsregionens
kommunalförbund 2019
Ärende
Enligt kommunallagen ska förbundsordningen fastställas av förbundsmedlemmarnas fullmäktige (KL 9 kap 1 §).
GR:s förbundsfullmäktige har vid sammanträde 2019-06-18 behandlat förslag
till reviderad förbundsordning. Revideringarna avser i första hand den förändrade
rollen för förbundet genom att regionplaneuppdraget upphör, men innefattar
även
uppdateringar på grund av den nya kommunallagen samt en smärre revidering
rörande hantering av medelshanteringspolicy.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 juni 2019.
Bilaga – Förslag till reviderad förbundsordning för GR 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund fastställs.
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2019-08-27

KS § 166

Dnr SB 0148/18

Planbesked – Knippla 1:115
Ärende
Begäran om planbesked syftar till att ändra befintlig detaljplan från centrumändamål till centrumändamål, bostäder och om möjligt även
vård/vårdbostäder. Antal lägenheter be-döms maximalt bli 6 till antal. Ansökan innebär ingen ändring av befintlig byggrätt som med nuvarande byggnad
är fullt utnyttjad.
Vid eventuellt positivt beslut bör samhällsbyggnadsverksamhetens riktlinjer
för eventuell planläggning följas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 25 juni 2019.
Bilaga – Begäran om planbesked Knippla 1:115
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD), Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Boel Lanne (MP)
föreslår att sökanden meddelas positivt planbesked för Knippla1:115
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; dels Jan Utbults (KD)
m.fl. förslag, dels förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan Utbults
(KD) m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Sökanden meddelas positivt planbesked för Knippla 1:115.
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2019-08-27

KS § 167

Dnr SB 0057/19

Planbesked Hönö 16:2
Ärende
Ansökan avser ändring av detaljplan för att utöka byggrätten inom rubricerad
fastighet.
Sökande har tidigare beviljats bygglov inom fastigheten på delvis prickad mark
samt kors-mark. I och med att sökande har beviljats bygglov med avvikelse
från detaljplan kan sökande inte förse fastigheten med ett fullvärdigt försäkringsskydd. För att kunna förse fastigheten med ett fullvärdigt försäkringsskydd begär sökande ändring av detaljplan för att utöka bygg-rätten så att
byggnaden ges lagstöd i detaljplan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2019.
Bilaga 1 – Begäran planbesked Hönö 16:2
Bilaga 2 – Komplettering begäran planbesked Hönö 16:2
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Göran Ohlsson (L), Jan Utbult (KD), Henrik Karlsson (KD), Martina Kjellkvist
(KD), Mathias Johannesson (M), Kent Lagrell (M) och Anders Kjellgren (M) föreslår följande;
Sökanden meddelas positivt planbesked för fastighet Hönö 16:2.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; dels Göran Ohlssons (L)
m.fl. förslag, dels förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Göran
Ohlssons (L) m.fl. förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Sökanden meddelas positivt planbesked för fastighet Hönö 16:2.
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2019-08-27
Dnr 0061/17

Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300
Ärende
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och exploatörens åtaganden/fördelning av kostnader samt är en förutsättning för detaljplanens antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti.
Bilaga - Exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar exploateringsavtal Heden 1:229 och 1:300.
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2019-09-27

KS § 169

Dnr KS 190/19

Svar på uppdrag till Kommundirektör, färdtjänst Kalvsund-Björkö
Ärende
Kommunstyrelsen gav kommundirektören i uppdrag på KS 2019-03-26 att
utreda möjligheterna att ha färdtjänst på Kalvsund och Grötö.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 juni 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
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2019-08-27
Dnr 0173/18

Antagande – Detaljplan för Björkö 3:35 m.fl.
Ärende
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byte av mark och fastighetsdelning
enligt träffat avtal. Planen ska möjliggöra Gc-väg, väg samt ändra allmän plats
park till kvartersmark parkering. På marken som överlåts till kommunen ska
natur möjliggöras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 augusti.
Bilaga 1 – Plankarta 2019-08-07
Bilaga 2 – Planbeskrivning 2019-08-07
Bilaga 3 – Samrådsredogörelse 2019-07-03
Bilaga 4 – Granskningsutlåtande 2019-08-07
Bilaga 5- Grundkarta
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap
27 § (SFS 2010:900).
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2019-08-27
Dnr SB 0061/17

Antagande av detaljplan för Tärnvägens industriområde,
del av Heden 1:229 och 1:300
Ärende
Syftet är antagande av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig med översiktsplan Utblick Öckerö – En inblick i framtiden och bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan, men då planen anses vara av allmänt intresse så bedrivs
planarbetet ändå med ett utökat förfarande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 augusti 2019.
Bilaga 1 – Granskningsutlåtande
Bilaga 2 – Planbeskrivning
Bilaga 3 – Plankarta
Bilaga 4 – Samrådsredogörelse
Bilaga 5- Utredningar

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige antar detaljplanen med stöd av plan- och bygglagen 5 kap
27 § (SFS 2010:900).
Kommunstyrelsen delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna
mindre redaktionella justeringar innan antagande i kommunfullmäktige.
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2019-08-27
Dnr 0037/19

Arrende Hönö 2:384, Hönö Hembygdsförening
Ärende
Hönö Hembygdsförening ämnar teckna arrendeavtal med kommunen avseende mark för parkering samt mark för Hembygdsgårdsändamål. Arrendeavgifterna enligt gällande taxa är 0:- för parkering, 8.165:- för marken i anslutning till hembygdsgården samt 1000:- i administrativ avgift per arrende.
Eftersom Hönö Hembygdsförening den 2000-03-28 skrivit nyttjanderättsavtal
med Öckerö kommun avseende rätt att anlägga och underhålla GC-väg över
Hönö Hembygdsförenings mark (genom ankedammen) utan kostnad för
kommunen, vill Hönö Hembygdsförening nu slippa alla avgifter i samband
med tecknandet av dessa nya avtal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2019.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige medger avsteg från taxan för arrendeavgifter, fastställd
av KF 2017-06-15 §30.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

16

2019-08-27

KS § 173

Dnr SB 0154/17

Arrende av mark för tennisbana inom Björkö 3:154
Ärende
Björkö Samhällsförening genom
önskar markupplåtelse inom
Björkö 3:154 i nära anslutning till fotbollsplanen på Björkö, se bilagda kartor.
Lokaliseringen innebär att flera idrotter kan utövas inom ett samlat område
där tidigare fotboll och boule redan är etablerade.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 juli 2019.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen medger arrende under förutsättning att erforderligt
bygg/marklov erhålles.
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2019-08-27

KS § 174

Dnr SB 0188/15

Förbättring av parkeringsmöjligheter i syfte att utveckla nordöarna
Ärende
Göran Ohlsson (FP) har i ett förslag som inkom 2015-06-16 refererat till de
antagna dokumenten Trafikstrategin och Bostadsförsörjningsprogrammet
samt till den inställning man har inom GR att kommunen inte bidrar till utveckling i tillräcklig grad.
Det anförs att man skulle kunna utveckla Nordöarna men då krävs det utökade
parkeringsmöjligheter.
Uppdraget till kommunchef för att låta utreda hur kommunen skulle kunna
säkerställa parkeringsmöjligheterna vid noderna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.
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2019-08-27

KS § 175

Dnr 0196/19

Uppdrag till kommundirektören att utreda olika alternativ till Solhöjden norra
Ärende
När Solhöjden södra tas i bruk 1 januari 2020 flyttas 2-3 avdelningar in från
Solhöjden norra. Dessa avdelningar behöver renoveras för att kunna nyttjas
som äldreboende framöver. Renovering utav 2-3 avdelningar ger 16-24 nya
platser.
Utöver dessa avdelningar finns det ytterligare stora renoveringsbehov.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2019.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommundirektören får i uppdrag att utreda behov och möjligheter kring utveckling av Solhöjden norra.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida

19

2019-08-27

KS § 176

Dnr 0186/19

Bostäder för nyanlända
Ärende
Kommunen har ett uppdrag från regeringen att ta emot nyanlända personer
med uppehållstillstånd. Behovet av bostäder för att placera dessa individer är
mycket stort. För att möta behovet föreslår Etableringsenheten att modulbostäder byggs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 6 augusti.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Göran Ohlsson (L) och Jan Utbult (KD) föreslår att kommunstyrelsen återremitterar ärendet och ger kommundirektören i uppdrag att, i samråd med socialförvaltningen, snabbutreda möjligheten att, som alternativ till moduler, tillfälligt använda en av de friställda avdelningarna på Solhöjden i väntan på ombyggnad.
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) och Boel Lanne (MP) föreslår bifall
på Göran Ohlsson (L) m.fl. förslag.
Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M) och Mathias Johannesson (M) och Jan Ek
(SD) föreslår bifall på förvaltningens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan ge kommundirektören i uppdrag
att, i samråd med socialförvaltningen, snabbutreda möjligheten att, som alternativ till moduler, tillfälligt använda en av de friställda avdelningarna på Solhöjden i väntan på ombyggnad. Förslaget antas.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen återremitterar ärendet och ger kommundirektören i uppdrag att, i samråd med socialförvaltningen, snabbutreda möjligheten att, som
alternativ till moduler, tillfälligt använda en av de friställda avdelningarna på
Solhöjden i väntan på ombyggnad.
Reservation
Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M) och Mathias Johannesson (M) och Jan
Ek (SD) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut.
Justerandes sign
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2019-08-27
Dnr KS 189/19

Revidering av kommunstyrelsens reglemente
Ärende
Genom beslut KF § 133/15 har etableringsenheten, under kommunstyrelsen,
haft ett samlat ansvar för kommunens mottagande av nyanlända. Vid tiden för
beslutet (2015-12-17) reglerades området genom lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Denna lag upphävdes genom lag
(2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,
vilken trädde i kraft i dess ställe 2018-01-01.
För att etableringsenheten ska ha fortsatt mandat att utöva myndighetsutövning inom ramen för sitt uppdrag behöver kommunstyrelsens reglemente uppdateras, genom att den upphävda lagen byts ut mot den nya.
Vidare innebär etableringsenhetens samlade ansvar för kommunens mottagande av nyanlända vissa insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453). Detta
har tidigare inte framgått av kommunstyrelsens reglemente, och ett tillägg
borde därför antas för att tydliggöra etableringsenhetens mandat inom området i förhållande till socialförvaltningens.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 juli 2019.
Bilaga – kommunstyrelsens reglemente
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
-Reglementet för kommunstyrelsen revideras i enlighet med
förslag.
-Bestämmelserna i kommunstyrelsen reglemente träder i kraft den 5
september 2019.
-Omedelbar justering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

Kommunstyrelsen
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2019-08-27
Dnr 0197/19

Revidering av Socialnämndens reglemente
Ärende
Med anledning av ikraftträdandet av lag (2018:2088) om tobak och liknande
produkter föreligger behov av att korrigera Socialnämndens reglemente i enlighet med den nya lagstiftningen.
Korrigering av reglementet föreslås ske enligt nedan.
Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt
tobakslagen
Under § 1, verksamhetsområde, stryks myndighetsutövning enligt
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare
Under § 1, verksamhetsområde, tillkommer myndighetsutövning
enligt lag om tobak och liknande produkter, med undantag för tillsyn av rökfria
miljöer
Beslutsunderlag
Socialnämnden har behandlat ärendet 26 juni, §41.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 19 juni 2019.
Bilaga – Socialnämndens reglemente

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
-Reglementet för socialnämnden revideras i enlighet med
förslag.
-Bestämmelserna i socialnämndens reglemente träder i kraft den 5
september 2019.
-Omedelbar justering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
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2019-08-27

KS § 179

Dnr KS 62/19

Ekonomisk uppföljning efter mars Barn- och utbildningsnämnden
Ärende
Utfall efter mars månad ligger på 27,8 % i jämförelse med budget, riktpunkt 25
%. Prognosen visar på ett underskott om – 7 050 tkr, jämfört med - 9 250 tkr
efter februari. Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019, se Bilaga
2 och bilaga 1 avsnitt 1.2 Handlingsplan för en ekonomi i balans. Åtgärderna
kommer att följas upp vid varje prognos under året och målet är att ha arbetat
in planen till december 2019.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 9 maj 2019, §23.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 april.
Bilaga 1 – Uppföljning efter mars
Bilaga 2 – Åtgärdsplan Barn- och utbildningsnämnden
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD föreslår följande;
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Barn- och utbildningsnämnden och
Öckerö rederi AB ser över möjligheten till ökade intäkter till rederiet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så
sker.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet .
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att Barn- och utbildningsnämnden och
Öckerö rederi AB ser över möjligheten till ökade intäkter till rederiet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27

KS § 180

Dnr KS 62/19

Ekonomisk uppföljning efter maj Barn- och utbildningsnämnden
Ärende
Utfall efter maj månad ligger på 46,7 % i jämförelse med budget, riktpunkt 41,7
%. Prognosen visar på ett underskott om – 6 844 tkr, vilket är en minsk-ning
med 206 tkr jämfört med marsprognosen om – 7 050 tkr. Kommunstyrel-sen
har i en skrivelse föreslagit kommunfullmäktige att godkänna en omfördelning om 5 000 tkr från kommuncentrala fördelningsposter för att täcka ökade
kostnader för ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasium och
svenska för invandrare. Under förutsättning att omfördelningen godkänns
upp-går underskottet per maj till -1 844 tkr.
Åtgärdsplan togs fram till nämnden den 10 april 2019, se Bilaga 2 och bilaga 1
avsnitt 1.2 Uppföljning av beslutade åtgärder. Åtgärderna kommer att följas
upp vid varje prognos under året och målet är att ha arbetat in planen till december 2019.
Beslutsunderlag
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 19 juni 2019, §28.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 juni 2019.
Bilaga 1- Åtgärdsplan
Bilaga 2 – Uppföljning efter maj
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27

KS § 181

Dnr KS 62/19

Ekonomisk uppföljning efter maj Socialnämnden
Ärende
Helårsprognosen för Socialnämnden per maj visar på ett underskott om 4 269
tkr. Åtgärdsplanen som nämnden antog i april har arbetats in i prognosen och
av 3 030 tkr bedöms 2 855 tkr ge effekt under 2019. Trots att dessa åtgärder är
vidtagna visar prognosen på ett ytterligare underskott.
Beslutsunderlag
Socialnämnden har behandlat ärendet den 26 juni 2019, §40.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 juni 2019.
Bilaga 1 – Uppföljning efter maj

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras till protokollet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27

KS § 182

Dnr SB 0112/18

Svar på Motion om att göra färjeterminalen vid Grönevik, Björkö,
säker för oskyddade trafikanter
Ärende
Miljöpartiet de gröna vill att situationen för de oskyddade trafikanterna vid
färjeläget nere i Grönevik på Björkö ses över. Efter trafikförändringen på Lilla
Varholmen där bland annat en ny bussterminal anordnades för kollektivtrafiken vändes Björköfärjan, vilket har medfört att de oskyddade trafikanterna
som tidigare gick av på den norra sidan av Skarviksvägen numera går av på den
södra sidan. Det innebär att resenärer som ska med personfärjan vid Framnäs
måste korsa trafiken för att komma till gång- och cykelbanan och risk föreligger att de inte hinner med färjan. Miljöpartiet föreslår att gång- och cykelbanan och busshållplatsen flyttas till andra sidan vägen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 30 juni 2019.
Motion daterad 13 juni 2018.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Göran Ohlsson (L), Jan Utbult (KD), Henrik Karlsson (KD), Martina Kjellkvist
(KD), Mathias Johannesson (M), Kent Lagrell (M), Anders Kjellgren (M) och
Boel Lanne (MP) föreslår att motionen ska återremitteras med följande motivering; Återremiss för redovisning av vilka åtgärder som kan vidtas från kommunens sida i syfte att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.
Boel Lanne (MP) föreslår bifall på motionen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras till förvaltningen. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen.
Kommunstyrelsens beslut
Motionen återremitteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27
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 Gatuenheten och Kultur och fritid samverkar med Pensionär och handikapprådet och
med De handikappades Riksförbund i anpassningsåtgärder för personer med
funktionsnedsättning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27
Dnr SB 0223/18

Motion om uppföljning av genomförandet av bifallna motioner och
medborgarförslag
Ärende
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.
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 medborgarförslag bifalls.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27
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 förvaltningens 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 förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen anses besvarad.
Reservation
Ronnie Bryngelsson (S) och Maria Brauer (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27
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 förvaltningens förslag, del Maria Brauer (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens 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 kommunstyrelsens förslag.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27
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 Öckerö 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 förvaltningens förslag, del Boel Lannes (MP) förslag. Ordföranden ställer förslagen
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Boel Lanne (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27
Dnr 222/18

Motion om boendegaranti för äldre
Ärende
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 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 bistånds-bedömning 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.
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 förvaltningens förslag, del Maria Brauer (S) m.fl. förslag. Ordföranden ställer förslagen 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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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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 2018-1122 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.
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.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2019-08-27
Dnr SB 5/18

Svar på medborgarförslag 70+ boende i Sudda
Ärende
2018 inkom ett medborgarförslag från privatperson
.
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.

Justerandes sign
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2019-08-27
Dnr 55/19

Svar på motion ”Säkerställ fiberutbyggnad genom tillfällig finansiering”
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.
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 förvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Reservation
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes sign
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2019-08-27

KS § 192

Dnr 109/18

Medborgarförslag om replokal för musiker
Ärende
föreslagit:

har i ett medborgarförslag, inkommet 2018-06-12

- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-06-13
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 13 juni 2019, §60.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören samt Barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så
sker.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören samt Barn- och Utbildningsnämnden.

Justerandes sign
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2019-08-27

KS § 193

Dnr 28/19

Medborgarförslag om märkning av skärgårdsleden
Ärende
har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-04-29 föreslagit:
- att skärgårdsleden får en fysisk märkning och även kan skrivas ut som en
papperskarta

Beslutsunderlag
Motion daterad 29 april 2019.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 13 juni 2019, §61.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så
sker.
Kommunstyrelsens beslut
Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

Sida
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2019-08-27

KS § 194

Dnr 91/19

Motion om friskvård för seniorer
Ärende
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S), har i en motion föreslagit:
- att Öckerö kommun antar en långsiktig målsättning, att ett utomhusgym
etableras på varje ö.
- att i det kortare perspektivet anlägga ett gym i anslutning till lekplatsen på
Hälsö.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 25 april 2019, § 34.
Motion inkommen 2019-04-17
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD) föreslår att kommunstyrelsen häver tidigare beslut, daterad
den 4 juni 2019 §152, om att remittera motionen angående friskvård för seniorer till Socialnämnden.
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Kommundirektören.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så
sker.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen häver tidigare beslut, daterad den 4 juni §152, om att remittera motionen angående friskvård för seniorer till Socialnämnden.
Motionen remitteras till Kommundirektören.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-08-27

Sammanträdesdatum

Sida

KS §195
Kommunchefen informerar
Gull-Britt Eide, kommundirektör, informerar om bl.a.:
•
•
•
•
•
•

Nöjdast medborgare 2018 har Öckerö kommun.
Reningsverken på Björkö samt Pinan.
Att samhällsbyggnadsverksamheten ser över olika exploateringsavtal.
Flytt av arbetsplatser i kommunhuset
Ny säkerhetssamordnare börjar första oktober
Informationssäkerhet inom kommunens verksamheter

Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-08-27

Sammanträdesdatum

Sida
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KS §196
Rapporter från nämnderna
Ärende
Martina Kjellkvist (S), ordföranden i Barn- och utbildningsnämnden informerar om att en lärare på Bergagårdsskolan har nominerats till lärarpriset Guldäpplet.
Kent Lagrell (M), ordförande i Socialnämnden, informerar att åtgärdsplan för
nämnden har diskuterats på nämndens senaste sammanträde.
Jan Utbult (KD) och Maria Brauer (S) informerar från Öckerö Fastighets AB.
Kommunstyrelsens beslut
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-08-27

Sammanträdesdatum

KS §197
Rapporter
Ärende
Inga rapporter.
Kommunstyrelsens besluts
Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2019-08-27

Sammanträdesdatum

KS § 198

Sida

41

Dnr 0035/19

Redovisning av delegationsbeslut
Ärende
Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän i enlighet med Kommunstyrelsens delegationsordning.
Besluten ska redovisas till Kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att
styrelsen omprövar eller fastställer delegationsbesluten.
Beslut fattade på delegation under juni-augusti 2019 redovisades för Kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

