
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (36)
    2019-03-26 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8:30-15:50  
Beslutande 
Ledamöter                                Jan Utbult (KD)                           Henrik Karlsson (KD) 

Johanna Bagleborn (KD)            Jennie Wernäng (M) 
Kent Lagrell (M)                          Anders Kjellgren (M) 
Göran Ohlsson (L)                       Maria Brauer (S) 
Ronnie Bryngelsson (S)              Boel Lanne  (MP)  
Jan Ek (SD)                                 

        
Tjänstgörande ersättare Sandra Svensson (M) för Kent Lagrell (M), §§ 52, 53, 55 - 57, 59 - 66, 68 - 72         
                                        
Övriga närvarande          
Ersättare      Evelina Wallin (KD), Isak Strömblad (KD), Martina Kjellqvist (KD), Helene Berntsson 

(M), Vera Molin (L), Ronald Caous (S), Annika Andersson (V), Göran Billvall (V), Mats 
Plahn (SD) 
 

Tjänstemän                               Gull-Britt Eide, Kommundirektör 
 Nils Hjort, Nämndsekreterare 

Joel Wetterberg, Preera, § 41 
 Johan Åkesson, Preera, § 41 
 Hanna Hellström, GR, § 67 
 Madeleine Arvidsson-Wäli, dataskyddsombud, § 42 
 Christer Zandén, kvalitetsutvecklare, §§ 43, 55  
 Cecilia Lindblom, controller, §§ 43, 44 
 Jarl Gustavsson, ekonomichef, §§ 45, 49, 58,  
 Irene Berg, ekonom, § 49 
 Annette Westberg, handläggare samhällsbyggnad, §§ 46, 47 
 Andréas Beutler, plan-, bygg- och miljöchef, § 48 
 Veronica Tindvall, enhetschef etableringsenheten, § 54 
 Anders Lundgren, enhetschef digitalisering och kommunikation, § 56 

Justering 
Justerare  Henrik Karlsson (KD) 

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 41-72 
   Nils Hjort 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
 
Justerare  Henrik Karlsson 
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2019-03-26 

Datum för anslags 2019- Datum för anslags nedtagande 2019- 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2019-03-26 2 

KS § 41 

Information om rapporten ”Genomlysning av Samhällsbyggnads-
verksamheten” 

Joel Wetterberg och Johan Åkesson från Preera redogjorde för sin rapport Rapporten 
”Genomlysning av Samhällsbyggnadsverksamheten”, som handlar om den utförda 
genomlysningen av plan, bygg och miljöenheten inom samhällsbyggnadsverksamhet-
en. 

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för inform-
ationen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 42   
   
Information om nya dataskyddsförordningen 
 
Madeleine Arvidsson-Wäli, dataskyddsombud, informerade om den nya dataskydds-
förordningen, GDPR, och hur kommunen bör förhålla sig till denne. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för informat-
ionen. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 43   
   
Verksamhetsplan, kommunstyrelsen, 2019 

 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare, och Cecilia Lindblom, controller, redogjorde för 
kommunstyrelsens verksamhetsplan 2019. 

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för inform-
ationen. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 44   
   
Medborgarundersökning 

 
Cecilia Lindblom, controller, redogjorde för SCB:s medborgarundersökning för 2018. 

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för informat-
ionen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 45 Dnr: 0216/18  
   
Budget 2020 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges ”Årsplan för ledning och styrning 2019” skall 
nämnd besluta om eventuella förslag till kvalitetsäskanden, investeringsäskanden och 
taxor. Nämndens äskanden anges i prioritetsordning. 
 
Ärendet har presenterats på förvaltningssamverkan (FSG). Eventuella synpunkter 
från fackliga organisationer skickas ut separat. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-18 
Bilaga 2: Sammanställning budget 2020, 2019-03-14  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget antas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förslag och överlämnar ärendet till bud-
getberedningen. 
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KS § 46 Dnr: 0004/19  
   
Revidering av riktlinjer för färdtjänst 
 
Gällande regler för Färdtjänst saknar idag utförliga riktlinjer för vilka beslut som kan 
antas gällande Ledsagare, Trappklättring, Hjälpmedel som får medtas på resan och hur 
länge ett tillstånd är giltigt när tillståndsinnehavaren folkbokförs i annan kommun. Öv-
riga punkter i riktlinjerna är enbart omformulerade i texten så att de är lättare för till-
ståndsinnehavaren att läsa och förstå. Förslag till nya Riktlinjer ökar harmonisering med 
övriga GR-kommuner. 
 
I ärendets beredning har samråd skett genom dialog och jämförelser med övriga GR-
kommuner. Därmed harmoniseras Riktlinjerna med övriga GR-kommuner. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-22 
Bilaga 2: Riktlinjer för Färdtjänst i Öckerö kommun 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar nya riktlinjer för färdtjänst. 
 
Kommundirektören ges i uppdrag att utreda möjligheterna att ha färdtjänst på Kalv-
sund och Grötö. 
 
 
Expediering 
Västtrafik 
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KS § 47 Dnr: 0009/19  
   
Nya riktlinjer för riksfärdtjänst 
 
 
Riktlinjer för Riksfärdtjänst behöver tas fram för att tydliggöra för de som ansöker om 
att Riksfärdtjänst är en ersättningslag. Lag (SFS 1997:735) § 1 ” En kommun skall på 
de villkor som anges i denna lag lämna ersättning för reskostnader för personer som 
till följd av ett stort och varaktigt funktionshinder måste resa på ett särskilt kostsamt 
sätt”. Riktlinjerna betonar vad som är resenärens ansvar och kommunens ansvar. I 
motsats till Färdtjänstlagen innehåller Riksfärdtjänstlagen inga skyldigheter för till-
ståndsgivaren att anordna transporter. Riksfärdtjänst gäller för resor från kommun 
till kommun inom Sverige och utanför färdtjänstens reseområde. 
 
I ärendets handläggning har samråd skett genom dialog och jämförelser med övriga 
GR kommuner. Därmed harmoniseras Riktlinjerna med övriga GR kommuner och 
med kommuner i hela Sverige. Nya riktlinjer ger även klarare rutiner för handläggning 
av riksfärdtjänstärenden och utbetalningar till riksfärdtjänst-resenären för utförda 
resor. 
 
Ekonomi 
Öckerö kommun har tidigare haft höga kostnader för Riksfärdtjänstresor som har 
företagits med Taxi långa sträckor. När tåg och flyg utvecklas till att bli mer tillgäng-
lighetsanpassade och resenären enklare med hjälp av ledsagning kan resa på dessa 
sätt, antas kostnaderna för Riksfärdtjänst i Öckerö kommun minska. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-25 
Bilaga 2: Riktlinjer för riksfärdtjänst 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ärendet kan beviljas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen antar nya riktlinjer för Riksfärdtjänst, 2019-05-01. 
 
 
Expediering 
Västtrafik 
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KS § 48 Dnr: 0159/16  
   
Begäran om planbesked för Björkö 1:162 
 
Den 11/4 2017 (KS § 88) beslutade kommunstyrelsen om positivt planbesked för att 
på fastigheten Björkö 1:162 upprätta ny detaljplan i syfte att möjliggöra för två villor i 
ett och ett halvt plan med tillhörande fastighetsdelning. Gällande detaljplan medger 
en villa i ett plan. Sökande har i brev daterat 23 januari redogjort för att denna inte vill 
bekosta arbete med detaljplan. Sökande skriver: ”då behoven har förändrats angående 
fastigheten vill jag inte realisera någon fastighetsdelning”. Kommunstyrelsen har 
därmed att ta ställning till om detaljplanearbete ska bedrivas i kommunens regi även 
om fastighetsägaren inte är intresserad av förändring.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-05 
Bilaga 2: Lokaliseringskarta 
Bilaga 3: Planförslag från sökande 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om verksamheten uppdras att återkalla planbesked, och finner att 
så sker. 
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Verksamheten uppdras att återkalla planbesked för Björkö 1:162 och ändra planlistan 
därefter. 
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KS § 49 Dnr : 0018/18  
   
Årsredovisning 2018 

 
Årsredovisning 2018 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 201-03-18 
Bilaga 2: Årsredovisning till KS 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Årsredovisning 2018 för Öckerö kommun och kommunkoncern överlämnas till kom-
munfullmäktige för godkännande 
 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS § 50   
   
Ekonomisk uppföljning per februari 

 
 
Uppföljning av kommunstyrelsens olika verksamheter – mått, mål och ekonomi.  
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 51   
   
Verksamhetsberättelse och bokslut 2018 för Barn- och utbildnings-
nämnden samt Socialnämnden   
 
Av uppdragshandlingens för barn- och utbildningsnämnden sju mål har tre uppfyllts 
helt och fyra uppfyllts delvis.  Barn- och utbildningsnämnden redovisar för 2018 ett 
underskott om -9 100 tkr. Ett underskott om -8 500 tkr avseende grundskoleverk-
samheten är huvudorsaken bakom underskottet. 
 
Av uppdragshandlingens för socialnämnden fyra mål, två mandatmål och två 
nämndmål, har ett nämndmål samt ett av mandatmålen uppfyllts helt. Ett nämndmål 
och ett mandatmål har delvis uppfyllts. Kvaliteten i verksamheterna är god och alla 
verksamhetsområden har skrivit en kvalitetsredovisning. Ärendet behandlas på FSG 
2019-01-29. 
 
Socialnämnden redovisar för 2018 ett underskott om -4 549tkr vilket beror på ökade 
personalkostnader till följd av ökad vårdtyngd inom gruppbostad LSS (3,5 mnkr) och 
vite om 1 mnkr för ej verkställda beslut gällande gruppbostad LSS. Verksamhetsområ-
det IFO/FH underskott om 7,2 mnkr hålls nere med hjälp av effekter från förvaltning-
ens åtgärdsplan. Verksamhetsområdet äldreomsorg redovisar ett resultat i balans med 
budget, räddningstjänsten och administrativa enheten redovisar ett mindre under-
skott. 
 
Bilagor 
Bilaga: Tjänsteskrivelse, Barn- och utbildningsnämnden, 2019-01-28 
Bilaga: Årsbokslut 2018, Barn- och utbildningsnämnden 
Bilaga: BUN § 1/19 
Bilaga: Tjänsteskrivelse, Socialnämnden, 2019-01-27 
Bilaga: Uppföljning efter december, Socialnämnden 
Bilaga: SN § 2/19 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om informationen kan noteras till protokollet, och finner att så 
sker. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras till protokollet. 
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KS § 52   
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2018      
 
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. Kommu-
ner 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 Kommunfullmäk-
tige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering 
till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2018-12-31 visar att Socialnämnden, under fjärde 
kvartalets rapporteringstillfälle, har sex ärenden att anmäla där insatsen inte har kun-
nat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och ett gäller 
bostad för vuxna. Fyra ärenden har bortfallit och inga nya har tillkommit sedan rap-
porteringen för tredje kvartalet. 
 
Fyra ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), varav tre 
är inom IFO och ett inom ÄO. ÄO-ärendet gäller permanent bostad. Av IFO-ärendena 
gäller två kontaktperson och ett öppenvårdsverksamhet. Tre ärenden har bortfallit och 
ett har tillkommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-01-24 
Bilaga 2: SN § 2/19 
Bilaga 3: Totalt antal rapporterade beslut per år 
Bilaga 4: Utveckling IVO 2016-2018 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om rapporteringen kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Rapportering till och med 2019-12-31 visar att Socialnämnden har sex ärenden att 
anmäla där insatsen inte kunnat verkställas senast tre månader efter att beslut om 
insats har godkänts. Två ärenden gäller beslut enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Fyra ärenden gäller beslut inom socialtjänstlagen 
(SoL).   
 
Rapporten överlämnas till kommunfullmäktige för kännedom. 
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KS § 52   
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS under 2018      
 
 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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KS § 53 Dnr: 0174/17  
   
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019 
 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen två 
gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska gö-
ras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesvarade 
motioner och medborgarförslag, daterad den 14 mars 2019. 
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-14 
Bilaga 2: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 

 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Redovisningen läggs till handlingarna. 
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
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KS § 54 Dnr: 0059/19  
   
Ansökan om Länsstyrelsens §37-medel för bostadsprojekt nyan-
lända Hjärterum 
 
Öckerö kommun är sedan våren 2016 ålagd att ta emot nyanlända med uppehållstill-
stånd enligt Bosättningslagen. Kommunen skall erbjuda bostad under den tvååriga 
etableringsperioden för samtliga anvisade individer. Antal anvisningar fastställs hos 
Länsstyrelsen inför varje nytt år. Mellan 2016-2018 har Öckerö kommun mottagit 166 
individer. 2019 är antalet för mottagande satt till 31 individer.  
 
Under 2019 står Öckerö kommun inför en allt svårare situation i att kunna lösa bo-
stadsfrågan. Sammantaget beräknas under året 47 individer inom den tvååriga etable-
ringsperioden riskera att stå utan bostad. Dessa är kommunen ålagda att erbjuda en 
bostad.  
 
Ett förvaltningsövergripande arbete har påbörjats under ledning av kommundirektö-
ren i syfte att hitta olika lösningar avseende bostäder för nyanlända. 
Akuta och mer långsiktiga. Arbetet sker i nära samverkan med politiken för att säker-
ställa en bred förankring i de förslag till beslut som arbetas fram.  
En möjlig lösning som förväntas kunna bidra som en del av många andra är att starta 
upp projekt Hjärterum tillsammans med Göteborgs Räddningsmission. Hjärterum 
bygger kortfattat på att Göteborgs Räddningsmission i samverkan med civilsamhället 
och fastighetsägare fungerar som mellanhyresgäst och i sin tur hyr ut bostaden till 
nyanländ individ/familj. Öckerö kommun matchar och fördelar individer/familjer i 
behov av bostad och därefter sköter Göteborgs Räddningsmission hyresavtal, tillsyn 
och avslut.  
 
En förutsättning för projektets uppstart är att Öckerö kommun ansöker och beviljas § 
37-medel hos Länsstyrelsen för ändamålet. Ansökan sker under april månad och avser 
att omfatta perioden juli 2019-december 2020 (18 månader). Detta möjliggör en upp-
byggnad av samverkansprojektet och möjliggör även en utvärdering för att kunna fatta 
beslut om en eventuell fortsatt samverkan efter projekttidens slut.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-18 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen ger kommundirektören i uppdrag att ansöka om § 37-medel hos 
Länsstyrelsen i syfte att driva bostadsprojekt Hjärterum i samverkan med Göteborgs 
Räddningsmission. 
 
Expediering 
Veronica Tindvall, etablerings- och arbetsmarknadsenheten, Kommunstyrelsen 
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KS § 55 Dnr: 0050/19  
   
Uppdrag kompletterat med mål och satsningar 
 
I november beslutades nämndernas uppdrag med tillägget: Mål och satsningar kom-
pletteras uppdragshandlingarna efter beslut av mandatmål i Kommunfullmäktige. 
 
Efter beslut av mål i november har förvaltningar, verksamhetsområden och enheter 
arbetat fram förslag satsningar på målen. Bedömningen är att uppdraget kompletterat 
med mål och satsningar kan beslutas.  
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-26 
Bilaga 2: Uppdragshandling kommunstyrelsen 2019 inklusive mål och satsningar 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan godkännas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen godkänner förvaltningens förlag på uppdrag kompletterat med mål 
och satsningar. 
 
 
Expediering 
Förvaltningschef 
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KS § 56   
   
Svar på granskning IT och infosäkerhet 
 
KPMG har på uppdrag av revisorerna i Öckerö kommuns revisorer genomfört en 
granskning av kommunens arbete med IT- och informationssäkerhet baserat på sty-
rande policydokument och rutiner för generella IT-kontroller. Syftet med granskning-
en har varit att fastställa om riktlinjer kring informations- och IT-säkerhet med bäring 
på ny teknisk utveckling såsom molntjänster är implementerad och ändamålsenliga.  
 
IT-organisationen i Öckerö kommun är begränsad sett till antalet resurser, de iaktta-
gelser som har identifierats avser inte enbart IT-avdelningen utan åsyftar främst att 
verksamheten eller IT-avdelningen inte efterlever de krav som återfinns i styrande 
dokument. Revisionen vill särskilt uppmärksamma kommunstyrelsen på nedanstå-
ende punkter där kommunen inte fullt ut har säkerställt en ändamålsenlig informat-
ions- och IT-säkerhet. Revisionen efterfrågar kommunens yttrande med anledning av 
rekommendationer och vidtagna åtgärder.  
 
Ett tjänsteyttrande är bilagt ärendet. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-28 
Bilaga 2: Tjänsteyttrande angående granskning av IT- och informationssäkerhet 
Bilaga 3: Granskning IT 2018 
Bilaga 4: Granskning IT 2018 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om yttrandet kan antas, och finner att så sker. 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Förslag till yttrande, daterat den 2019-02-28, antas och skickas till kommunrevision-
en och kommunfullmäktige som kommunstyrelsen svar på granskningen. 
 
Expediering 
Kommunrevisionen 
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KS § 57 Dnr: 0056/19  
   
Förordnande av vigselförrättare 
 
Inför ny mandatperiod har länsstyrelsen anhållit om uppgift på vilka personer som 
kommunen vill ska förordnas under mandatperioden den 1 januari 2019 till och med 
den 31 december 2022.  
 
Kommunstyrelsen beslöt 2019-01-15, § 1, föreslå länsstyrelsen att förordna Ewa 
Linderholm Widell som vigselförrättare. Vidare avsåg kommunstyrelsen att åter-
komma med förslag på ytterligare personer lämpliga att förordnas som vigselförrät-
tare. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-06 
Bilaga 2: Vigselförrättare 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Stefan Abrahamsson föreslås från Öckerö kommun att förordnas som borgerlig 
vigselförrättare för perioden till och med den 31 december 2022. 
 
Expediering av beslut 
Kommundirektören 
Stefan Abrahamsson 
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KS § 58 Dnr:  0048/19  
   
Förstärkt uppsiktsplikt för kommunstyrelsen över de kommunala 
bolagen – verksamhetsår 2018 
 
Sedan 2013 gäller utökad uppsiktsplikt över kommunala bolag där kommunen äger 
samtliga aktier. Av lagtexten framgår inte hur uppsiktsplikten skall utföras. Kommun-
styrelsen har själv att fatta beslut om formerna för uppsikten. 

 
Kommunstyrelsen skall årligen pröva om bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med 
bolagsordningens ändamål och angivna principer. Finner kommunstyrelsen att bola-
gen brustit i sin verksamhet skall förslag lämnas till fullmäktige om åtgärder.  
 
Kommunstyrelsen bör gå igenom och fastställa ordningen för de punkter som utgör 
grunden för verksamhetsårets uppsiktsplikt över de kommunala bolagen enligt full-
mäktiges fastställda Bolagspolicy. 
 
Bedömningen för verksamhetsåret 2018 är att Öckerö Fastighets AB och Öckerö Re-
deri AB bedrivit sin verksamhet i enlighet med ägarens/fullmäktiges fastställda bo-
lagsordning.  
 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-11 
Bilaga 2: Bolagspolicy 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen gör bedömningen att Öckerö Fastighets AB och Öckerö Rederi AB 
under 2018 bedrivit sin verksamhet i enlighet med bolagsordningens fastställda än-
damål i och i övrigt agerat inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS § 59 Dnr: 0018/18  
   
Svar på medborgarförslag om förbättring av trafiksäkerheten i 
korsning Hönövägen – Ekelundsvägen 

 
, har i ett den 2018-02-28 dagtecknat medborgarförslag 

tillskrivit kommunfullmäktige med begäran om förbättring av trafiksäkerheten i kors-
ning Hönövägen - Ekelundsvägen. 

Förslagsställaren önskar att trafiksäkerheten i korsning Hönövägen – Ekelundsvägen 
förbättras då fordon som kommer söder ifrån på Hönövägen och som ämnar svänga 
vänster in på Ekelundsvägen inte är tillfredsställande. Som skäl anger medborgarför-
slaget att korsningen saknar belysning, det finns för många olika trafikslag att hålla 
reda på och vid hög trafikintensiteten skapar det köbildningar som i sin tur kan upple-
vas stressande för den som ämnar svänga vänster och irritation för bakomvarande 
fordon. 

 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-22 
Bilaga 2: Medborgarförslag, 2018-02-09 
Bilaga 3: KF § 7/18 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om ansökan kan beviljas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen anser medborgarförslaget, med hänvisning tjänsteskrivelsen, be-
svarat. 

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 

 

Expediering 

Kommunfullmäktige 
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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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KS § 61 Dnr: 0036/18  
   
Svar på Motion om att införa ett pantsystem för marint skräp 

 
Miljöpartiet de gröna föreslår att kommunen skall införa ett flerårigt projekt med kom-
munalt pantsystem för marint skräp. Förslaget innebär att medborgare, fiskare, skolklas-
ser och föreningar kan köpa genomskinliga påsar vid ÅVC för att kunna fylla dessa med 
marint skräp och sedan lämna in dessa på ÅVC. Personalen på ÅVC skall sedan granska 
det inlämnade avfallet och bedöma om det skall betalas ut pant eller inte. 
 
Miljöpartiet de gröna föreslår att personalen på ÅVC dels skall sälja säckar och dels be-
döma om det inlämnade avfallet skall ersättas eller inte. En ökad administrativ belast-
ning på kretsloppsenhetens personal är inte realiserbar. Dessutom ligger detta uppdrag 
utanför den avfallsfinansierade verksamheten. 
 
Vår bedömning är att kommunen, i samarbete med andra aktörer, har en fungerande 
organisation kring städning och borttransport av marint skräp/avfall. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-18 
Bilaga 2: Motion om att införa ett pantsystem för marint skräp, 2018-02-18 
Bilaga 3: KF § 12/18 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Boel Lanne (MP) för Miljöpartiet föreslår att motionen tillstyrks.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska avstyrkas eller tillstyrkas. Ordförande finner att 
motionen avstyrks. 
 
Reservation 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet med följande protokollsanteckning. 
 
”2018 tillförde MP-S-regeringen 12.7 miljoner kronor för strandstädning på Västkus-
ten. Vad MP-Öckerö förstått är det ännu inte klart om det även 2019 kommer tillföras 
medel för detta ändamål p g a den budget som röstades igenom i december 2018, och 
som innebar kraftiga nedskärningar av olika miljövårdande insatser. Om inte statliga 
medel tillförs kan det bli så att det är viktigt att utnyttja allmänhetens insatser i ökad 
utsträckning.” 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen avstyrker motion om att införa ett pantsystem för marint skräp. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS § 62 Dnr: 0195/17  
   
Motion om att ej direktanvisa mark 
 
Boel Lanne har i en motion daterad 2017-10-29 föreslagit att all försäljning av kom-
munal mark skall göras genom öppet förfarande, att aktuellt ö-råd skall ges möjlighet 
att yttra sig vid försäljning av kommunal mark som ej är detaljplanerad samt att mäk-
lare tillförordnas om så krävs. 
 
En översyn av gällande riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal har in-
letts, och förväntas bli klara under våren 2019. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-22 
Bilaga 2: Motion om att ej direktanvisa mark, 2017-10-29 
Bilaga 3: KF § 66/17 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Boel Lanne (MP) för Miljöpartiet föreslår att motionen tillstyrks.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska avstyrkas eller tillstyrkas. Ordförande finner att 
motionen avstyrks. 
 
Reservation 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet, med följande protokollsanteckning. 
 
”En framtida policy vet vi inte hur den kommer se ut och nuvarande ordning 
med försäljning kvarstår tills en sådan beslutats, varför det är relevant att bif-
alla motionen.” 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen avstyrker motion om att ej direktanvisa mark. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2019-03-26 27 

   
   
KS § 63 Dnr: 0067/17  
   
Motion om mer tydlig styrning vid försäljning av markfastigheter i 
kommunens ägo. 
 
Mats Plahn och Stanley Claesson har i en skrivelse, daterad 2017-04-06, yrkat på att 
all försäljning av fastigheter/mark före 2018-09-30 skall stoppas samt att all försälj-
ning av fastigheter/mark efter 2018-09-30 skall godkännas först av kommunfullmäk-
tige. 

 
En översyn av gällande riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal har in-
letts, och förväntas bli klara under våren 2019. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-02-22 
Bilaga 2: Motion om mer tydlig styrning vid försäljning av markfastigheter i kommunens 
ägo, 2017-04-06 
Bilaga 3: KF § 37/17 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen anser motion om mer tydlig styrning vid försäljning av markfastig-
heter i kommunens ägo med tjänsteskrivelsen vara besvarad. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS § 64 Dnr: 0152/18  
   
Motion från Miljöpartiet om Öckerös arbete med FN:s globala mål 
för hållbar utveckling 
 
Boel Lanne (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en 
motion daterad 2018-04-12 föreslagit: 
 
- att kommunen implementerar de globala hållbarhetsmålen i Öckerömodellen för 
ledning och styrning. 
- att Öckerö kommun redovisar arbetet i årsredovisningar. 
 
Enligt Kommunstyrelsens beslut daterat 2018-09-11 §212 (Dnr 0152/18) har Kom-
mundirektören fått i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunen ska arbeta med 
Agenda 2030. Arbete pågår för närvarande med utarbetning kring förslag på tre olika 
arbetssätt samt en kartläggning över hur kommunens befintliga mål och styrdoku-
ment kan kopplas till Agenda 2030. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-XX-XX 
Bilaga 2: Motion angående Öckerö kommuns arbete med FN:s globala mål för hållbar 
utveckling 
Bilaga 3: KS § 212/18 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Boel Lanne (MP) för Miljöpartiet föreslår att ärendet tillstyrks.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska tillstyrkas eller anses besvarad. Ordförande fin-
ner att motionen anses besvarad. 
 
Reservation 
Boel Lanne (MP) för Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet, med följande proto-
kollsanteckning. 
 
”Utmärkt att kommundirektören fått i uppdrag att ta fram förslag till hur kommunen 
skall arbeta med FNs globala mål. MP anser därmed att vår första att-satser bifallits. 
För att följa hur arbetet fortskrider yrkar MP på att det redovisas i bokslutet, dvs att 
den andra att-satsen bifalls.” 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Motionen anses besvarad med hänvisning till att Kommundirektören har fått i upp-
drag att ta fram förslag på hur kommunen ska arbeta med FN:s globala utvecklingsa-
genda, Agenda 2030. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS § 65 Dnr: 0185/17  
   
Motion om vita jobb 
 
Anders Olofsson (S) och Ronnie Bryngelsson (S) inkom 2017-11-23 med en motion 
syftande till att kommunens och de kommunala bolagens upphandlingsbeslut skall 
grundas på den så kallade Vita jobb-modellen, initierad och framtagen av fackför-
bund. Modellen syftar till att säkerställa att kommunens och bolagens leverantörer 
inte får konkurrensfördelar gentemot andra leverantörer genom att ha undermåliga 
anställningsvillkor eller indirekta fördelar av bristande betalning av skatter och sociala 
avgifter. Motionsställarna avser i första hand upphandling av tjänster. 
 
Med bakgrund i ovanstående görs bedömningen att det som berörd motion tar upp 
och föreslår i allt väsentligt ingår som villkor och förutsättning i kommunens upp-
handlingsprocess och är en viktig del i samarbetet med Göteborgs Stad Upphandling. 
Motionen anses med denna skrivning vara besvarad. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-11 
Bilaga 2: Motion om vita jobb, 2017-11-23 
Bilaga 3: KF § 71/17 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet  
Maria Brauer (S) för Socialdemokraterna föreslår att motionen ska tillstyrkas.  
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om motionen ska tillstyrkas eller anses besvarad. Ordförande fin-
ner att motionen anses besvarad. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Motion om vita jobb anses med tjänsteskrivelsen besvarad. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
 
 
Expediering 
Kommunfullmäktige 
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KS § 66 Dnr: 0064/19  
   
Upphörande av borgensåtagande samt option avseende Öckerö 
2:777 samt Öckerö 2:51 (ÖMC) 
 
Den 22 januari 2003 upprättades ett hyresavtal avseende byggnad och brygga på fastig-
heten Öckerö 2:777 (samt Öckerö 2:51) samt ett tilläggsavtal avseende tillbyggnad på 
fastigheten.  
 
I samband med att Hyresavtalet träffades tecknade Öckerö Kommun ett borgensåta-
gande för ÖMC:s rätta fullgörande mot Swedbank AB (publ). Som kompensation för 
tecknandet av borgensåtagandet erhöll Öckerö Kommun en oåterkallelig och icke över-
låtbar optionsrätt att under hyrestiden förvärva Fastigheten. Borgensåtagandet och Opt-
ionen skulle enligt Parternas gemensamma avsikt vara tillfälliga.  
 
Parterna har nu enats att Borgensåtagandet och Optionen ska upphöra att gälla och att 
tilläggsavtal upprättas för att reglera detta under förutsättning att kommunstyrelsen 
godkänner att så sker. 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Tjänsteskrivelse, 2019-03-15 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om förslaget kan antas, och finner att så sker. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Kommunstyrelsen beslutar att ge kommundirektören i uppdrag att teckna tilläggsav-
tal där borgensåtagande samt option upphör.  
 
Expediering 
Gull-Britt Eide, Kommundirektör 
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KS § 71 Dnr: 0036/17  
   
Information från GR: Regional avfallsplan 

 

Hanna Hellström, GR, informerade om GR:s regionala avfallsplan. 

Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för informat-
ionen. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras till protokoll 
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KS § 68   
   
Information om ordförandebeslut 

 
 

- Ordförandebeslut, 2019-03-12, Ägarråd Inera AB 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras till protokoll 
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KS § 69   
   
Kommundirektör informerar 

 
Gull-Britt Eide, kommundirektör, informerar om bland annat: 

- Att Oskar Nilsson tillträder som ny ekonomichef under veckan 

- Att överförmyndarverksamheten är överflyttad till Mölndal 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras till protokoll 
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KS § 70   
   
Rapporter från nämnderna 

 
Martina Kjellgren (KD), ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, informerar om 
att man har avslutat tillsynen på fristående skolor. Barn- och utbildningsnämnden tog 
även upp komplettering av uppdragshandling på senaste nämndsammanträdet. 

 

Sandra Svensson (M), informerar om den ekonomiska helårsprognosen för Social-
nämnden. Sandra informerade även om att socialnämndens äskanden kommer kom-
pletteras med uppgifter om bemanning. 

 

Göran Ohlsson (L), ordförande i Bygg- och miljönämnden, informerar om att man har 
beviljat strandskyddsdispens för VA-enheten, för att kunna dra vatten till nordöarna. 
Vidare informerade Göran om att Chalmers vindkraftverk kommer resas på Björkö, 
samt att plan-, bygg- och miljöenheten har anställt en ny bygglovshandläggare, Emil 
Vilhelmsson.  

 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras till protokoll. 
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KS § 71   
   
Rapporter 

 
Martina Kjellqvist (KD) informerar om GR:s utbildningsgrupps senaste möte. 

Göran Ohlsson (L) informerar om GR:s styrgrupp för miljö- och samhällsbyggnads 
(MOS) senaste möte. 

Göran Ohlsson (L) informerar om kommunernas internationella miljöorganisation 
(KIMO), senaste möte. 

Jan Utbult (KD) informerar om SKL och Öckerö kommuns goda representation i be-
redningar och delegationer. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras till protokoll 
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KS § 72 Dnr: 0036/17  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser 

 
 

- Näringslivsdag för arbetsmarknadsregionen 2019-04-26; presidiet och samt-
liga med engagemang i GR är inbjudna. Arvode eller ersättning utgår ej. 

 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras till protokoll 
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