
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (33)
    2019-04-23 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8:30-12:45  
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                           Henrik Karlsson (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  Martina Kjellkvist (KD), Ronald Caous (S) §76, Evelina Wallin (KD) §78 
                                        
Övriga närvarande          
Ersättare     Evelina Wallin (KD), Helene Berntsson (M), Vera Molin (L), Ronald Caous (S), Annika 

Andersson (V), Göran Billvall (V), Mathias Johannesson (M), Sandra Svensson (M) 
 

JÄV                                             Ronnie Bryngelsson (S) §76, Jan Utbult (KD) §78  
 

Tjänstemän                               Gull-Britt Eide, Kommundirektör 
 Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef 

Malin Tisell, Socialchef, §74, §81 
Katarina Lindgren, Skolchef, §74 
Andreas Beutler, Plan- bygg och miljöchef, §74 
Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef, §77-80 
Rickard Sporre, Planarkitekt §77-78 
Petter Leyman, Planarkitekt §79 
Ingalill Siljat, Verksamhetssamordnare, §80 
Torben Ferm, Lokalförsörjningsstrateg, §81 

Justering 
Justerare  Martina Kjellkvist (KD) 

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 73-103 
   Tannaz Ghaderi 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
 
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                            Martina Kjellkvist 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2019-04-23 

Datum för anslags 2019-04-23 Datum för anslags nedtagande 2019-05-14 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 2 

   
   
KS § 73   
   
Förändring av ärendelistan  

 
Dagens sammanträde 
 
Jan Utbult (KD) föreslår att följande stryks från ärendelistan:  
 

-  Beslut om samråd och utställning av förlag till regional avfallsplan, Gö-
teborgsregionen minskar avfallet 

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

- Ny tid för kommunstyrelsens sammanträden 2019 
 
Beslut 
 
Kommunstyrelsens beslutar att ärende 9 utgår från föredragningslistan. 
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ny tid för kommunstyrelsen 2019 läggs 
till föredragningslistan. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunstyrelsen 2019-04-23 3 

   
   
KS §74   
   
Budgetdialog 2020 

 
Katarina Lindgren, skolchef, Malin Tisell, socialchef och Andreas Beutler, Plan-
bygg- och miljöchef informerar om respektive verksamhets budget 2020.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS §75 Dnr 0062/19    
   
Uppföljning KS verksamhet per mars 

 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per mars 
samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverk-
samhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2019. 
Bilaga – uppföljning per mars.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
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 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-04-23 5 
   
   
KS § 76 Dnr 0080/19  
   
Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019 

 
Ärende 
Kommunstyrelsens visar ett underskott på 1 259 000kr. Kommunstyrelsen 
måste vidta åtgärder för att uppnå ett resultat i balans med budget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2019.  
 
 
JÄV 
Ronnie Bryngelsson (S) anmäler Jäv och deltar inte i beslutet.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) föreslår att få göra en protokollsanteckning.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
Ordförande frågar sedan om Maria Brauer (S) för göra en protokollsanteckning 
och finner så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019 antas. 

 

Protokollsanteckning  

Maria Brauer (S)  får anteckna följande till protokollet;  

Vi Socialdemokrater känner en stor oro för den ekonomiska situationen som 
uppstått i kommunens verksamheter, och instämmer i att åtgärder måste vid-
tas för att nå en budget i balans. 

Vi anser att det är ytterst anmärkningsvärt att det inte finns någon risk och 
konsekvensanalys framtagen.  

För att vi ska kunna fatta bra politiska beslut, på kort och lång sikt, menar vi 
att det borde tagits fram en risk och konsekvensanalys till de föreslagna åt-
gärderna. 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 6 
   
   
KS § 77 Dnr 0053/19  
   
Samrådsyttrande  Göteborg stad översiktsplan 

 
Ärende 
Öckerö kommun har fått samrådhandling av ny översiktsplan för Göteborgs 
stad på remiss. Remisstiden är 16 januari - 26 april 2019.   
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2019.  
Bilaga - Samrådshandling översiktsplan Göteborgs stad 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD), Martin Kjellkvist (KD), Henrik Karlsson (KD),  Jennie Wernäng 
(M), Anders Kjellgren (M), Kent Lagrell (M) och Göran Ohlsson (L), föreslår föl-
jande; 
 
Kommunstyrelsen anser att det i den nya översiktsplanen bör tydliggöras att fler 
alternativa möjligheter finns till förbättrad kommunikation mellan Öckerö kom-
mun och Göteborg. Kommunstyrelsen tillstyrker i övrigt samrådsförslaget till ny 
översiktsplan för Göteborgs stad. 
 
Boel Lanne (MP), Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) ställer sig bakom 
Jan Utbult (KD) m.fl. förslag.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbult (KD) m.fl. förslag till beslut kan antas och 
finner att så sker.  
 

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen anser att det i den nya översiktsplanen bör tydliggöras att 
fler alternativa möjligheter finns till förbättrad kommunikation mellan Öckerö 
kom-mun och Göteborg. Kommunstyrelsen tillstyrker i övrigt samrådsförslaget 
till ny översiktsplan för Göteborgs stad. 
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KS § 78 Dnr 0024/18  
   
Granskning – detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan 

 
Ärende 
Syftet är att genomföra granskning av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig 
med översiktsplan Utblick Öckerö – En inblick i framtiden och bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan. 
Planen upprättas i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900 PBL, SFS 
2014:900). Planar-betet bedrivs med ett standardförfarande. 
 
Beslutsunderlag 
Plankarta 2018-11-21 
Illustrationsritning 2018-11-21 
Planbeskrivning 2018-11-21 
Grundkarta 2019-03-28 
Trafikbullerutredning 2018-07-12 
Antikvarisk förundersökning 2018-11-15 
Trafikberäkning 2019-03-15 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 april 2019. 
 
JÄV 
Jan Utbult (KD) anmäler Jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kent Lagrell (M), Jennie Wernäng (M), Martina Kjellkvist (KD), Evelina Wallin 
(KD), Anders Kjellgren (M), Henrik Karlsson (KD),  Göran Ohlsson (L),  föreslår 
att man antar alternativ 2.  
 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) ställer sig bakom Kent Lagrell (M) 
m.fl. förslag.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Kent Lagrells 
(M) m.fl. förslag om alternativ 2, dels förvaltningens förslag om alternativ 1. 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Kent Lagrell (M) m.fl. förslag. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner huvuddragen i granskningshandlingarna, alter-
nativ 2, daterade 2019-04-08 och delegerar till plan-, bygg- och miljöchef att 
godkänna mindre redaktionella justeringar innan granskning genomförs. 
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KS § 79 Dnr 0061/17  
   
Beslut om granskning av detaljplan för Tärnvägens industriområde 
del av Heden 1:229 och 1:300 

 
Ärende 
Syftet är genomföra granskning av rubricerad detaljplan. Planen är förenlig 
med översikts-plan Utblick Öckerö – En inblick i framtiden och bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan, men då planen anses vara av allmänt in-
tresse så bedrivs planarbetet ändå med ett utökat förfarande.   
Granskningen planeras pågå 26 april – 17 maj 2019, förutsatt att kommunsty-
relsen beslutar enligt verksamhetens förslag och att sammanträdesprotokollet 
kan justeras omedelbart. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 april 2019. 
Bilaga 1 - Planbeskrivning granskning 
Bilaga 2 – Plankarta granskning 
Bilaga 3 – Samrådsredogörelse 
Bilaga 4 - Utredningar granskning 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om att genomföra granskning rörande detaljplan 
för Tärnvägens industriområde Dnr 0061/17. Kommunstyrelsen godkänner 
huvuddragen i gransknings-handlingar daterade 2019-04-09 och delegerar 
till plan-, bygg- och miljöchef att godkänna mindre redaktionella justeringar 
innan granskning genomförs. 
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KS § 80 Dnr 0021/16    
   
Remiss avseende regionalt trafikförsörjningsprogram i Västra Göta-
land 2017-2020 med utblick till 2035 

 
Ärende 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Göta-
land ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 
implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning 
av de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtra-
fiken. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019. 
Bilaga 1 Uppföljning 2018 av målen i det regionala trafikförsörjningsprogrammet 
Bilaga 2 Lägesrapport 2018, Trafikförsörjningsprogrammets strategier och ut-
vecklingsområden 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen har inget att erinra. 
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KS § 81 Dnr 0035/18  
   
Gruppbostad enligt LSS – Hult 1662 

 
Ärende 
Kommunen genomför en hyresupphandling av gruppbostad enligt LSS. Anbud 
har inkommit. En utvärdering genomförs för att presenteras vid kommunsty-
relsens sammanträde. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommundirektören får i uppdrag att beställa gruppbostad enligt LSS på fas-
tigheten Hult 1:662 och teckna hyresavtal med upphandlad leverantör enligt 
anbud. 
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KS § 82 Dnr 0073/19  
   
Avslut av ersättning för hemsändning 

 
Ärende 
Kommunen har sedan många år tillbaka betalat ut ett hemsändningsbidrag till 
livsmedelshandlare som levererar varor till kund. Bidraget uppgår till 40 kro-
nor per leverans. 
 
Nu är regelverket ändrat vilket innebär att alla som får hemsändning skal ha 
ett tillstånd från kommunen (som skall vidarebefordras till aktuella livsme-
delsbutiker) där olika krav på registrering skall uppfyllas. Exempelvis skal 
kunden styrka att den har svårigheter att ta sig till/från livsmedelsbutiken, 
uppnått viss ålder eller bor på ö som saknar livsmedelsbutik etc. 
 
Denna administration kommer att kosta betydligt mer än de knappt 35 000 
kronor i bidrag från regionen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 28 mars 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen avslutar kommunens hemsändningsbidrag till livsmedels-
handlare. 
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KS §83 Dnr 0079/19  
   
Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv och Kust styrelses le-
damöter avseende verksamhetsåret 2018 

 
Ärende 
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av rehabili-
teringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun, 
Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö Kom-
mun och Västra Götalandsregionen. 
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning 
om att Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens leda-
möter avseende verksamhetsåret 2018. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs 
av fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö, 
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkrings-
kassan. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2019.  
Bilaga 1 - Årsredovisning Verksamhetsår 2018 SOF Älv & Kust 
Bilaga 2 - Revisionsberättelse 2018 med bilaga SOF Älv & Kust 
Bilaga 3 - Beslut Årsredovisning SOF Älv & Kust 2018, §114 
Bilaga 4 - Beslut revisorernas årsberättelse 2018, §128 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Öckerö kommun beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för 
verksamhetsåret 2018. 
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KS § 84 Dnr 0093/19  
   
Överföring av medel från barn- och utbildningsförvaltningens bud-
get till kommunstyrelsens förvaltning verksamhet Fritid och Kultur 

 
Ärende 
För att samla alla föreningsbidrag överförs de bidrag som tidigare sökts och 
hanterats av Barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens verk-
samhet Fritid och Kultur, vilken hanterar samverkan mellan Öckerö kommun 
och föreningslivet i kommunen.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2019.  
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars, §4.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår tilläggsförslaget ; 
 
Att det förtydligas att budgetposten  ska gå till studieförbundet 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) tilläggsförslag kan antas och finner 
att så sker. 

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunens bidrag till studieförbunden, 270 000 (tvåhundrasjuttiotusen) 
kronor,  förs över från barn- och utbildningsförvaltningens budget till kom-
munstyrelsens verksamhet fritid och kultur. 
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KS § 85 Dnr 0189/17  
   
Svar på motion att alla barn har rätt till kultur 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2017-11-
23 föreslagit: 
 
- att kulturskolan blir kostnadsfri. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 23 november 2017,§67.  
Motion daterad den 23 november 2017. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars.  
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet 20 mars 2019, §9.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  
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KS § 86 Dnr  51/18  
   
Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag daterat 2018-03-23 föreslagit: 
 
- att kommunen Öckerö kommun inför lärlingsutbildningar. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 23 mars 2018.  
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 19 april 2018, § 36. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2018, §129.  
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019.  
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 mars 2019, §16.  
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2019. 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars 2019, §8. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget anses besvarat. 
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KS § 87 Dnr 0165/17    
   
Svar på medborgarförslag om att öka tillgänglighet för flexlinjen  

 
Ärende 
I ett medborgarförslag inkom 2017-10-24 föreslås att kommunen ökar flexlin-
jens tillgänglighet till förslagsvis 22.30 fredagar och lördagar. Vidare framförs 
att det är en möjlighet för kommunen att få bort svarttaxi. Efter färdtjänstavta-
let 2012 är det nästan hopplöst att ta sig hem från restaurangerna på Hönö om 
man inte anlitar svarttaxi eller bilburna bekanta. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterad 24 oktober 2017. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.  
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KS §88 Dnr KS 235/18  
   
Medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag daterat november 2018 föreslagit an-
läggning av en ca 100 meter lång jordvall längs med väg 155/Göteborgsvägen. 
Bullervallens sträckning föreslås från Hedens förskola till vegetationen i höjd 
med Hedens byväg. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 10 december 2018. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 februari 2019, § 37.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.  
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KS § 89 Dnr 0035/16    
   
Svar på motion om att pröva intraprenad som driftsform 

 
Ärende 
 
Miljöpartiet de gröna i Öckerö kommun föreslår i en motion att kommunen 
prövar intraprenad som driftsform. I motionen anges att det finns alternativa 
sätt att organisera kommunens verksamhet som kan ge positiva effekter för 
såväl verksamhet som den enskilde arbetstagaren.  
 
Intraprenad är ett sätt att driva verksamhet inom en kommun med utökade 
befogenheter och större ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Ansva-
rig nämnd har fortfarande det formella och övergripande ansvaret för verk-
samheten och bekostar driften. Personalen är fortfarande anställd i kommunen 
och intraprenadchefen är direkt underställd förvaltnings- eller verksamhets-
chef.  
Intraprenad ska drivas inom ramen för de lagar, avtal, regler och styrdokument 
som gäller övriga verksamheten inom kommunen. Intraprenad har rätt till 
samma centrala service och stöd som andra verksamheter har.  
 
Bland de förväntade fördelar som brukar anges vid införande av intraprenad 
som driftsform finns ökad kvalitet, förbättrad arbetsmiljö, ökat engagemang 
bland personal samt ökat brukarinflytande. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om intraprenad 3 mars 2016.  
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 mars 2018, § 323.  
Anteckning socialförvaltningen 3 december 2018.  
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 mars 2019, §14.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 december 2018. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) och Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att mot-
ionen bifalls. 
Boel Lanne (MP) föreslår att få göra en protokollsanteckning. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Boel Lannes 
(MP) m.fl. förslag, dels socialnämndens förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med social-
nämnden förslag. 
Ordförande frågar sedan om Boel Lanne (MP) för göra en protokollsanteckning 
och finner så sker. 
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås. 

 

Reservation  

Boel Lanne (MP), Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig 
mot kommunstyrelsens beslut. 

 

Protokollsanteckning  

Boel Lanne (MP)  får anteckna följande till protokollet; 

Förvaltningen tycks oroad över att verksamheter som drivs med intraprenad 
skulle vara så bra att de skulle kunna innebära konkurrens gentemot verksam-
heter som inte gör det. Syftet med MPs motion är just att åstadkomma drifts-
former som kan vara så attraktiva att Öckerö kommun skulle kunna konkur-
rera med verksamheter i andra kommuner och därmed dra till sig engagerade 
medarbetare. 

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-04-23 20 
   
   
KS § 90 Dnr 0020/18  
   
Svar på medborgarförslag om utegym på Hyppeln 

 
Ärende 
Hyppelns samhällsförening, Hyppelns IK samt Hyppelns hamnförening har 
lämnat in ett medborgarförslag om utegym på Hyppeln. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 8. 
Medborgarförslag daterat 29 januari 2018. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 mars 2018, §73.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 21 
   
   
KS § 91 Dnr 0021/18  
   
Svar på medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria mensskydd 
för flickor 12-23 år 

 
Ärende 
I ett medborgarförslag framför  ett förslag om att införa kostnads-
fria mensskydd för alla mellan 12 och 23 år i Öckerö kommun, som kan erhål-
las på Brattebergsskolan, Hedenskolan samt ungdomsmottagningen i Öckerö 
kommun. Medborgarförslaget uppmärksammar att kostnaden för att köpa 
mensskydd är extra påtaglig för unga. Detta är en kostnad som pojkar och män 
slipper, vilket är orättvist enligt förslagsställaren. Att ha mens är inget självvalt 
och påverkar endast flickor och kvinnor, och det är inget alternativ att strunta i 
mensskydd.  
 
Förslagsställaren hänvisar också till Åkersberga kommun, som infört en test-
period med gratis mensskydd för alla tjejer mellan 12-23 år i Åkersberga. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 mars 2018, §74. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.  
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 22 
   
   
KS § 92 Dnr 0044/18  
   
Svar på medborgarförslag om basketplan på Kalvsund 

 
Ärende 

 har lämnat in ett medbor-
garförslag om anläggande av basketplan på Kalvsund. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 6. 
Medborgarförslag daterat 1 oktober 2013. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 mars 2018, §79. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås. 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 23 
   
   
KS § 93 Dnr 0060/18    
   
Svar på motion om öppna bibliotek och ökad läslust 

 
Ärende 
Miljöpartiet har i en motion om öppna bibliotek och ökad läslust framfört en 
önskan om ökad tillgänglighet till kommunens bibliotek. 
Miljöpartiet Öckerö föreslår att: 
•Öckerö kommun, som test av konceptet, möjliggör att ett av kommunens 
mindre bibliotek kan hållas öppet genom att elektroniskt låssystem installeras, 
t ex på Björkö bibliotek. 
•Personal på förskolor, skolor och fritidshem ges tillträde till biblioteket genom 
det elektroniska låssystemet. 
•Privatpersoner får tillträde till kommunens bibliotek genom det elektroniska 
låssystemet, under lämpliga tider på dygnet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 2018-04-19, § 38. 
Motion daterad 12 april 2018. 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår att motionen ska bifallas.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Boel Lannes 
(MP) förslag, dels förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 
 

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad.  

 

Reservation  

Boel Lanne (MP) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut. 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 24 
   
   
KS §94 Dnr 0060/18    
   
Svar på motion om Kultur- och idrottsgala i Öckerö kommun 

 
Ärende 
Anders Olofsson (S) och Maria Brauer  (S) har i en motion daterad 2016-11-24 
föreslagit: 
-att kommunen tar initiativ till inrättande av en återkommande kultur- och 
idrottsgala i samråd med föreningslivet. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 24 november 2016.  
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 17 januari 2017, §15.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2017.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) och Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att motionen bifalls. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels Maria Brauer 
(S) m.fl. förslag, dels förvaltningens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förvaltning-
ens förslag. 

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 25 
   
   
KS §95 Dnr 0188/17    
   
Svar på motion om bibliotekarier på hembesök 

 
Ärende 
I en motion från Socialdemokraterna framförs en önskan om att kommunen 
inrättar en modell för hembesök av bibliotekarier för målgrupperna familjer 
med barn 0-3 år samt kommuninvånare som på grund av hög ålder, rörelse-
hinder, långvarig sjukdom eller liknande inte har förutsättningar att besöka 
kommunens bibliotek. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärenden den 23 november 2017, §69.  
Motion daterad den 23 november 2017. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 19 december 2017, §325.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen anses besvarad. 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 26 
   
   
KS § 96 Dnr 0083/19  
   
Samråd budget Öckerö kommun 2019 Samordningsförbundet Älv 
och Kust 

 
Ärende 
Varje år innan den 30 november ska förbundsmedlemmarna som  
ingår i Samordningsförbundet Älv & Kust samråda om nästa års  
budget.  
 
Vid medlemssamråd den 20 mars 201 önskade medlemmarna att  
ligga kvar på samma medelstilldelning 9 622 tkr som tilldelades  
Samordningsförbundet 2018. Hälften, 4 811 tkr tilldelades från  
staten, en fjärdedel, 2 406 tkr tilldelades från Västra Hälso-och  
sjukvårdsnämnden, samt resterande fjärdedel tilldelades från kommunerna 
beräknat på befolkning mängd. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2019. 
Bilaga 1 - Samråd budget Öckerö Kommun för år 2019 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Öckerö kommun godkänner medelstilldelning på en total budget för 2019 på 9 
088 tkr. För Öckerö Kommuns del så innebär det att man för år 2019 betalar 
277 tkr. 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 27 
   
   
KS § 97 Dnr 0084/19  
   
Deltagande i ordinarie årsstämma 2019 i Inera AB 

 
Ärende 
Öckerö kommun ska att utse en representant att företräda kommunen på Inera 
ABs årsstämma 2019. Lill Jansson (L) från Lerums kommun representerar 
flera av GR kommunerna genom fullmakt.    
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Öckerö kommun utser Lill Jansson (L) som representant till Inera ABs års-
stämma 2019. 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 28 
   
   
KS § 98 Dnr KS 0019/19  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

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

• GR:s förbundsstyrelse att besöker Öckerö kommun den 24 maj 2019 och 
kommunstyrelsens ledamöter och ersättare inbjudes. Ordinarie ledamöter 
och ersättare i kommunstyrelsen är inte berättigade arvode.  

• Ordinarie ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen inbjudes härmed till 
ÖFAB-dagen den 3 juni 2019. Arvode utgår till ordinarie ledamöter och er-
sättare. 
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Kommunstyrelsen 2019-04-23 29 

   
   
KS §99   
   
Kommunchefen informerar  

 
Gull-Britt Eide, kommundirektör, informerar om bl.a.:  
 
-Framtida HME-undersökning 
-Kommuns digitaliseringsprojekt 
-Avtal Björkö skola 
-Öckerö nya centrum 
-Kommunens säkerhetssamordnare avslutar sitt uppdrag juni 2019.  
-Påsken 2019 
 
 
  
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 
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KS §100   
   
Rapporter från nämnderna 

 
Ärende 
 
Martina Kjellkvist (KD) informerar att Barn- och utbildningsnämnden har an-
tagit en åtgärdsplan för att nå ett resultat i balans med budget samt patientsä-
kerhetsplan för elevhälsan. 

Kent Lagrell (M), ordförande i Socialnämnden, informerar att socialnämnden 
ska anta en åtgärdsplan för att nå ett resultat i balans med budget på samman-
trädet den 24 april 2019. På sammanträdet ska även ärendena namnförslag på 
Solhöjden samt behovet av att rekrytera ny vård- och omsorgspersonal be-
handlas. 

Göran Ohlsson (L), ordförande i Bygg- och miljönämnden, informerar om att 
en nämndens delegationsordning har reviderats. Göran informerar att det har 
inkommit synpunkter från Länsstyrelsen rörande livsmedkontroll.  
Göran informerar att nämnden har köpt ett växthus.  

Jan Utbult (KD) informerar från de kommunala bolagen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  
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KS §101   
   
Rapporter  

 
Ärende 
 
Maria Brauer (S) informerar från beredning arbetsmarknad. 

Kent Lagrell (M) informerar från beredning social välfärd och Tolkförmedling-
en Väst.  

Jennie Wernäng (M) informerar från Eko-kommunerna.  

Jan Utbult (KD) informerar från Kommuninvest stämma.  

 

Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2019-04-23  32 
   
   
KS § 102   
   
Ny tid för kommunstyrelsens sammanträden 2019 

 
Ärende 
Kommunstyrelsens tid för sammanträden ändras från kl. 08:30 till 09:15.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att tiden kommunstyrelsens sammanträden ändras från 
08:30 till 09:15.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen sammanträder kl. 09:15 under resterande sammanträden 
2019. 
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KS § 103 Dnr 0013/17  
   
Redovisning av delegationsbeslut 

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

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

Beslut fattade på delegation under januari-februari 2019 redovisades för Kom-
munstyrelsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  

 

 
 




