
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (27)
    2019-05-21 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 8:30-15:35  
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                          Henrik Karlsson (KD) §104-114, §116-120, §125, 129 

Johanna Bagleborn (KD 
                                                     Jennie Wernäng (M)                  Kent Lagrell (M)                           

Anders Kjellgren (M)                 Göran Ohlsson (L) §104-107, §116-120,§125, 129 
Maria Brauer (S)                         Ronnie Bryngelsson (S)               
Boel Lanne  (MP)                        Jan Ek (SD)       
 

Tjänstgörande ersättare         Isak Strömblad (KD) §115, §121-124, §126-128, Vera Molin (L) §108-115, §121-124, §126-
128                                      

Övriga närvarande          
Ersättare     Isak Strömblad (KD), Vera Molin (L), Ronald Caous (S), Annika Andersson (V) 

                                      
 

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

Paul Magnusson, Revisor, §104 
Anne-Lie Sundling, Revisor, §104 
Håkan Beskow, Revisor, §104 
Göran Jaksch, Revisor, §104 
Anna Ahlsell, Revisor, §104 
Ronald Johansson, Besöks- och näringslivschef §105-106, §111 
Bertil Pevantus, VD Styrsöbolaget §106 
Ellinor Svensson trafikchef Styrsöbolaget §017 
Peter Eriksson, Räddningsche, §107 
Jan-Eric Bäck, Miljö- och hälsoskyddsinspektör, §107 
Urban Olsson, Samhällsbyggnadschef, §107 
Oskar Nilsson, Ekonomichef §108-110 
Irene Berg, Ekonom, §108-110 
Janna Petersson, Samhällsplanerare, §112-113 
Lukas van der Heiden, Säkerhetssamordnare, §115 
Rickard Sporre, Planarkitekt  
Jeri Svensson, VerksamhetsutvecklareJustering 

Justerare  Jan Ek (SD) 

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 104-129 
   Tannaz Ghaderi 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                           Jan EK 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2019-05-21 

Datum för anslags 2019-05-21 Datum för anslags nedtagande 2019-06-11 
uppsättande      

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



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 2 
   
   
KS §104   
   
Kommunrevisionen på besök 

 
Revisionen besöker kommunstyrelsen och diskuterar ett antal frågor. 
 
Man diskuterar bland annat åtgärder för god ekonomisk hushållning, framtida 
utmaningar och möjligheter samt andra viktiga strategiska frågor för kommu-
nen. 
 
 
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 105   
   
Information om resultat från insiktsmätningen 2018 

 
Ronald Johansson, Besöks- och näringslivschef, informerar om resultatet från 
insiktsmätningen 2018. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 106   
   
Information om genomförd marknadsundersökning under janu-
ari/februari 2019 om intresse för båtpendling mellan Öckerö och 
Göteborg centrum 

 
Ronald Johansson, Besöks- och näringslivschef, Bertil Pevantus, VD Styrsöbola-
get och Ellinor Svensson, trafikchef Styrsöbolaget,  informerar om genomförd 
marknadsundersökning under januari/februari 2019 om intresse för båtpendling 
mellan Öckerö och Göteborg centrum. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KS § 107   
   
Information om påsken 2019 

 
Peter Eriksson, Räddningschef, och Jan-Eric Bäck, Miljö- och hälsoskyddsinspek-
tör informerar om påsken 2019.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Kommunstyrelsen 2019-05-21 6 

KS § 108 Dnr 0062/19  

Uppföljning per mars totalt kommun 

Ärende 
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per mars samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 30 april 2019. 
Bilaga 1 - Uppföljning efter mars total 

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

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-05-21 7 
   
   
KS §109 Dnr KS 109/19  
   
Information om nämndernas åtgärdsplaner 

 
Ärende 
SN, BUN och KS har beslutat (SN §24-19, BUN §18-19 och KS 80/19) om 
åtgärdsplaner för 2019. Åtgärdsplanerna kommer att följas upp på nämnder-
nas möten under resten av året.  
 
Utifrån att kommunens samtliga nämnder prognostiserar underskott vid årets 
slut så har ekonomiska handlingsplaner upprättats i nämnderna. Åtgärdspla-
nerna tar dock inte fasta på hela det prognostiserade underskottet utan fortsatt 
arbete med åtgärdsplaner kommer troligtvis att krävas i respektive förvaltning. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj. 
Socialnämnden har behandlat ärendet 24 april, §24.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 11 april.  
Bilaga 1 – åtgärdsplan socialnämnden 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 10 april, §18. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 april. 
Bilaga 2– åtgärdsplan Barn- och utbildningsnämnden.  
Bilaga 3 – Uppföljning efter mars Socialnämnden.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet. 
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KS §110 Dnr 0108/19  
   
Omfördelning av budgeterade fördelningsposter 

 
Ärende 
I Öckerö kommuns budget för 2019 finns ett antal fördelningsposter angivna 
för att finansiera kommande nyinvesteringar. Vissa av investeringar kommer 
inte att vara färdigställda under 2019 och fungerar därför som en buffert för 
kommunen som helhet.  
Detta yrkande föreslår att sammantaget 11 000 tkr kronor omfördelas från för-
delningsposter under 2019 för att täcka engångskostnader inom Barn och ut-
bildningsnämnden samt Socialnämnden med anledning av de negativa pro-
gnoser som senast redovisats avseende dessa nämnder. Justeringen avser en-
bart år 2019 och är därmed inte ramhöjande. 
 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens yrkande daterad den 6 maj 2019.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) Och Maria Brauer (S) föreslår följande förslag; 
 
5 000 tkr omfördelas från fördelningsposterna Nya Björkö skola samt Migrat-
ionskostnader till Barn och utbildningsnämnden för täcka ökade kostnader för 
ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasieskola och SFI 2019. 
 
6 000 tkr omfördelas från fördelningspost Nya Solhöjden till Socialnämnden 
för täcka platsbristkostnader i avvaktan på Solhöjdens äldreboendeavseende 
2019. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) och Maria Brauers (S) förslag kan 
antas och finner att så sker.  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

 5 000 tkr omfördelas från fördelningsposterna Nya Björkö skola samt Migrat-
ionskostnader till Barn och utbildningsnämnden för täcka ökade kostnader för 
ensamkommande och nyanlända i grundskola, gymnasieskola och SFI 2019. 
 
6 000 tkr omfördelas från fördelningspost Nya Solhöjden till Socialnämnden 
för täcka platsbristkostnader i avvaktan på Solhöjdens äldreboende avseende 
2019. 
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KS § 111 Dnr 0073/19  
   
Ansökan om bidrag för förlängning av motions- och vandringsled 
samt förbättra badplatsen på Källö Knippla 

 
Ärende 
Ansökan för att förlänga vår motions- och vandringsled samt att förbättra bad-
platsen för bättre tillgänglighet för alla. 
 
Vi har en vandringsled som används och uppskattas av både bofasta och besö-
kare. Leden ligger i ett naturskönt område med fantastiska vyer och som speg-
lar den speciella natur som finns i vår skärgårdsmiljö. På vissa delar av leden är 
tillgängligheten dessvärre svår för bland annat barnvagnar, funktionsnedsatta 
samt äldre. Vi vill nu därför förbättra och delvis förlänga leden för att ge fler 
människor möjlighet att ta del av vårt unika natur arv och uppleva ett kravlöst 
friluftsliv. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 april 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner bidrag om 25% villkorat att VGR godkänner 65% 
och Örådets förening Källö Knippla 10%. 
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KS §112 Dnr SB 0064/18  
   
Granskning havsplan Västerhavet 

 
Ärende 
Sverige tar fram tre havsplaner – en för Bottniska viken, en för Östersjön och 
en för Västerhavet. En havsplan ska ge vägledning kring vad som är den bästa 
användningen för havet och ska vägleda nationella myndigheter, kommuner 
och domstolar i kommande beslut, planering och tillståndsprövningar. Havs-
planerna ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling. Den ska förena närings-
politiska mål, sociala mål och miljömål. 

Förra året skedde samråd om förslag till statliga havsplaner. Efter samrådet har 
en revidering av förslagen skett och nu är dessa nya förslag ute på granskning 
och den som vill kan yttra sig. De är havs- och vattenmyndighetens så gott som 
färdiga förslag till regeringen. Synpunkterna som lämnas under granskningen 
kommer att ingå i det underlag som lämnas över inför regeringens beslut. Sen-
ast den 14 juni 2019 ska eventuella kommentarer vara inlämnade till Havs- och 
vattenmyndigheten. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2019. 
Bilaga 1 - Förslag till granskningsyttrande på havsplan Västerhavet, daterad 
2018-04-17. 
Bilaga 2 - havsplaner-granskningshandling 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till yttrande, daterat 2019-04-17, antas och sänds till Havs- och vatten-
myndigheten som Öckerö kommuns granskningsyttrande. 
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KS § 113 SB 0191/15  
   
Remiss – förslag till fördjupad strukturbild. Mellankommunal kust-
zonsplanering i Göteborgsregionen, Orust och Uddevalla 

 
Ärende 
Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommel-
ser har arbetats fram av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla 
kommun. Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet 
från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex över-
enskommelser med tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild 
för Göteborgsregionen från 2008. 

Öckerö kommun har medverkat aktivt under projektet för att ta fram förslaget 
till fördjupad strukturbild för kustzonen. Efter remisstiden kan förslaget even-
tuellt revideras innan det går upp för politisk behandling i Göteborgsregionens 
förbundsstyrelse. Efter det väntas deltagande kommuners politiska församling-
ar godkänna överenskommelserna i den fördjupade strukturbilden.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 april 2019.  
Bilaga 1 - Förslag till yttrande gällande Fördjupad strukturbild för kustzonen, da-
terad 2019-04-17. 
Bilaga 2 - Förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen. Remissversion mars 
2019 
Bilaga 3 - Följebrev remiss mars 2019 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till yttrande, daterat 2019-04-17, antas och sänds till Göteborgsregion-
en som Öckerö kommuns yttrande över remissen. 
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KS § 114 Dnr SB 0034/19  
   
Beslut om samråd och utställning av förlag till regional avfallsplan, 
Göteborgsregionen minskar avfallet 

 
Ärende 
En ny regional avfallsplan, Göteborgsregionen minskar avfallet, som skall er-
sätta den nuvarande, A 2020, är under framtagande. Ett förslag till samråds-
handlingar kommer att vara klart att skickas ut till kommunerna den 9 april 
2019. GR:s styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad kommer på sitt möte den 
25 april 2019 att hantera planen och därefter kan beslut om samråd och ut-
ställning tas i respektive kommun.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 mars 2019.  
Bilaga 1 - Tidplan Reg avfallsplan. 
Bilaga 2 - Göteborgsregionen minskar avfallet 
Bilaga 3 - Göteborgsregionen minskar avfallet, remissförslag  daterad 1 april 
2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår följande; 
 
Förslag till ny regional avfallsplan skickas ut för samråd till länsstyrelsen i Västra 
Götaland, kommunens nämnder, större fastighetsägare och andra berörda samt 
ställs ut till allmänheten.  

 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Förslag till ny regional avfallsplan skickas ut för samråd till länsstyrelsen i 
Västra Götaland, kommunens nämnder, större fastighetsägare och andra be-
rörda samt ställs ut till allmänheten.  
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KS § 115 Dnr 104/19  
   
Medborgarlöften 2019 

 
Ärende 
Öckerö kommun och lokalpolisområde Hisingen har en tecknat en överens-
kommelse om samverkan i det brottsförebyggande och trygghetsskapande ar-
betet. Överenskommelsen gäller till 2019-12-31 och syftar till att utveckla sam-
arbetet mellan parterna mot det gemensamma målet, att minska brottsligheten 
och öka tryggheten inom Öckerö kommun. Kopplat till medborgarlöftet finns 
en beskrivning av vilka insatser och aktiviteter som ska genomföras av kom-
munen och polisens under det aktuella året. Medborgarlöftet ska revideras och 
följas upp årligen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 18 april 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarlöfte för Öckerö kommun 2019 antas.   
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KS § 116 Dnr KS 0057/19  
   
Medborgarförslag gällande införande av kommunala regler vid in-
stallation av luftvärmepumpar, som ett led i kommunens hälso-
skyddsarbete 

 
Ärende 

 har i ett medborgaförslag daterat 2019-02-
23 föreslagit: 

 

- Att Öckerö kommun borde precisera regelverket gällande installation av 
luftvärmepump, på så sätt; att ett godkännande skall krävas från de grann-
fastigheter mot vilka man avser att rikta luftvärmepumpen. 

 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag daterat 2019-02-23 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §11.  

 
 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att medborgarförslaget remitteras till Kommundirektö-
ren. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om medborgarförslaget kan remitteras till Kommundirek-
tören och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Medborgarförslaget remitteras till Kommundirektören.  
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KS § 117 Dnr 0055/19  
   
Motion om Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören.  
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KS § 118 Dnr 0049/19  
   
Motion angående social aktivitet 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) har i en motion daterad 2019-02-19 föreslagit: 
 
- att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget och ger socialnämnden i uppdrag 
att utveckla 
lämpliga former och regler, baserat på de lagstiftningar som kan vara aktuella. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-19 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §8. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Socialnämnden och finner 
att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Socialnämnden.  

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-05-21 17 
   
   
KS § 119 Dnr KS 0044/19  
   
Motion om brister i tillgänglighet och anpassning i Öckerö kommun 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i en motion daterad 2019-02-
19 föreslagit: 
 
- att kommunen tar initiativ till en bred inventering av de anpassningsåtgärder 
som behövs i trafiken och i våra friluftsområden. 
- att anpassningsåtgärder planeras och utförs i samråd med de funktionshind-
rades organisationer. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-02-27 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §10. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Kommundirektören. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Kommundirektören och 
finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören.  
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KS § 120 Dnr 0057/19  
   
Motion om att skydda havets ålgräsängar 

 
Ärende 
Anna Skrapste (MP), Nicklas Attefjord (MP) och Cecilia Wergeni (MP) har i en 
motion daterad 2019-03-07 föreslagit: 
 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna att inrätta 
marina biotopskyddsområden och/eller naturreservat för att skydda ålgräs 
inom Öckerö kommun 
- att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka möjligheterna ett samar-
beta med andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs väst-
kusten. 
 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-03-07 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §13. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Kommundirektören. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Kommundirektören och 
finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören.  
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KS § 121 Dnr 239/18  
   
Svar på motion om trafikundervisning 

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

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

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 12 november 2018. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den  22 november 2018, §129. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 februari, §36. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 april 2019. 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 10 april, §19.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att ärendet återremitteras med anledning av förtydli-
gande av bedömningen.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar först om ärendet ska återremitteras eller avgöras på da-
gens sammanträde och finner att ärendet ska återremitteras.  

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen återremitteras. 
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KS § 122 Dnr 161/18  
   
Svar på motion om servering av svenskt kött 

 
Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-08-29 föreslagit:  

- att Öckerö kommun endast serverar kött från svenska gårdar. 
 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad den 29 augusti 2018. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 6 september 2018, §73. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 16 oktober, §244.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 november.  
Kommunstyrelsen har behandlat ärenden den 18 december, §322. 
Anteckning socialförvaltningen daterad 14 mars 2019. 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 mars 2019, §15. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars. 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars 2019, §7. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår att motionen bifalles.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunsty-
relsens förvaltnings förslag, dels 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 beslut. 
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KS § 123 Dnr 151 /18  
   
Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat på alla 
skolor 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag daterat 2018-08-15 före-
slagit:  

- att alla skolor i Öckerö kommun ska servera veganmat som specialkost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-06 anmäldes medborgar-
förslaget och skickades till kommunstyrelsen.  

Ärendet har varit remitterat till kommundirektören. 

Det antecknas att ärendet också skall remitteras till barn- och utbildnings-
nämnden. 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2018-08-15 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 november. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2018, §320. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019. 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärenden den 20 mars 2019, §6. 
 
 
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 § 124 Dnr 124/18  
   
Svar på motion om valfrihet och klimatansvar 

 
Ärende 
Nicklas Attefjord, Boel Lanne och Birgitta Abrahamsson (MP) har i en motion 
daterad 2018-06-15 föreslagit:  

- att elever i kommunens skolor ges valfrihet att välja vegankost. 

  Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018- 09-06 anmäldes motionen och 
skickades till kommunstyrelsen 

 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 6 juni 2018.  
Kommunfullmäktige har behandlat ärenden den 6 september 2018, §71. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 16 oktober 2018, §242.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2018. 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 18 december 2018, §321. 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 3 mars 2019. 
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars 2019, §5.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Boel Lanne (MP) föreslår att motionen bifalles.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels kommunsty-
relsens förvaltnings förslag, dels 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 beslut. 
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KS §125   
   
Kommunchefen informerar  

 
Gull-Britt Eide, kommundirektör, informerar om bl.a.:  
 

• Undertecknat avtal för Björkö skola 
• Norgårdsberget 
• Lokalplaneringsgrupp har tillsammans med Öckerö Fastighets AB gjort en 

utredning om innemiljön i kommunhuset  
 
 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                                                                              
Kommunstyrelsen 2019-05-21                                          24                                                                             

   
   
KS §126   
   
Rapporter från nämnderna 

 
Ärende 
 
Vera Molin (L), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden informerar om förlo-
rade skolkort, Skärgårdsskolan och inga köer till kommunens förskolor,  

Kent Lagrell (M), ordförande i Socialnämnden, informerar om nämndens ut-
bildning i nya dataskyddsförordningen. Kent informerar om sommarvikarie 
inom vård och omsorg.  

Jan Utbult (KD) informerar från de kommunala bolagen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  
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KS §127 

Rapporter 

Ärende 

Jan Utbult (KD) informerar om besök från GR styrelse den 24 maj 

2019. 

Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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KS § 128 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 mars-april 2019 redovisades för Kommun-
styrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
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Kommunstyrelsen 2019-05-21 

KS § 129 

Närvaro på kommunstyrelsens sammanträde 

Jan Utbult föreslår att , praktikant, får närvara på kommunsty-
relsens sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om  kan närvara på sammanträdet och 
finner att så sker.  

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner att  ansson närvarar under 

sammanträdet. 
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