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Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-12:30  
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD) §130-141, 143-158 Henrik Karlsson (KD) §130-143, §145-158 
                                                     Jennie Wernäng (M) ord. §142         Kent Lagrell (M) §130-136, §138-158                           

Anders Kjellgren (M)                          Ronnie Bryngelsson (S)               
Boel Lanne  (MP)                                Jan Ek (SD) §130-142, 146       
 

Tjänstgörande ersättare          Isak Strömblad (KD), Vera Molin (L), Ronald Caous (S), Martina Kjellkvist §.142-145, 
147-158 Helene Berndtsson (M) §137, §144                   

Övriga närvarande          
Ersättare                                     Martina Kjellkvist (KD), Helene Berndtsson (M), Annika Andersson (V), Göran Billvall 

(V) 
 
JÄV                                              Kent Lagrell (M) §137, Jan Utbult (KD) §142, Henrik Karlsson (KD) §144  

                                      
 

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

Gabriella Wång, projektledare folkhälsa §130, §46 
Karin Zachau, Verksamhetschef, §130, §146 
Tora Wilhelmsson, Folkhälsoutvecklare, §130, §146 
Sofia Fridén, Kommunjurist, §131 
Oskar Nilsson, Ekonomichef, §132-137 
Irene Berg, Ekonom, §132-137 
Annie Bedö, Gatuchef, §139 
Per Karlbäck, Exploateringsingenjör, §140-141 
Rickard Sporre, Planarkitekt, §141-144 
Andreas Beutler, Plan- bygg- och miljöchef, §141-144 
 

Justerare  Anders Kjellgren (M) 

Plats                          Kommunhuset  
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KS §130   
   
Information kartläggning folkhälsa 

 
Gabriella Wång, projektledare, informerar om kartläggning inom folkhälsa. 
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 131   
   
Kommunjurist på besök  

 
Sofia Fridén, ny kommunjurist, besöker kommunstyrelsen. 
 
 
Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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KS § 132 Dnr 0216/18 

Årliga ärenden – årsplan för ledning och styrning, god ekonomisk 
hushållning samt ekonomiska styrprinciper 

Ärende 
Följande ärenden har förtecknats som återkommande i budgetprocessen: Kom-
munfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2020, god ekonomisk hus-
hållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska styrprin-
ciper för budget- och redovisningsår 2020. 
Enligt kommunallagen ska fullmäktige besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning för kommunen. För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som 
är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de 
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. 
Kommunfullmäktiges målstyrning utgår från Öckerömodellen och syftar till att 
fastställa nämndernas verksamhet, till volym och kvalitet, med budgeten som 
medel och restriktion. De verksamhetsmässiga målen, i kommunallagens mening, 
fastställs varje år i fullmäktige och följs upp och rapporteras i förvaltningsberät-
telsen i delårs- och årsbokslut. 
Förvaltningen har gjort ett förslag till ekonomiska styrprinciper vilket anger de 
principer som gäller för budget, redovisning, uppföljning och utvärdering av 
kommunens verksamhet. Kommunen följer inom berörda områden rekommen-
dationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR). 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 
Förslag till budgetanvisning år 2020. 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Årsplan för ledning och styrning återkommer i höstprocessen.

2. God ekonomisk hushållning – finansiella mål fastställs i enlighet med
förslag.

3. Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2020 fastställs.
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KS § 133 Dnr 0216/18 

Tillägg till ekonomiska styrprinciper 

Ärende 
Kommunfullmäktige budgeterar medel till kommunens strategiska reserv för 
oförutsedda kostnader. Omfördelning av budget från strategisk reserv beslutas 
av kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019. 
Bilaga - Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2020 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunstyrelsen ges beslutanderätt gällande omfördelning av kommunens 
strategiska reserv. 
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KS § 134 Dnr KS 0216/18 

Förslag till investeringsbudget 2020. 

Ärende 
Kommunstyrelsen har att ta ställning till investeringsbudget 2020 och investe-
ringsplan för åren 2021-2022. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019. 

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

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade
investeringar med föreslaget fördelning 2020 och förslag för varje år i in-
vesteringsplan 2021-2022 fastställs.

2. Kommunstyrelsen bemyndigas att inom en beloppsram av maximalt 5 mkr
fatta beslut i ärenden som avser förvärv av fastigheter av strategisk bety-
delse för kommunen.
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KS § 135 Dnr 0216/18 

Driftram 2020, taxor, ekonomisk femårsplan 2020-2022 jämte för-
slag till skattesats och upplåning för 2020 

Ärende 
Enligt 11 kap 5 § Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en bud-
get för nästa kalenderår (budgetår).  

Kommunallagen föreskriver vidare i 11 kap 6 § att budgeten ska innehålla en 
plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesat-
sen och anslagen anges. Av planen ska det även framgå hur verksamheten ska 
finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budgetårets 
slut. 

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 

Det föreligger ett förslag; Öckeröalliansens förslag. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019. 
Förslag från Öckeröalliansen. 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att Öckeröalliansens förslag till driftram 2020, taxor, 
ekonomisk treårsplan 2020-2024 jämte för-slag till skattesats och upplåning för 
2020 (enligt bilaga 1) antas. 

Ronnie Bryngelsson (S) föreslår att Socialdemokraternas förslag till driftram 
2020, taxor, ekonomisk treårsplan 2020-2024 (enligt bilaga 2) antas. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut: dels Jan Utbults 
(KD) förslag, dels Ronnie Bryngelsson (S) förslag. Ordföranden ställer försla-
gen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med Jan 
Utbult (KD) förslag. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  8 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

1. Driftsramar för år 2020 fastställs i enlighet med bilaga 1 till detta
protokoll

2. Förändring i taxor för:

-Brukningstaxa och anläggningsavgift
-Avgifter inom vård och omsorg

3. Ekonomisk femårsplan för åren 2020-2024 fastställs.

4. En upplåningsram på 50 mkr godkänns.

5. Nämnderna får i uppdrag att utifrån kommunfullmäktiges budget-
beslut och tidsplan i budgetanvisningarna utarbeta och till höstpro-
cessen redovisa förslag till uppdragshandlingar för år 2020.

Delat ej i beslutet 
Boel Lanne (MP) deltar inte i beslutet. 

Reservation  
Ronnie Bryngelsson (S) reserverar sig mot kommunstyrelsens beslut i förmån 
för eget förslag.  
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BUDGET 2020 MED PLAN 
2021–2024 
Inledning 
Öckerö är en kommun att vara stolt över. 
Vi har engagerade kommuninvånare, en 
fantastisk miljö, nöjda besökare och 
dessutom ett av Sveriges bästa 
företagsklimat. Även om mycket är bra 
finns det också saker som kan förbättras 
och göras på nya sätt. 

Medarbetare 
En av kommunens största utmaningar de 
närmaste åren är att trygga den långsiktiga 
kompetensförsörjningen. Ett starkt 
arbetsgivarvarumärke blir därför allt 
viktigare för att attrahera, rekrytera, 
utveckla och behålla medarbetare. Detta 
för att kommunen ska kunna säkerställa 
sin service gentemot invånare, företagare 
och besökare.  

Kontinuerlig kompetensutveckling av hög 
kvalité spelar en viktig roll för alla 
yrkesgrupper i kommunen. Speciellt vill vi 
verka för att utveckla ledarskapet hos alla 
medarbetare med chefsbefattning. Den allt 
större digitaliseringen spelar också en 
viktig roll där nya arbetssätt kan ge goda 
effekter, både på kort och på lång sikt. 

När medarbetarna känner att de trivs, 
utvecklas, är delaktiga och har en god 
arbetsmiljö skapas de bästa 
förutsättningarna för en bra och effektiv 
kommunal verksamhet. Medarbetarna är 
Öckerö kommuns främsta tillgång. 

Skola, barn och familj 
Vi vill att barn och unga ska må bra. 
Öckerö kommun har ofta bra resultat i 

mätningar av trygghet, men vi kan också 
se en ökande psykisk ohälsa. Några av 
förutsättningarna för ökat välbefinnande 
är god tillgänglighet till elevhälsa samt 
nolltolerans mot mobbing. En skola som 
präglas av ordning och reda bidrar till 
trygghet. Genom att erbjuda 
föräldrastödsprogram, familjerådgivning 
och annat stöd för barn och familjer vill vi 
på sikt förbättra välmående och 
hälsotillstånd hos barn och unga vuxna. 
God samverkan mellan skola, socialtjänst, 
ungdomsmottagning och psykiatri behövs 
för att vara ett effektivt stöd.  

Alla elever ska ges så goda förutsättningar 
som möjligt för att nå sin fulla potential. 
Grundskola och gymnasieskola ska göra 
elever väl förberedda för framtida studier 
och attraktiva på arbetsmarknaden. 
Studiero är viktigt för ett gott resultat. 
Läxhjälp och lovskola kan vara en god 
hjälp för många.  

Vi vill att alla ska nå målen, men även 
utvecklas optimalt utifrån sin förmåga. Det 
är viktigt att sätta in tidiga insatser när 
problem upptäcks, men också stimulans 
för att utvecklas ytterligare. Kompetent 
personal, där lärare ges förutsättningar att 
vara lärare, är en grundförutsättning för 
att elever ska nå goda resultat.  

Äldre 
Vi är stolta över vår äldreomsorg som har 
hög nöjdhet hos de äldre. Äldreomsorgen 
ska präglas av trygghet, värdighet och 
delaktighet. Vår utgångspunkt är att 
möjligheten till inflytande och valfrihet bör 
vara stort. Varje enskild individs behov 
måste alltid stå i fokus och bemötandet 
vara värdigt och respektfullt. Det skall 
finnas möjlighet för de äldre att ha 
inflytande över vad som skall utföras.  

Användandet av välfärdsteknologi för 
såväl brukare, anhöriga som personal, bör 
utvecklas i syfte att öka trygghet, aktivitet 
och delaktighet samt stärka integritet och 
självbestämmande. Kvalitet och valfrihet 
ska prägla kosten inom äldreomsorgen.  
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Funktionsnedsättning och tillgänglighet 
Den med funktionsnedsättning ska 
erbjudas ett liv som upplevs vara 
meningsfullt, begripligt och hanterbart 
utifrån individens förutsättningar. Det kan 
handla om tillgänglighet till offentliga 
miljöer, lokaler, bostäder och arbete. 
Familjen och andra anhöriga har en 
central plats i det stöd som behövs.  

För etablering på arbetsmarknaden bör 
kommunen vara ett föredöme i att anställa 
fler personer med funktionsnedsättning. 
Vi ser även att praktik, lärlingsplatser eller 
ordinarie arbete ska kunna prövas som 
alternativ till daglig verksamhet. 

Integration och arbetsmarknad 
Delaktighet, tillit och ansvarstagande är 
väsentliga delar för ett gott samhälle, och 
för en god integration. Att nyanlända 
snabbt lär sig språket, når egen försörjning 
och får en förståelse för samhällets 
grundläggande värderingar är avgörande 
för en god integration.  

För att nå självförsörjning kan 
praktikplatser och mentorsprogram inom 
det lokala näringslivet bidra. Föreningar 
och enskilda som arbetar aktivt med att 
inkludera nyanlända i samhället spelar en 
viktig roll och skall aktivt stöttas av 
kommunen. 

Kultur och fritid 
Ett rikt utbud av kultur, fritidsaktiviteter 
och friluftsliv bidrar till ett samhälle där 
det är gott att leva, något som också har 
stor betydelse för att skapa en attraktiv 
kommun. Civilsamhället; föreningar, 
studieförbund, samfund och andra 
organisationer har en betydande roll i att 
bedriva kultur- och fritidsverksamhet i 
Öckerö kommun. Det är viktigt att 
kommunen ger ett bra stöd till 
föreningarna så att de kan fortsätta 
erbjuda våra barn och ungdomar en miljö 
där man lär sig laganda och goda 
värderingar. 

Miljö 
Den kanske viktigaste miljöfrågan att 
arbeta med idag är att motverka ytterligare 
temperaturökning på jorden. Kommunen 
har en roll i att bygga ett samhälle för 
kommande generationer där skadlig 
miljöpåverkan minimeras, energin är 
förnybar, trafiksystemen är hållbara, 
bostadsmiljöer är hållbara och 
energismarta och där naturresurser tas 
tillvara i ett kretslopp. Havet runt våra öar 
har stor betydelse för kommunen. Havet är 
också en utmaning inom miljöområdet på 
grund av nedskräpning, där mikroplaster 
är ett specifikt problem vi vill arbeta med. 

Näringsliv 
Möjligheten för kommunen att skapa 
arbetstillfällen inom den privata sektorn är 
begränsad.  Däremot kan kommunen 
verka för en god utveckling av det lokala 
näringslivet och bidra till att det blir 
lättare att driva företag. Yrkesfiske, marin 
verksamhet och företag med koppling till 
besöksnäring är stora näringsgrenar i 
kommunen och vi vill att kommunen 
verkar för att stötta utvecklingen av dessa.  

En del i utvecklingen av det lokala 
näringslivet tror vi är att satsa på 
entreprenörskap i grundskola och 
gymnasieskola, exempelvis med stöd av 
Ung Företagsamhet. Genom samverkan 
mellan företag, föreningar och kommunen 
vill vi utveckla besöksnäringen, exempelvis 
med event och att tydligare marknadsföra 
det utbud som erbjuds.  

Ekonomiska förutsättningar 2020–
2024 
Sveriges kommuner står inför stora 
ekonomiska utmaningar de närmsta åren 
och så även vår kommun. SKL skriver i sin 
ekonomirapport för december 2018: 
"Utifrån vår samhällsekonomiska 
bedömning och ett antagande om att 
kostnaderna i sektorn ökar i takt med de 
demografiska kraven, det vill säga en 
oförändrad personaltäthet, uppstår ett gap 
mellan intäkter och kostnader 
motsvarande 43 miljarder kronor fram till 
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2022. Det innebär omfattande 
effektiviseringsbehov och ändrade sätt att 
bedriva verksamheten i sektorn, en 
utveckling som redan påbörjats."  

De stora satsningar på nya 
verksamhetsloker Öckerö kommun gör 
under åren 2017 - 2021 innebär att vi 
kommer att stå väl rustade i många år 
framöver med bra och ändamålsenliga 
lokaler för bl.a. äldreboende, skola och 
förskola. Men de ökade lokalkostnaderna 
medför också en betydande påverkan på 
kommunens ekonomi. Framför oss har vi 
också stora investeringsbehov i både en ny 
kretsloppspark och en utökad kapacitet på 
avloppsrening. 

För att klara de ekonomiska utmaningarna 
i framtiden måste vi därför se på 
möjligheterna att tänka nytt. Samtidigt 
som ekonomistyrningen stärks behöver vi 
fokusera på uppdrag och uppföljning. 
Kommunens systematiska kvalitetsarbete 
ska prioriteras och utvecklas. Ökad 
digitalisering, ökad samverkan och 
långsiktighet är andra förutsättningar för 
att vi ska kunna klara framtidens 
ekonomiska utmaningar.  

Det budgeterade resultatet för år 2020 
uppgår 11 mkr. Resultatet följer de 
finansiella målen och motsvarar ca 1,5% av 
budgeterat skattenetto. Detta resultat är 
också en förutsättning för att Öckerö 
kommun skall kunna klara likviditeten och 
den långsiktiga ekonomin. Nämnderna får 
en uppräkning på 1% utifrån 2019 års ram. 
Utöver uppräkningen görs även 
justeringar för målgruppsförändringar, 
både på kort och på lång sikt i 5-årsplanen. 

I tidigare budgetar har medel avsatts till 
s.k. fördelningsposter. Dessa poster är nu 
ersatta av en utökad strategisk reserv som 
kommunstyrelsen bemyndigas fatta beslut 
om. På kort sikt ingår i den strategiska 
reserven kostnader för nyanlända i 
gymnasieskola/Komvux, ökade kostnader 
för nyanlända i och efter etableringsfasen, 
ökad bemanning på Solhöjden Södra samt 
för det nya LSS-boendet på Hönö. På 

längre sikt är den strategiska reserven 
avsedd att enbart användas till 
oförutsedda kostnader och händelser samt 
eventuellt minskade intäkter. 

Direkt efter budgetbeslutet påbörjar 
förvaltningarna, efter dialog med 
respektive nämnd, arbetet att göra 
justeringar i uppdragshandlingarna. 
Nämnderna tar beslut om 
uppdragshandlingarna under början av 
hösten och kommunfullmäktige fastställer 
dessa slutligt under november. Detta enligt 
Öckerö kommuns ekonomiska 
styrprinciper. 

Inför budgetarbetet 2021 har 
förvaltningen fått i uppdrag att ta fram en 
ny modell till "Årsplan för ledning och 
styrning" som kommunfullmäktige tar 
beslut om i november. 

 

För Öckeröalliansen 

Jan Utbult (KD) 
Anders Kjellgren (M) 
Göran Ohlsson (L) 





Centrala poster 15 675 3 061 0 0 19 786 19 786 0 19 786
Ber pensionsutb inkl löneskatt (KPA) 15 839 3 111 0 0 18 950 18 950 0 18 950
Försäkringar 836 0 0 0 836 836 0 836
Medlemsagvifter inkl bidrag 1 350 0 0 0 1 350 1 350 0 1 350
Borgensavgifter -2 400 0 0 0 -2 400 -2 400 0 -2 400
Förändring semesterlöneskuld 0 0 0 0 2 000 2 000 0 2 000
ÖFAB - Utdelning och minskad hyra Solhöjden 2020 0 0 0 0 -5 000 -5 000 0 -5 000
Prel förändring PO 0 0 0 0 4 000 4 000 0 4 000
Sjöräddningen 50 -50 0 0 50 50 0 50

Fördelningsposter ramhöjande 9 528 6 000 4 885 -20 413 0 0 0 0

Fördelningsposter ej ramhöjande 300 -300 0 0 0 0 0 0

Återförs ej ramhöjande 2019

Utredning huvudmannaskap vägnät 300 -300 0 0 0 0 0 0

Kommunens strategiska reserv 219 0 0 10 481 10 700 10 700 0 10 700

Nettokostnader 767 903 2 511 23 937 -9 932 784 751 784 751 0 784 751

Beräknade avskrivn. o internränta -28 895 -2 721 -31 616 -31 616 0 -31 616

Beräknade intern intäkt avskr o ränta 1 903 145 2 048 2 048 0 2 048

Resultaträkning extern
Verksamh nettokostn före avskr. -740,9 -755,2 -755,2 -755,2
Period. statsbidrag intäkter anläggn avskr 1,2 0,1 1,3 1,3 1,3
Beräknade avskrivningar -24,2 -2,1 -26,3 -26,3 -26,3
Nettokostnad -764,0 -780,2 -780,2 -780,2
Skattenetto 770,7 20,1 790,7 790,7 790,7
Välfärdstjänster, prel statsbidrag 2,6 -0,6 2,0 2,0 2,0
Finansnetto -1,4 0,0 -1,4 -1,4 -1,4
Beräknat resultat 7,8 11,0 11,0 11,0



5-årsplan budget 2020 plan 2021-2024

Extern Resultaträkning 1,0% 1,0% 1,3% 1,5%

1 2 3 4 5

Bok 

2018

Bud 

2019

Bud 

2020

Plan 

2021

Plan 

2022

Plan 

2023

Plan 

2024
Verksamheternas nettokostnader före 

avskrivningar -682,0 -684,8 -702,3 -708,1 -720,1 -737,6 -759,0

Pensionskostnader inkl. löneskatt -43,0 -47,9 -52,8 -59,3 -60,7 -64,4 -68,0

Avskrivningar -21,0 -24,2 -26,3 -28,3 -30,3 -32,3 -34,3

Målgruppsförändringar -3,0 -7,0 1,2 -4,8 -8,1 -10,1 -12,0

VERKSAMHETERNAS NETTOKOSTNADER -749,0 -764,0 -780,2 -800,6 -819,2 -844,5 -873,3

Välfärdstjänster - statsbidrag 3,0 2,6 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Skattenetto * 739,0 770,7 790,7 810,5 833,3 858,6 889,3

Finansnetto 2,0 -1,4 -1,4 -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

ÅRETS RESULTAT -5,0 7,8 11,0 7,0 11,1 11,1 12,9

Investeringsutrymme/utfall skattefinansierat 26,8 24,2 31,0 23,0 23,0 23,0 23,0

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2018-2019 0,0 3,4 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investeringsutrymme/utfall avgiftsfinansierat 19,3 25,6 11,3 19,0 19,0 19,0 19,0

Reservation ej påbörjade investeringsprojekt 

2018-2019 0,0 1,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

KS delegation strategiska fastighetsförvärv 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Skattesats 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21 21,21

Upplåning 0,0 25,0 50,0 25,0 25,0 25,0 25,0

* SKL cirkulär 19:21 - Skattenetto egen befolkn.beräkn.

Välfärdstjänster statsbidrag 2018-2020 inräknat

Pensionskostnader enl. KPAs prognos 2018-12-31
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Invånarnas Öckerö 
På många sätt har Öckerö varit en förebild för andra kommuner och det har ofta märkts 
genom de olika mätningar som görs årligen, där vi kan jämföras med dessa. Inom flera för 
samhället viktiga områden har vi nått placeringar som till synes inte är möjliga för en liten 
kommun, nära en storstad, att uppnå. Det gäller inom skola, vård och omsorg, men även 
inom näringslivsområdet. Också civilsamhället visar på stort engagemang och 
sammanhållning, till exempel när det gäller att ordna bostäder för nya svenskar och 
asylsökande eller samla in pengar för viktiga syften. Öckerö kommun har varit en bra plats 
att växa upp på, att leva och åldras på, men tittar man närmare så så ser vi tydliga tecken på 
sociala skillnader och ojämlikheter. Det märks bland annat genom att det är närmast omöjligt 
för en familj med en normalinkomst att skaffa ett boende, för att inte tala om dem som har 
det sämst ställt: ensamstående föräldrar och äldre.  
 
Socialdemokraternas förslag till budget och femårsplan har som mål att Öckerö ska förbli det 
samhälle som öckeröborna tycker om. Förutsättningarna för att nå detta mål är dock 
beroende av strukturella faktorer som bör förbättras genom en annan politik än den tidigare 
förda. 
 
Förutsättningarna för att lyckas med det är goda, men varierar inom några av de mest 
strategiska områdena. Exempelvis riskerar alla samhällen som inte ökar sin befolkning att 
tillväxten hotas. Öckerö kommun har en ekonomisk tillväxt som är något lägre än 
genomsnittet, beroende av dels en förhållandevis låg inflyttning, dels en ökande andel äldre 
invånare. Vi har en större andel av befolkningen som väljer att lämna kommunen efter 
avslutad skolgång. Detta sammantaget har lett till att skatteintäkterna inte ökat tillräckligt 
mycket på senare år. Men det är inte enbart en ekonomisk utmaning. 

Vår politik 
Vår politiks långsiktiga mål är ett gott samhälle med god ekonomisk hushållning. Budgetar 
som genomförs ska vara finansierade i alla delar. På grund av tidigare orealistiska budgetar 
har förvaltningar i åratal misslyckats med att genomföra sin verksamhet inom tilldelad ram 
som fastställts av kommunfullmäktige. Det har lett till att den politiska ledningen tvingats till 
akuta omdispositioner och även tvingats till försäljningar av kommunens tillgångar och ökad 
belåning. Vi har en klar bild av vilka åtgärder som behövs och vilken politik som krävs för att 
rätta till detta. I stora drag handlar det om att öka intäkterna och minska kostnaderna för 
kommunen.  
 
Vi vill öka möjligheterna att bosätta sig i kommunen, även om man inte vill eller kan äga 
bostaden. Vi måste göra det attraktivt för våra ungdomar att förbli öbor, därför måste 
balansen i bostadsbyggandet ändras så att även dessa kan erbjudas ändamålsenliga 
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bostäder. Det skulle omgående leda till fler skattebetalare i kommunen, vilket är en del av en 
restaurering av kommunens ekonomi. 
 
Vi måste också öka antalet arbetstillfällen i kommunen. Utöver de befintliga och traditionella 
arbetsplatserna har besöksnäringen en ännu så länge stor tillväxtpotential i regionen och 
även i Öckerö kommun. Vår vackra natur, tillsammans med vår genuina bebyggelse är 
något som uppskattas av oss invånare, men också av många besökare. Vi behöver värna de 
viktiga resurser som har potential att skapa morgondagens nya arbetstillfällen. Öarnas 
västliga miljöer är mycket värdefulla för att realisera detta, liksom våra traditionella 
hamnområden. Bostadstillväxten, som är nödvändig för att tillförsäkra en hållbar ekonomi 
som en del av det hållbara samhället, får inte leda till att öarnas siluett mot omvärlden 
förändras så att skärgårdskaraktären försvinner, men vi måste bygga så resurseffektivt som 
möjligt på de ytor som är lämpliga för bostäder. 
 
Bland de största arbetsgivarna i Öckerö finns Öckerö kommun. Öckerö kommun har därmed 
ett ansvar i att vara en exemplarisk arbetsgivare, som kan visa på bra exempel på 
ledarskap, arbetsmiljö och personalvård. Detta ska utvecklas. Ambitionen måste vara att 
ingen anställd ska behöva bli inbeordrad till helg- eller nattjänstgöring mot sin vilja. 
Sjukfrånvaron i en del personalgrupper indikerar att akuta åtgärder för att komma tillrätta 
med arbetssituationen krävs. Arbetssituationen för personal inom äldreomsorgen är 
ansträngd och har lett till att personal tvingats ta saken i egna händer, för att skydda sin 
hälsa. Trots det visar sjukhälsotalen på att situationen är fortsatt kritisk. För Öckerö kommun 
är det nu en strategiskt fråga av mycket stor betydelse. 
 
Vi vill skapa möjlighet för verksamheterna, det vill säga kommunens förvaltningar och bolag, 
att bygga upp ett så kallat eget kapital. Det skapar incitament för cheferna att nå ett positivt 
ekonomiskt resultat, som verksamheten kan utnyttja längre fram. Detta sätt att hantera de 
ekonomiska resurserna minskar risken för hastiga och oöverlagda ekonomiska åtgärder och 
tydliggör det ekonomiska ansvaret som chefen har för sin verksamhet. 
 
De senaste två, tre åren har drygt hundra personer anställts i kommunens verksamheter. 
Det ökar såväl lokal- som lönekostnaderna. Eftersom kommunens intäkter inte ökat i samma 
omfattning har detta påverkat kommunens likviditet negativt och kommunen är idag nära att 
tvingas låna för att betala löner. Det är självklart helt oacceptabelt. Fram tills dess att en 
acceptabel lösning har identifierats och likviditeten återställts till acceptabel nivå måste en 
kraftig återhållsamhet på nyanställning genomföras.  

Ekonomisk sammanfattning 
Revisionen riktade i bokslutsgenomgången, tidigare i vår, allvarlig kritik mot kommunens 
ekonomiska utveckling. Skatteunderlaget är idag inte tillräckligt högt för att driva 
verksamheterna vidare på samma sätt som tidigare. Det ser vi genom att det uppstår 
kvalitetsbrister i form av försämrad arbetsmiljö och ekonomiskt underskott i flera 
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verksamheter. Dessutom har Öckerö kommun en pensionsskuld som är fortsatt stor liksom 
Öckerö Fastighets AB skuld, vilket innebär att det idag finns ett akut behov av att förstärka 
kommunens ekonomi. 
 
Koncernens bolag ska genom sina ägardirektiv bidra till att koncernen som helhet når sina 
mål. Det gäller såväl de ekonomiska nyckeltalen som övriga mål. För att bolagen ska klara 
det bör deras soliditet stärkas. En allmän rekommendation är att den inte ska understiga 
25%. Det innebär att vinstuttag inte bör göras i det korta perspektivet. Även om bolagen gör 
vinster ett visst år, är låneskulden för framförallt Öckerö Fastigheter AB, för stor för att 
belasta bolaget med vinstuttag i det korta perspektivet. Vi vill dock avisera förväntningar på 
att en rimlig avkastning på eget kapital kommer att ske inom femårsplanens tidshorisont. 
 
Socialdemokraterna föreslår en skattehöjning med 30 öre. Kommunalskatten blir därmed 
21:51 kr. Skattehöjningen är nödvändig för att stärka intäktssidan i kommunens ekonomi i 
syfte att den ska bli mer robust inför kända kostnadsdrivande faktorer, som ökade hyror för 
nybyggda skolor, äldreboenden och bostäder för personer med funktionshinder. Vi står även 
inför stora behov av investeringar för nytt ett reningsverk och ny återvinningscentral. 
 
Årlig uppräkning justeras från 3% till 1%. Denna justering innebär att verksamheterna måste 
genomföra effektiviseringar på cirka 2%. Justeringen kompletterar den förstärkta intäkten i 
syfte att nå en robust ekonomisk situation. 
 
Förvaltningarna ska etablera ett eget kapital. Kommundirektörens strategiska reserv ska inte 
användas för att reglera underskott i förvaltningarnas budgetar, utan det egna kapitalet ska 
användas för detta. Målsättningen är att verksamhetscheferna ska ansvara för sin del av 
kravet på god ekonomisk hushållning. 
 
Sammantaget innebär ovanstående att reformutrymmet är försumbart, intill dess att en 
stabilare ekonomisk situation etablerats. En robust ekonomisk situation uppnås genom att 
såväl intäkterna stärks, som att kommunens kostnader minskas. De satsningar 
socialdemokraterna vill göra under den kommande femårsperioden är inriktad på 
förändringsarbete i syfte att förbättra arbetsmiljösituationen, få ner sjuktalen och skapa 
förutsättningar för effektiviseringar. 
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ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 9 
   
   
KS § 136 Dnr KS 100/19  
   
Begäran från Öckerö fastighets AB om ekonomiskt tillskott vid låg 
anslutningsgrad i samband med utbyggnad av stadsnätsfiber på 
Hälsö 

 
Ärende 
År 2011 fick Öckerö Fastighets AB i uppdrag av ägaren Öckerö kommun att 
bygga och förvalta ett stadsnät av öppen fiber. Därför skapade bolaget affärs-
området Öckerö Nät som ansvarar för byggnationen av ett helt öppet stadsnät 
av fiberoptik. Fullmäktige har beslutat att samtliga öar ska vara anslutna till 
det framtidssäkrade fibernätet senast år 2020. Idag kan alla boende på Hönö, 
Öckerö och Fotö ansluta sig till ett framtidssäkrat fibernät. Vid årets slut ska 
även Björkö, Källö-Knippla, Rörö, Hyppeln och Kalvsund vara utbyggda.Under 
2018 genomfördes marknadsföringsinsatser av fiber på Hälsö med kravet om 
70 % anslutningsgrad för att kunna få ekonomi i projektet över tid. För Björkö, 
Fotö, Källö-Knippla, Hyppeln och Kalvsund har fullmäktige tidigare beslutat 
att täcka det underskott som uppstått då inte tillräcklig anslutningsgrad kun-
nat uppnås. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2019.  
Bilaga 1 – skrivelse Öckerö Fastighets AB 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar att ge Öckerö Fastighets AB ekonomiska garan-
tier i det fall arbetet med utbyggnad av stadsnät/fiber på Hälsö resulterar i un-
derskott för bolaget. 
 
Öckerö Fastigheter AB skall årligen, kvartal 1, rapportera till kommunstyrelsen 
hur utbyggnaden fortgår och de ekonomiska förutsättningarna för samtliga 
öar. 
 
Bidrag/finansiering från kommunens sida skall endast ske i det fall projektet 
totalt sett redovisar underskott. 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 10 
   
   
KS § 137 Dnr 0081/19  
   
Ansvarsfrihet för tolkförmedling väst avseende verksamhets år 2018 

 
Ärende 
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose med-
lemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i för-
bundet är Västra Götalands läns landsting och kommunerna Alingsås, Borås, 
Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Göteborg, Götene, Hjo, Karlsborg, 
Lerum, Lidköping, Lilla Edet, Mariestad, Munkedal, Mölndal, Orust, Skara, 
Skövde, Tibro, Tidaholm, Trollhättan, Töreboda, Uddevalla, Ulricehamn, Vara 
och Öckerö. 
 
Direktionen ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december. 
Årsredovisningen översänds till medlemmarna för godkännande och prövning 
av ansvarsfrihet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019.  
Bilaga 1 - Revisionsberättelse 2018 Tolkförmedlingen väst 
Bilaga 2 - PM Revisorernas bedömning Tolkförmedlingen väst 
Bilaga 3 - Förbundsordning 2019-01-01 Tolkförmedlingen väst 
 
JÄV  
Kent Lagrell (M) anmäler Jäv och deltar inte i beslutet. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Årsredovisning 2018 för Tolkförmedlingen Väst godkänns. 
Öckerö kommun beviljar ansvarsfrihet för Tolkförmedlingen Västs ledamöter 
för verksamhetsåret 2018. 
 
 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 11 
   
   
KS § 138 Dnr  0103/19  
   
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning inom avsnitt 
etableringsärenden 

 
Ärende 
Delegationsordningen behöver ibland revideras, bland annat på grund av or-
ganisationsförändringar, lagändringar och ny lagstiftning eller för att förenkla 
och förtydliga nämnden och förvaltningen arbete. I denna revidering har en 
ärendegrupp tillkommit gällande nuvarande ärende rörande individ- och fa-
miljeomsorg. 
 
Enligt 6 kap. 37 § kommunallagen får en nämnd uppdra åt ett utskott, åt en 
ledamot eller åt en anställd hos kommunen att besluta i stället för nämnden i 
ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Det kallas att delegera beslut 
och den person som får uppgiften att besluta i nämndens ställe kallas delegat. 
Denna delegeringsordning följer i lämpliga delar kommunstyrelsens ordning. 
 
I nuvarande delegationsordning saknas beslutsordning gällande begäran om 
överflyttning av ärende till annan kommun och till IVO, beslut om att föra ta-
lan om återkrav, beslut om att föra talan om ersättning samt beslut om efter-
gift av ersättningsskyldighet. 
 
Förslag till reviderad delegationsordning möjliggör en ansökan om överflytt-
ning av ärende till en annan kommun samt vid avslag från annan kommun 
skicka en begäran om överflyttning till Inspektionen för Vård och Omsorg.  
Reviderad delegationsordning medför även att möjligheten att besluta om 
återkrav gällande försörjningsstöd  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019. 
Bilaga - revidering av kommunstyrelsens delegationsordning inom avsnitt etable-
ringsärenden 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

Kommunstyrelsens beslut 

Besluts- och delegationsordningen revideras och fastställs enligt förslag.  

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 12 
   
   
KS § 139 Dnr SB 0112/19  
   
Revidering av kommunstyrelsens beslut- och delegationsordning 
inom avsnittet samhällsbyggnadsärenden 

 
Ärende 
Delegationsordningen behöver ibland revideras, bland annat på grund av or-
ganisationsförändringar, lagändringar och ny lagstiftning eller för att förenkla 
och förtydliga nämnden och förvaltningens arbete. I denna revidering föreslås 
en ändring i besluts- och delegationsordningen för samhällsbyggnadsärenden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 maj 2019. 
Bilaga – revidering av kommunstyrelsens delegationsordning inom avsnitt sam-
hällsbyggnadsärenden.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Beslut- och delegationsordningen revideras och fastställs enligt förslag. 

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 13 
   
   
KS § 140 Dnr SB 0233/13  
   
Exploateringsavtal Björkö 

 
Ärende 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och fastighetsägarnas  
åtaganden/fördelning av kostnader samt är en förutsättning för detaljplanens 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019.  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslagsförslag till kommunfullmäktige 

Exploateringsavtal Björkö 1:305 och 1:294 antas.  

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 14 
   
   
KS § 141 Dnr SB 0061/17  
   
Exploateringsavtal Heden 1229 och 1300 

 
Ärende 
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och fastighetsägarnas  
åtaganden/fördelning av kostnader samt är en förutsättning för detaljplanens 
antagande. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019.  
 
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Ärendet utgår.  

 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 15 
   
   
KS § 142 Dnr SB 0024/18  
   
Detaljplan för bostäder i gamla Gårdaskolan 

 
Ärende 
Gällande detaljplan anger allmänt ändamål, d v s statlig eller kommunal verk-
samhet. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för enskilt ägande och bruk 
av fastighet Hönö 2:67. Vidare är syftet att pröva möjligheten att omvandla den 
gamla Gårdaskolan till lägenheter samt att möjliggöra för ytterligare bostäder 
inom fastigheten. Den gamla skolbyggnadens kulturhistoriska värde avses 
skyddas i detaljplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2019. 
Plankarta  
Illustrationsritning  
 Planbeskrivning   
Samrådsredogörelse  
Granskningsutlåtande  
Grundkarta  
Trafikbullerutredning   
Antikvarisk förundersökning   
Trafikberäkning   
PM: nya anslutningar till Pinans reningsverk 
 
JÄV  
Jan Utbult (KD) anmäler Jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplanen för bostäder i gamla Gårdaskolan 

daterad 2019-05-20 med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 § (SFS 
2010:900). 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 16 
   
   
KS § 143 Dnr SB 0233/13  
   
Detaljplan för Björkö 1305 och 1294, bostäder norr om Skarviksvä-
gen 

 
Ärende 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra för byggnation av upp till 40 nya bostä-
der på Björkö.  
Detaljplanen syftar även till att medge fler användningar av marken. I den 
norra delen av området tillåts utöver bostäder även skola och centrumända-
mål. För den södra delen av planområdet medges utöver bostäder även cent-
rumändamål.   
Detaljplanen leder till en förtätning av Björkö samhälle i ett centrumnära och 
kollektivtrafik-försett område. Flexibiliteten i detaljplanen med de olika an-
vändningarna gör att området går att använda utefter de behov som finns både 
idag och i framtiden. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019. 
Plankarta  
Illustrationsritning   
Planbeskrivning   
Samrådsredogörelse  
Granskningsutlåtande   
Grundkarta  
Markteknisk undersökningsrap-port geoteknik   
PM trafik   
PM gång- och cykelväg  
VA-utredning  Dagvattenutredning   
PM nya anslutningar till Pinans reningsverk 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige antar detaljplan för Björkö 1:305 och 1:294 daterade 
2019-05-03 med stöd av plan- och bygglagen 5 kap 27 § (SFS 2010:900). 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                                
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-06-04 17 
   
   
KS § 144 Dnr SB 0163/18  
   
Planbesked Röd 1:160 och 1:62 

 
Ärende 
Planansökan syftar till att uppföra flerbostadshus, ca 10-18 lägenheter till anta-
let, för mål-gruppen 55 år eller äldre. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019.  
Bilagor – Planbesked Röd 1:160 och 1:162. 
 
JÄV  
Henrik Karlsson (KD) anmäler Jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår tilläggsförslaget; 
 
Höjden på byggnaderna skall anpassas till omgivande bebyggelse. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
Ordförande frågar om Jan Utbults (KD) tilläggsförslag kan antas och finner att 
så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Sökanden meddelas positivt planbesked för Röd 1:160 och 1:62. 

Beslut om positivt planbesked för Röd 1:160 och 1:62 upphäver tidigare beslut 

om planbesked för Röd 1:62 och 1:15. Planbeskedet placeras i planlistan med 

uppstart på medellång sikt (10 – 15 år) pga. kapacitetsbrist i reningsverket på 

Pinan. 

Höjden på byggnaderna skall anpassas till omgivande bebyggelse. 
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 18 
   
   
KS § 145 Dnr SB 0115/17    
   
Avsiktsförklaring, försäljning av del av Björnhuvudet 

 
Ärende 
Avsiktsförklaring tecknades 2017-10-10 angående området kring Björnhuvud-
skajen, sammanfattningsvis innebärande att området säljs till Öckerökronan 
fastighets AB samt att kajen av köparen renoveras och anpassas till båtar med 
ett djupgående om minst 9 meter. Kajen säkerhetsklassas enligt ISPS/SUA. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019. 
Bilaga - Avsikstförklaring 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att avsiktsförklaringen förlängs till 30 juni 2020.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan anats och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förlängning av avsiktsförklaringen till 30 juni 
2020.  
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 19 
   
   
KS § 146 Dnr 0120/19  
   
Prioriterade fokusområden folkhälsa 

 
Ärende 
Under föregående mandatperiod fattades det beslut om tre prioriterade folk-
hälsoområden, som grundades på den föregående kartläggningen 2014. De 
prioriterade folkhälsoområdena var barn och ungas uppväxtvillkor, jämställd-
het samt drogförebyggande arbete. Under våren 2019 har en ny kartläggning 
av folkhälsoläget gjorts och utifrån denna sammanställning har nya fokusom-
råden för folkhälsa tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 maj 2019.  
Bilaga – kartläggning folkhälsa.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Prioriterade fokusområdena inom folkhälsoarbetet för mandatperioden  

2019-2022 antas.  
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 20 
   
   
KS § 147 Dnr 44/16  
   
Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för första 
kvartalet, till och med 2019-03-31 

 
 
Ärende 
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla 
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och ser-
vice till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader 
efter beslut. Kommuner ska även rapportera om en insats har avbrutits och 
inte verkställts på nytt inom tre månader. Om IVO bedömer att insatsen inte 
verkställts inom skälig tid har IVO möjlighet att ansöka hos förvaltningsrätten 
om utdömande av särskild avgift. 
 
Rapportering skall ske kvartalsvis till IVO, Kommunrevisionen och Kommun-
fullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker 
rapportering till Kommunfullmäktige utan personuppgifter.  
 
Rapportering fram till och med 2019-03-31 visar att Socialnämnden, under 
första kvartalets rapporteringstillfälle, har tio ärenden att anmäla där insatsen 
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.  
 
Tre ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse, ett 
gäller bostad för vuxna och ett gäller kontaktperson. Inga ärenden har bortfal-
lit sedan, men ett har tillkommit sedan rapporteringen för fjärde kvartalet 
2018. 
 
Sju ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL), 
varav samtliga är inom ÄO. Ett ärende gäller hemtjänst, och resterande gäller 
permanent boende. Ett ärende har bortfallit och tre har tillkommit sedan rap-
porteringen för fjärde kvartalet 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 17 april 2019. 
Socialnämnden har behandlat ärendet 24 april 2019, §25. 
Bilaga 1 - utveckling IVO 2017-2019 
Bilaga 2 – IVO rapportering utveckling 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  
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Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Informationen noteras till protokollet.  
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 22 
   
   
KS § 148 Dnr KS 127/19  
   
Nytt namn till Solhöjdens äldreboende 

 
Ärende 
Arbetet med nya Solhöjden är i full gång, och äldreboendet behöver nu få ett 
namn. 

 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 24 april 2019, §29. 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse 15 april 2019.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att döpa nya Solhöjden till Solhöjden Södra och 
byta namn på gamla Solhöjden till Solhöjden Norra. 
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 23 
   
   
KS § 149 Dnr 0119/19  
   
Remissynpunkter på förslaget på Kulturstrategi Västra Götaland - 
och regional kulturplan 2020-2023 

 
Ärende 
En remiss har inkommit till Öckerö kommun rörande Kulturstrategi Västra 
Götaland -och regional kulturplan 2020-2023. Kommunstyrelsen har 
möjlighet att lämna remissynpunkter på förslaget.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 maj 2019. 
Bilaga - Remisssynpunkter på förslaget på Kulturstrategi Västra Götaland - och 
regional kulturplan 2020-2023 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Öckerö kommun har inte har något att erinra mot förslaget på Kulturstrategi 
Västra Götaland - och regional kulturplan 2020-2023.  
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 24 
   
   
KS § 150 Dnr 97/19  
   
Medborgarförslag om vinterväghållning 

 
Ärende 

, har i ett medborgarför-
slag daterad 2019-04-05 föreslagit: 
 

- kommunen skall vid upphandling inkludera en skyldighet för entreprenören 
att vinterväghålla hos de föreningar som önskar hjälp med detta 
(salt+snö/snö/ salt) och att dessa får anmäla intresse med utförliga kartor på 
ytor. Entreprenör får sedan redovisa faktisk tid för kommunen som debiterar 
detta. Eller enligt det upplägg som fungerar bäst. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 24 april 2019, §32. 
Motion daterad 2019-04-05. 
 
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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Kommunstyrelsen 2019-06-04 25 
   
   
KS § 151 Dnr 105/19  
   
Motion angående revisionens granskning hantering fordon 

 
Ärende 
Anna Skrapste (MP) och Nicklas Attefjord (MP), har i en motion daterad 2019-
04-25 föreslagit: 
 
- att Kommunstyrelsen får i uppdrag att i det fortsatta arbetet med åtgärder 
enligtrevisionsrapporten - intern styrning och kontroll vid inköp och använ-
dande av verksamhetsfordon och kommunstyrelsens svar, inkludera samtliga 
fordon som används inom kommunen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 25 april 2019, § 35. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till Kommundirektören. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Kommundirektören och 
finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören.  
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 26 
   
   
KS § 152 Dnr 91/19  
   
Motion om friskvård för seniorer 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S), har i en motion föreslagit: 
 
- att Öckerö kommun antar en långsiktig målsättning, att ett utomhusgym 
etableras på varje ö. 
- att i det kortare perspektivet anlägga ett gym i anslutning till lekplatsen på 
Hälsö. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 25 april 2019, § 34.  
Motion inkommen 2019-04-17 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att motionen remitteras till socialnämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om motionen kan remitteras till Socialnämnden och finner 
att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Socialnämnden 
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 27 
   
   
KS § 153 Dnr  0129/19  
   
Remiss Uthyrningspolicy 

 
Ärende 
Öckerö Fastighets AB behandlade på styrelsemötet 2019-05-20 förslag på ny 
Uthyrningspolicy. Styrelsen beslutade då att förslaget skall skickas på remiss 
till Kommunstyrelsen. 
 
Beslutsunderlag 
Uthyrningspolicy daterad 20 maj 2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att den Uthyrningspolicyn remitteras till Socialnämn-
den.  
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD förslag kan antas och finner att så 
sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Miljöstrategisk policy remitteras till Socialnämnden.  
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Kommunstyrelsen 2019-06-04 28 

Dnr  0128/19 KS § 154 

Remiss Miljöstrategisk policy 

Ärende 
Öckerö Fastighets AB behandlade på styrelsemötet 2019-05-20 förslag på Mil-
jöstrategisk policy. Styrelsen beslutade då att förslaget skall skickas på remiss 
till Kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Miljöstrategisk policy daterad 20 maj 2019. 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att den Miljöstrategiska policyn remitteras till Kom-
mundirektören.  

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

Kommunstyrelsens beslut 

Miljöstrategisk policy remitteras till Kommundirektören. 
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KS §155   
   
Kommunchefen informerar  

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

• Åverkan på Hedens skola  
• Flytt inom kommunhuset 
• Digital arbetsmiljöutbildning 

 
 
  

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 
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KS §156   
   
Rapporter från nämnderna 

 
Ärende 
 
Vera Molin (L), ledamot i Barn- och utbildningsnämnden informerar om resan 
till Polen.  

Kent Lagrell (M), ordförande i Socialnämnden, informerar om sommarvikarie 
inom vård och omsorg.  

Jan Utbult (KD) informerar från de kommunala bolagen.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2019-06-04  31      

KS §157 

Rapporter 

Ärende 

Jan Utbult (KD) informerar från GRs styrelse och delregionala 
kollektivtrafikrådet. 
Martina Kjellkvist (KD) informerarar att Utbildningsgruppen GR behandlade 
frågor rörande antagande till gymnasium och IKE.  

Kent Lagrell (M) informerar att ledamöterna i Sociala styrgruppen GR ska ut-
bildas inom området sociala frågor.  

Boel Lanne (MP) informerar från Vattenrådet Bohuskusten. 

Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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KS § 158 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 april-maj 2019 redovisades för Kommunsty-
relsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  

 

 
 




