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Avsägelser från kommunala uppdrag
Deborah Jacobsson (KD) har i en skrivelse, daterad 2019-01-30, avsagt sig
uppdraget att vara ledamot i kommunfullmäktige.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från
Deborah Jacobsson (KD), och anhålla hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för att utse ny ledamot och ersättare. Förslaget antas.

Kommunfullfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Deborah Jacobsson (KD).
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att
utse ny ersättare efter Deborah Jacobsson (KD).
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Dnr KS 0082/18

Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av verksamhetsfordon
Ärende
KPMG har på uppdrag av revisorerna genomfört en granskning av verksamhetsfordonen i kommunen. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
kommunstyrelsen har säkerställt intern styrning och kontroll vid inköp och
användande av verksamhetsfordon. Till revisionens skrivelse finns fogad en
rapport över vilken revisionen önskar kommunstyrelsens besked om vilka åtgärder som styrelsen planerar att vidta.
Ekonomienheten har i tjänsteskrivelse noterat revisionens rekommendationer
till kommunstyrelsen och redovisat förslag på åtgärder.
Beslutsunderlag
Revisorernas skrivelse 2018-03-27
Granskningsrapporten 2018-03-23
Tjänsteskrivelse 2018-09-07
Dagens sammanträde
Eva From, KPMG, föredrar granskningen
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor. Ordföranden tackar för föredragningen.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Revisionsrapport om intern styrning och kontroll vid inköp och användande av
verksamhetsfordon läggs till handlingarna.
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Dnr KS 0022/19

Utbetalning av partistöd 2019
Ärende
Enligt 4 kap 29-32 § Kommunallagen kan fullmäktige besluta om att lämna
partistöd till sådana partier som är representerade i fullmäktige. Ett sådant
stöd ska syfta till att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin.
Omfattningen och formen för partistödet beslutar kommunfullmäktige själv
om. Enligt 4 kap 31 § Kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om att
parti som mottagit partistöd ska redovisa användningen utav stödet avseende
perioden 1 januari – 31 december varje år. Kommunfullmäktige ska besluta om
att det parti som inte inlämnar en sådan redovisning inte ska erhålla partistöd
därefter. Årligen fattas det beslut om utbetalning av partistöd till de partier
som är representerade i fullmäktige. Stödet består av ett grundstöd samt ett
mandatstöd.
Beslutsunderlag
KS § 24-19
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 22 januari.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Partistöd för 2019 betalas ut till samtliga partier som är representerade i
fullmäktige enligt följande:
Miljöpartiet – 54 013 kr
Sverigedemokraterna– 66 268 kr
Kristdemokraterna – 152 053 kr
Socialdemokraterna – 115 299 kr
Nya Moderaterna – 127 543 kr
Vänsterpartiet – 41 758 kr
Liberalerna – 66 268 kr
2. Partier som under 2018 erhållit partistöd ska senast 30 juni redovisa
hur partistödet har använts.

Justerandes sign
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Dnr KS 0029/19

Val av suppleant i Renova AB och Renova Miljö AB:s styrelse
Ärende
Öckerö kommun ska att utse en suppleant i bolagsstyrelsen för Renova AB och
Renova Miljö AB. GR:s valberedning har föreslagit Mats Plahn (SD) till suppleant i styrelser för både Renova AB och Renova Miljö AB. Personer som utses till suppleant ska också utses av respektive kommuns kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
KS § 25-19
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2019.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till suppleant i Renova AB och Renova Miljö
AB för tiden från årsstämma 2019 intill slutet av årsstämma 2020 utse Mats
Plahn (SD).
Paragrafen justeras omedelbart.
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Dnr KS 0030/19

Val av ombud till Renova AB och Renova Miljö AB:s bolagsstämma
2019
Ärende
Öckerö kommun ska att utse ombud att företräda Öckerö kommun på Renova
AB och Renova Miljö AB bolagsstämma 2019.
Beslutsunderlag
KS § 26-19
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 23 januari 2019.
JÄV
Thomas Wijk (S) anmäler JÄV och deltar inte i beslutet.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ombud i Renova AB och Renova Miljö AB
för bolagsstämma 2019 utse Thomas Wijk (S).
Paragrafen justeras omedelbart.
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Dnr KS 0052/19

Val av gemensam revisor till samordningsförbundet Älv & Kust
Ärende
Björn Brogren (S), Kungälvs kommun, har under perioden 2017-04-01 – 201903-31 varit utsedd att vara kommunernas (Ale, Kungälv, Stenungssund, Tjörn
och Öckerö) gemensamma revisor. Samordningsförbundets förslag är att Björn
Brogren kvarstår som gemensam revisor under perioden 2019-04-01 – 202303-31.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-02-28
Skrivelse från samordningsförbundet Älv & Kust
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Björn Brogren, Kungälvs kommun, till gemensam
revisor för de ingående kommunerna i samordningsförbundet Älv & Kust för
perioden 2019-04-01 – 2023-03-31.
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Dnr KS 0165/17

Medborgarförslag angående Flexlinjen
Ärende
git:

har i ett medborgarförslag daterad 2017-10-24 föresla-

-att kommunen ökar flexlinjens tillgänglighet till förslagsvis 22.30 fredagar och
lördagar.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2017-10-24

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen.
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Dnr KS 0049/19

Motion om att öka möjligheterna till social samvaro
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
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen.
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Dnr KS 0055/19

Motion ”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 fiberförläggning inte nås, så att fiberförläggningen kan genomföras så fort som det
är möjligt.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen.
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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 2019-0219 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 funktionshindrades organisationer.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-02-27
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen.
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Dnr KS 0057/19

Medborgarförslag gällande införande av kommunala regler vid installation av luftvärmepumpar, som ett led i kommunens hälsoskyddsarbete
Ärende
02-23 föreslagit:
-

och

har i ett medborgaförslag daterat 2019-

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

Beslutsunderlag
Medborgarförslag daterat 2019-02-23
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen.
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Dnr KS 0014/16

Anmälan av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS
Ärende
Kommuner är skyldiga att till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO) anmäla
om beviljade insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) inte har verkställts senast tre månader
efter beslut. 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 Kommunfullmäktige. Rapport till IVO sker efter fastställda rutiner. Av sekretesskäl sker rapportering till Kommunfullmäktige utan
personuppgifter.
Rapportering fram till och med 2018-12-31 visar att Socialnämnden, under
fjärde kvartalets rapporteringstillfälle, har sex ärenden att anmäla där insatsen
inte har kunnat verkställas senast tre månader efter beslut om insats.
Två ärenden som rapporteras är insatser enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Ett av dessa ärenden gäller korttidsvistelse och
ett gäller bostad för vuxna. Fyra ärenden har bortfallit och inga nya har tillkommit sedan rapporteringen för tredje kvartalet.
Fyra ärenden som rapporteras gäller bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL),
varav tre är inom IFO och ett inom ÄO. ÄO-ärendet gäller permanent bostad.
Av IFO-ärendena gäller två kontaktperson och ett öppenvårdsverksamhet. Tre
ärenden har bortfallit och ett har tillkommit sedan rapporteringen för tredje
kvartalet.
Beslutsunderlag
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 januari 2019.
Socialnämnden har behandlat ärendet den 6 februari 2019, § 2-19.
Utveckling IVO 2016-2018, 2019-02-05

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Rapporten noteras till protokollet.
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Dnr KS 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 samarbeta med andra intresserade kustkommuner för att skydda ålgräs längs västkusten.
Beslutsunderlag
Motion daterad 2019-03-07
Kommunfullmäktiges beslut
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen.
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Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige
Datum:

190307

kl 18.15-18.55

Namn

N

Jan Utbult (KD)

x

Henrik Karlsson (KD)

X

Martina Kjellqvist (KD)

X

Claes Sandros (KD)

X

Johanna Bagleborn (KD)

X

Isak Strömblad (KD)

X

Robertho Settergren (KD)

X

Deborah Jacobsson (KD)
Mikael Sjögren
Martina Lindqvist (KD)

x

Fredrik Gustavsson (KD)

X

Annika Westh (L)

X

Göran Ohlsson (L) anmält
förhinder
Marianne Lönn ersätter

X

Hans Alveros (L)

X

Vera Molin (L)

X

Jennie Wernäng (M) anmält
förhinder
Alf Benson ersätter

X

Helene Berntsson (M) anmält
förhinder
Claes Danielsson ersätter
Anders Kjellgren (M)

x

Sandra Svensson (M)

X

Kent Lagrell (M)

X

Andrea Ohlsson (M)

X

Björn Johanson (M)

X

Omröstning
Ja

§

Nej Ja

§

Nej Ja

§

Nej Ja

Nej

X

X
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Peter Jörnestrand (M) anmält
förhinder
Ingen ersättare
Namn

N

Maria Brauer (S)

X

Ronnie Bryngelsson (S) anmält
förhinder
Mikael Andersson ersätter
Ronald Caous (S)

X

Monika Eriksen (S)

X

Jan-Åke Simonsson (S) anmält
förhinder
Lena Berglund ersätter
Göran Olsson (S)

X

Jan-Ivar Ivarsson (S) anmält
förhinder
Bert Corneliusson ersätter
Annika Andersson (V)

X

Göran Billvall (V)

X

Boel Lanne (MP)

X

Nicklas Attefjord (MP)

X

Anna Skrapste (MP)

X

Richard Wendesten (SD)

X

Mats Plahn (SD)

X

Jan Ek (SD)

X

Staffan Dahlbäck (SD)

X

2:e v ordf Thomas Wijk (S)

X

§
Ja

Nej

§
Ja

Nej

§
Ja

Nej

§
Ja

Nej

X

X

X

1:e v ordf Eva Wallin (KD)
Ordförande Ingvar Svensson

X

Summa:
Attest: ______________________________
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