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Sammanträdesdatum

Plats och tid

Stora salen, Nimbus, Öckerö, kl. 17.15-21.20

Beslutande

Enligt närvarolista bilagd protokollet

JÄV

Jan Utbult (KD)
§ 46
Kent Lagrell (M)
§ 58
Jan-Åke Simonsson (S) § 58

Övriga närvarande

Gull-Britt Eide, kommundirektör
Jacob Österlund, nämndsekreterare
Oskar Nilsson, ekonomichef
Malin Tisell, socialchef
Katarina Lindgren, skolchef
Tannaz Ghaderi, juridik- och kanslichef
Sofia Fridén, kommunjurist

Justerare

§§ 35-45, 48-61

Sekreterare

Jacob Österlund

Ordförande

Ingvar Svensson

Justerare

Johanna Bagleborn

Monika Eriksen
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Dnr KS 175/18

Avsägelser från kommunala uppdrag
Ågot Watne (S) har i en skrivelse, daterad 2019-05-06, avsagt sig uppdraget att
vara ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse daterad 2019-05-06
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan godkänna avsägelsen från
Ågot Watne (S), och anhålla hos Länsstyrelsen om en ny sammanräkning för
att utse ny ersättare. Förslaget antas.

Kommunfullfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Ågot Watne (S).
Kommunfullmäktige anhåller hos Länsstyrelsen om ny sammanräkning för att
utse ny ersättare efter Ågot Watne (S)
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Dnr KS 216/18

Årliga ärenden – årsplan för ledning och styrning, god ekonomisk
hushållning samt ekonomiska styrprinciper
Ärende
Följande ärenden har förtecknats som återkommande i budgetprocessen: Kommunfullmäktiges årsplan för ledning och styrning 2020, god ekonomisk hushållning – finansiella och verksamhetsmässiga mål samt ekonomiska styrprinciper 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 förvaltningsberättelsen 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 rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-06-04, § 132-19
Förslag till budgetanvisning år 2020.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Nicklas Attefjord (MP), föreslår tilläggsförslaget;
att meningen ”Det är inte tillåtet att skriva till kommunfullmäktige och begära
tilläggsanslag” i kommunstyrelsens förslag till budget 2020, punkt 5, stryks.
Jan Utbult (KD) föreslår avslag till Nicklas Attefjords tilläggsförslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Ordföranden konstaterar sedan att det finns ett tilläggsförslag samt ett förslag
till avslag på tilläggsförslaget. Ordförande ställer förslagen mot varandra och
finner att tilläggsförslaget avslås.
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Kommunfullfullmäktiges beslut
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.
Reservation
Ledamöterna från Miljöpartiet samt ledamöterna från Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.
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Dnr KS 216/18

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 har behandlat ärendet den 2019-06-04, § 133-19
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019.
Bilaga - Ekonomiska styrprinciper för budget- och redovisningsår 2020
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen ges beslutanderätt gällande omfördelning av kommunens
strategiska reserv.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

6

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 39

Sammanträdesdatum

Sida

Dnr KS 216/18

Förslag till investeringsbudget 2020 och investeringsplan 20202024
Ärende
Kommunfullmäktige har att ta ställning till investeringsbudget 2020 och investeringsplan för åren 2021-2022.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-06-04, § 134-19
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullfullmäktiges beslut
1.

Förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade
investeringar med föreslaget fördelning 2020 och förslag för varje år i investeringsplan 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 betydelse för kommunen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

7

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

Sammanträdesdatum

KF § 40

Sida

8

Dnr KS 216/18

Driftram 2020, taxor, ekonomisk femårsplan 2020-2022 jämte förslag till skattesats och upplåning för 2020
Ärende
Enligt 11 kap 5 § Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget 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 skattesatsen 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 fem år.
Det föreligger ett förslag; Öckeröalliansens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-06-04, § 135-19
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 27 maj 2019.

Förslag från Öckeröalliansen.
Förslag från Socialdemokraterna

Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD), Göran Ohlsson (L), Jennie Wernäng (M), Kent Lagrell (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag och att Öckeröalliansens budgetskrift
antas.
Maria Brauer (S), Thomas Wijk (S), Ronnie Bryngelsson (S) och Jan-Åke Simonsson (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas budget.
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budget.
Annika Andersson (V) föreslår bifall till Vänsterpartiets budget
Jan-Åke Simonsson (S) föreslår att en sjätte punkt tillförs beslutet, där skattesatsen för 2020 framgår.
Jan Utbult (KD) föreslår att det på punkten 6 ska stå att skattesatsen ska vara
oförändrad för 2020.
Staffan Dahlbäck (SD) föreslår bifall till Vänsterpartiets budgetförslag.
Beslutsgång
Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut; dels Jan Utbults
(KD) m fl förslag, dels Maria Brauers (S) m fl förslag, dels Nicklas Attefjords
(MP) förslag dels Annika Anderssons (V) förslag.
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Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs och ska genomföras. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag.
1. Miljöpartiets, Vänsterpartiets och Socialdemokraternas förslag ställs
mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget. Ordförande
finner att Socialdemokraternas beslutsförslag utses till motförslag mot
huvudförslaget.
2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige har utsett till motförslag.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige har utsett till motförslag.
Omröstningsresultat
Med 24 ja-röster mot 11 nej-röster och 5 som avstår från att rösta finner ordförande att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Omröstningsbilaga bifogas protokollet.
Beslutsgång, fortsättning
Ordförande frågar om Jan-Åke Simonssons (S) tilläggsförslag kan antas och
finner att så sker. Ordförande frågar om Jan Utbults (KD) tilläggsförslag kan
antas och finner att så sker.

Kommunfullfullmäktiges beslut
1. Driftsramar för år 2020 fastställs i enlighet med förslaget
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 budgetbeslut och tidsplan i budgetanvisningarna utarbeta och till höstprocessen redovisa förslag till uppdragshandlingar för år 2020.
6. Skattesatsen lämnas oförändrad på 21,21 kr.
Reservation
Ledamöterna från Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Justerandes sign
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Dnr KS 109/19

Information om nämndernas åtgärdsplaner
Ärende
SN, BUN och KS har beslutat (SN § 24-19, BUN § 18-19 och KS dnr 80/19) om
åtgärdsplaner för 2019. Åtgärdsplanerna kommer att följas upp på nämndernas möten under resten av året.
Utifrån att kommunens samtliga nämnder prognostiserar underskott vid årets
slut så har ekonomiska handlingsplaner upprättats i nämnderna. Åtgärdsplanerna tar dock inte fasta på hela det prognostiserade underskottet utan fortsatt
arbete med åtgärdsplaner kommer troligtvis att krävas i respektive förvaltning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-05-21, § 109-19
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
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
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Dnr KS 108/19

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 fördelningsposter under 2019 för att täcka engångskostnader inom Barn och utbildningsnämnden samt Socialnämnden med anledning av de negativa prognoser som senast redovisats avseende dessa nämnder. Justeringen avser enbart år 2019 och är därmed inte ramhöjande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-05-21, § 110-19
Öckeröalliansens yrkande daterad den 6 maj 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullfullmäktiges beslut
5 000 tkr omfördelas från fördelningsposterna Nya Björkö skola samt Migrationskostnader 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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Dnr KS 93/19

Överföring av medel från barn- och utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens förvaltning verksamhet Fritid och Kultur
Ärende
För att samla alla föreningsbidrag överförs de bidrag som tidigare sökts och
hanterats av Barn- och utbildningsförvaltningen till kommunstyrelsens verksamhet Fritid och Kultur, vilken hanterar samverkan mellan Öckerö kommun
och föreningslivet i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-04-23, § 84-19
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 mars 2019.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars, §4.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Martina Kjellqvist (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullfullmäktiges beslut
Kommunens bidrag till studieförbunden, 270 000 (tvåhundrasjuttiotusen)
kronor, förs över från barn- och utbildningsförvaltningens budget till kommunstyrelsens verksamhet fritid och kultur.
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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 affärsområdet 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 kunnat uppnås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-06-04, § 136-19
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 8 maj 2019.
Bilaga 1 – skrivelse Öckerö Fastighets AB
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge Öckerö Fastighets AB ekonomiska garantier i det fall arbetet med utbyggnad av stadsnät/fiber på Hälsö resulterar i underskott 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.
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Dnr SB 233/13

Exploateringsavtal Björkö
Ärende
Exploateringsavtalet reglerar kommunens och fastighetsägarnas
åtaganden/fördelning av kostnader samt är en förutsättning för detaljplanens
antagande.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-06-04, § 140-19
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 maj 2019.
Beslutsgång
Ordförande frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullfullmäktiges beslut
Exploateringsavtal Björkö 1:305 och 1:294 antas.
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Dnr KS 138/19

Interpellation med anledning av redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Ärende
Anna Skrapste (MP) och Boel Lanne (MP) har i en skrivelse, inkommen 11 april
2019, begärt att få ställa en interpellation till Jan Utbult (KD) angående kommunens redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Interpellation, inkommen 11 april 2019
Svar på interpellation, daterad 16 maj 2019
Dagens sammanträde
Jan Utbults (KD) interpellationssvar är medskickat till dagens sammanträde.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om interpellationen kan anses besvarad i och med svar
från kommunstyrelsens ordförande, och finner att så sker.

Kommunfullmäktiges beslut
Interpellationen är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordförande.
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Dnr KS 44/18

Svar på medborgarförslag om basketplan på Kalvsund
Ärende
Axel Engström, Amandus Kalmlund och Filip André har lämnat in ett medborgarförslag om anläggande av basketplan på Kalvsund.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-04-23, § 92-19
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 6.
Medborgarförslag daterat 1 oktober 2013.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 mars 2018, §79.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 3 april 2019.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Anders Kjellgren (M) föreslår avslag till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
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Dnr KS 21/18

Svar på medborgarförslag om att erbjuda kostnadsfria mensskydd
för flickor 12-23 år
Ärende
I ett medborgarförslag framför
ett förslag om att införa kostnadsfria mensskydd för alla mellan 12 och 23 år i Öckerö kommun, som kan erhållas på Brattebergsskolan, Hedenskolan samt ungdomsmottagningen i Öckerö
kommun. Medborgarförslaget uppmärksammar att kostnaden för att köpa
mensskydd är extra påtaglig för unga. Detta är en kostnad som pojkar och män
slipper, vilket är orättvist enligt förslagsställaren. Att ha mens är inget självvalt
och påverkar endast flickor och kvinnor, och det är inget alternativ att strunta i
mensskydd.
Förslagsställaren hänvisar också till Åkersberga kommun, som infört en testperiod med gratis mensskydd för alla tjejer mellan 12-23 år i Åkersberga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-04-23, § 91-19
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 mars 2018, § 74-18
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 4 april 2019.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Göran Billvall (V) föreslår bifall till medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut; dels Göran Billvalls (V)
förslag, dels kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Reservation
Ledamöterna i Miljöpartiet och ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig.
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Dnr KS 20/18

Svar på medborgarförslag om utegym på Hyppeln
Ärende
Hyppelns samhällsförening, Hyppelns IK samt Hyppelns hamnförening har
lämnat in ett medborgarförslag om utegym på Hyppeln.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-04-23, § 90-19
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 1 mars 2018, § 8.
Medborgarförslag daterat 29 januari 2018.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 27 mars 2018, § 73.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2019.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Isak Strömblad (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

Sammanträdesdatum

KF § 52

Sida

Dnr KS 235/18

Svar på medborgarförslag om bullervall vid Heden, Hönö

Ärende

har i ett medborgarförslag daterat november 2018 föreslagit anläggning av en ca 100 meter lång jordvall längs med väg 155/Göteborgsvägen.
Bullervallens sträckning föreslås från Hedens förskola till vegetationen i höjd
med Hedens byväg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-04-23, § 88-19
Motion daterad 10 december 2018.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 19 februari 2019, § 37.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 29 mars 2019.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag om att avslå
medborgarförslaget.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

21

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

Sammanträdesdatum

KF § 53

Sida
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Dnr KS 165/17

Svar på medborgarförslag om att öka tillgänglighet för flexlinjen

Ärende
I ett medborgarförslag inkom 2017-10-24 föreslås att kommunen ökar flexlinjens tillgänglighet till förslagsvis 22.30 fredagar och lördagar. Vidare framförs
att det är en möjlighet för kommunen att få bort svarttaxi. Efter färdtjänstavtalet 2012 är det nästan hopplöst att ta sig hem från restaurangerna på Hönö om
man inte anlitar svarttaxi eller bilburna bekanta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-04-23, § 87-19
Medborgarförslag daterad 24 oktober 2017.
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 mars 2019.

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

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 54

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 51/18

Svar på medborgarförslag om att införa lärlingsutbildningar
Ärende

har i ett medborgarförslag daterat 2018-03-23 föreslagit:

- att kommunen Öckerö kommun inför lärlingsutbildningar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-04-23, § 86-19
Medborgarförslag daterat 23 mars 2018.
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet 19 april 2018, § 36.
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 22 maj 2018, §129.
Socialförvaltningen tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2019.
Socialnämnden har behandlat ärendet den 21 mars 2019, §16.
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 mars 2019.
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 mars 2019, §8.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Martina Kjellqvist föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag om att anse
medborgarförslaget besvarat.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.

Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anses besvarat.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 55

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 151/18

Svar på medborgarförslag rörande servering av veganmat på alla
skolor
Ärende
slagit:
-

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

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

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-09-06 anmäldes medborgarförslaget och skickades till kommunstyrelsen.
Ärendet har varit remitterat till kommundirektören.
Det antecknas att ärendet också skall remitteras till barn- och utbildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-05-21 § 123-19
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.
Ledamöternas förslag på sammanträdet
Jan Utbult (KD) föreslår avslag på medborgarförslaget.
Anna Skrapste (MP) föreslår att fullmäktige återremitterar medborgarförslaget.
Annika Andersson (V) föreslår bifall till medborgarförslaget
Beslutsgång
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller återremitteras till kommunstyrelsen. Ordförande ställer förslagen mot varandra
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet avgörs på dagens sammanträde.
Omröstning begärs och ska genomföras.
Ja-röst för återremiss.
Nej-röst för att avgöra ärendet idag.
Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster mot 35 nej-röster finner ordförande att fullmäktige ska avgöra
ärendet idag. Omröstningsbilaga bifogas protokollet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

25
Ordföranden finner därefter att det finns två förslag till beslut. Dels kommunstyrelsens förslag, dels Annika Anderssons (V) förslag om att bifalla medborgarförslaget. Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget avslås.
Reservation
Ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 56

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 14/16

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 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 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 bortfallit 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 rapporteringen för fjärde kvartalet 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-06-04 § 147-19
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
Ordförande frågar om rapporteringen kan antas, och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Informationen noteras till protokollet.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 57

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 174/17

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019
Ärende
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen
två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesvarade motioner och medborgarförslag, daterad den 14 mars 2019.
Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-28

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

Kommunfullmäktiges beslut
Redovisningen läggs till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN
0081/19

Kommunfullmäktige
KF § 58

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida

2019-06-13
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Dnr KS 81/19

Ansvarsfrihet för tolkförmedling väst avseende verksamhets år 2018
Ärende
Tolkförmedling Väst är ett kommunalförbund med uppdrag att tillgodose medlemmarnas behov av språktolk-och översättningstjänster. Medlemmar i förbundet 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
KS § 137-19
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.
Jan-Åke Simonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Beslutsunderlag
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-28

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

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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 59

Sammanträdesdatum

Sida
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Dnr KS 79/19

Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Älv och Kust styrelses ledamöter avseende verksamhetsåret 2018
Ärende
Samordningsförbundet Älv och Kust har inrättats för samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Ale Kommun,
Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun, Tjörns Kommun, Öckerö Kommun och Västra Götalandsregionen.
Från Samordningsförbundet Älv och kust har det inkommit en framställning
om att Öckerö kommun prövar ansvarsfriheten för förbundsstyrelselens ledamöter avseende verksamhetsåret 2018. Förbundsstyrelsens ledamöter utgörs
av fullmäktige i kommunerna Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö,
regionfullmäktige i Västra Götaland, Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan.
Beslutsunderlag
KS § 83-19
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 april 2019.
Bilaga 1 - Årsredovisning Verksamhetsår 2018 SOF Älv & Kust
Bilaga 2 - Revisionsberättelse 2018 med bilaga SOF Älv & Kust
Bilaga 3 - Beslut Årsredovisning SOF Älv & Kust 2018, §114
Bilaga 4 - Beslut revisorernas årsberättelse 2018, §128

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

Kommunfullmäktiges beslut
Öckerö kommun beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsens ledamöter för
verksamhetsåret 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

Sammanträdesdatum

KF § 60

Sida

Dnr KS 109/18

Medborgarförslag om replokal för musiker
Ärende
föreslagit:

har i ett medborgarförslag, inkommet 2018-06-12

- att en replokal för musiker inrättas i Öckerö kommun.

Beslutsunderlag
Motion daterad 2018-06-13
Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ÖCKERÖ KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunfullmäktige

2019-06-13

KF § 61

Sammanträdesdatum

Sida

Dnr KS 28/19

Medborgarförslag om märkning av skärgårdsleden
Ärende
har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-04-29 föreslagit:
- att skärgårdsleden får en fysisk märkning och även kan skrivas ut som en
papperskarta

Beslutsunderlag
medborgarförslag inkommet 2019-04-29

Beslutsgång
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.
Kommunfullmäktiges beslut
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

31

