
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  Sida  
Kommunstyrelsen    Sammanträdesdatum                              1 (45)
    2019-12-03 
 
Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 9:15-15:55  
Beslutande 
Ledamöter                                 Jan Utbult (KD)                                   Henrik Karlsson (KD)  
                                                     Martina Kjellkvist (KD)                      Jennie Wernäng (M) 

Kent Lagrell (M)                                   Anders Kjellgren (M) 
Ronnie Bryngelsson (S)                      Maria Brauer (S) §§ 271-284, 286-288, 294-301, 306-309 
Boel Lanne  (MP)              Jan Ek (SD) §§ 271-282, 294-301, 306-309 
                          
 

Tjänstgörande ersättare         Isak Strömblad (KD) ersätter Jan Ek §§ 283-293, 302-305, 310-312 
Ronald Caous (S) ersätter Maria Brauer §§ 285, 289-293, 302-305, 310-312 
  

Övriga närvarande                                        
 
JÄV        Maria Brauer (S) § 281                                                            
 
Tjänstemän                               Gull-Britt Eide, kommundirektör 
 Jacob Österlund, nämndsekreterare  

Oskar Nilsson, ekonomichef 
Irene Berg, ekonom 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare 
Anna Dannjé-Brocker, verksamhetschef styr och stöd 
Urban Olsson, samhällsbyggnadschef 
Andreas Beutler, chef plan, bygg och miljö 
Lisette Larsson, VA-chef 
Torben Ferm, lokalstrateg 
Andreas Alderblad, säkerhetssamordnare 
Tora Wilhelmsson, folkhälsostrateg 
Karin Zachau, chef fritid och kultur 
Daniel Spindel, kommunarkivarie 
 
 

Justerare  Martina Kjellqvist 

Plats                          Kommunhuset  
Underskrifter  
Sekreterare   ...........................................................  Paragrafer 271-312 
   Jacob Österlund 
 
Ordförande   ............................................................................. 
  Jan Utbult  
Justerare   
                                            ………………………………………………………………….. 
                                            Martina Kjellkvist (KD) 
 
     

    ANSLAG/BEVIS 

  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ  Kommunstyrelsen    

Sammanträdesdatum 2019-12-03 

Datum för anslags 2019- Datum för anslags nedtagande 2019- 
uppsättande      

Förvaringsplats för  Kommunhuset 
protokollet 
Underskrift  ............................................................................ 
    Utdragsbestyrkande 
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                                                                                                                                      2 
Kommunstyrelsen 2019-12-03  

   
   
KS § 271   
   
Information om verksamhetsplan kommunstyrelsen 

 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare, och Gull-Britt Eide, kommundirektör, in-
formerar om kommunstyrelsens verksamhetsplan.  
 
Ledamöter och ersättare ges tillfälle att ställa frågor.  
Ordföranden tackar för informationen.  
 

Kommunstyrelsens beslut  
Informationen noteras i protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §272  Dnr 216/18  
   
 

Uppdrag 2 inkl. budget KS 2020 
 
Ärende 
I enlighet med fullmäktiges beslut om ”Årsplan för ledning och styrning” skall 
nämnden besluta om uppdrag 2 inklusive budget. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 25 november 2019.  
Uppdragshandling och budgetfördelning för: 
Verksamhetsområde styr och stöd 
Verksamhetsområde fritid och kultur 
Verksamhetsområde samhällsbyggnad 
Besöks- och näringslivsenheten 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen godkänner förvaltningschefens förslag på uppdrag 2 inklu-
sive budget. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §273  Dnr 0062/19  
   
 

Uppföljning per oktober totalt kommun 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av Öckerö kommun totalt – utfall per oktober samt 
helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift som investeringsverksamhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2019.  
Uppföljning efter oktober totalt kommunen 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §274 Dnr 0062/19  
   
 

Uppföljning per oktober kommunstyrelsen 
 
Ärende 
Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens verksamheter – utfall per okto-
ber samt helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift som investeringsverk-
samhet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2019. 
Uppföljning efter oktober kommunstyrelsen.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  

   
   
KS §275  Dnr 0275/19  
   
 

Budgetanvisning 2021 
 
Ärende 
Ekonomienheten har tagit fram förslag till budgetanvisning för budget år 2021 
med utgångspunkt i fullmäktiges styrdokument ”Årsplan för ledning och styr-
ning år 2020”. 
Budgetanvisningen beskriver i stora drag budgetprocessens struktur och inne-
håll under verksamhetsåret 2021. Politiken tar beslut om budgetdirektiv och 
nämndernas roll blir att, utifrån budgetdirektivet, ta fram förslag på föränd-
ringar i budget och uppdragshandling. Förslaget kan innebära omprioritering-
ar för att nå en ekonomi i balans och/eller att skapa ekonomiskt utrymme för 
valda prioriteringar. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2019.  
Budgetanvisning 2012.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till budgetanvisning för 2021. 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               7                                                          
Kommunstyrelsen 2019-12-03  

   
   
KS §276 Dnr 0216/18  
   
 

Begäran om reservering av ej påbörjade investeringspro-
jekt 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen inklusive samhällsbyggnadsverksamheten begär reservation 
av projekt om totalt 6 153 tkr. 
Socialnämnden begär reservation av projekt om totalt 510 tkr. 
Barn- och utbildningsnämnden begär reservation av projekt om totalt 240 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 november 2019.  
Begäran om reservation – Kommunstyrelsen 
Begäran om reservation – Socialnämnden 
Begäran om reservation – Barn- och utbildningsnämnden 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige godkänner begäran om reservering till år 2020 av redovi-
sade investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas 2019. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §277  Dnr KS 271/19  
   
 

Revidering av dokumentet ”Lika rättigheter och möjlig-
heter i Öckerö kommun” 
 
Ärende 
Dokumentation av arbetet för lika rättigheter och möjligheter syftar till att 
konkretisera Öckerö kommuns diskrimineringspolicy med aktiva åtgärder för 
att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och möjligheter i fråga om arbete, 
löner och utveckling i yrkesroller. Avsikten är också att i kommunens verk-
samheter beakta alla de diskrimineringsgrunder som anges i diskriminerings-
lagen.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019. 
Förslag till revidering av dokumentet ”Lika rättigheter och möjligheter – en 
dokumentation av arbetet med lika rättigheter och möjligheter i Öckerö kommun 
2019-2021” 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Dokumentet ”Lika rättigheter och möjligheter – en dokumentation av arbetet 
med lika rättigheter och möjligheter i Öckerö kommun 2019-2021” fastställs 
enligt förslag. 
 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

                                                                               9 
                                                           

Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §278 Dnr KS 272/19  
   
 

Revidering av delegationsordning avseende personalä-
renden 
 
Ärende 
Förvaltningschef, verksamhetschef eller enhetschef delegeras att besluta om 
partiell tjänstledighet för övrig personal. Kommundirektör kvarstår som dele-
gat avseende partiell tjänstledighet för förvaltningschef. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2019.  
Beslut- och delegationsordning, personaladministrativa ärenden. 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Beslut- och delegationsordning revideras och fastställs enligt förslag. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §279 Dnr 0203/19    
   
 

Rör inte min kompis 
 
Ärende 
Öckerö kommun delar årligen ut priset Rör inte min kompis. Priset ska bidra 
till att: 

• Skapa ökad tolerans och ömsesidig förståelse för människor av olika 
kulturell bakgrund. 

• Motverka diskriminering, främlingsfientlighet och rasism. 
• Motverka rasistiska och främlingsfientliga våldshandlingar. 
• Motverka kränkande särbehandling och mobbing. 
• Motverka utanförskap. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 juli 2019.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser följande två vinnare att dela på priset Rör inte min 
kompis 2019: 

• Karin Sandström med motiveringen: “Karin är en eldsjäl som kämpat med 
föreningen Öckerö Pride för att väcka just dessa frågor och göra skillnad för 
många i och utanför vår kommun.” 

• Ida och Linus Torgeby med motiveringen: ”För sitt stora engagemang för 
kommunens ensamkommande ungdomar och nyanlända familjer.” 

Vinnarna får dela på prissumman och får därmed 5 000 kr var. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §280 Dnr 0204/19    
   
 

Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom kultur- och 
fritidsområdet 2019 
 
Ärende 
Öckerö kommun delar årligen ut Utmärkelse för förtjänstfull verksamhet inom 
kultur- och fritidsområdet. Utmärkelsen tilldelas enskild person. Prissumman 
är 5 000 kronor. Medborgarna inbjuds att nominera kandidater. Priset delas ut 
i samband med kommunfullmäktiges sista sammanträde för året. 
Följande personer har nominerats till utmärkelsen: 
• Ralf Magnusson  
• Sally Nordström 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Ralf Magnusson till vinnare av Utmärkelse för för-
tjänstfull verksamhet inom kultur- och fritidsområdet 2019 med motiveringen: 
“Som initiativtagare och  eldsjäl för naturstigen/slingan på Källö-Knippla, där 
tillgängligheten är total för alla. Den är känd för sin fina promenadtur även 
utanför Öckerö kommuns gränser. Du kan njuta av utsikt och träning och där 
har Ralf lagt hela sin själ och sitt hjärta för att det ska bli en fantastisk upple-
velse för stora och små.” 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
KS §281  Dnr 0036/19  
   
Trygghetsboende på Nästås 
 
Ärende 
Kommundirektören gavs i uppdrag, ärende KS 0036/19 

-att ta fram beslutsunderlag för ett trygghetsboende på Nästås. 
-att ta fram förslag på långsiktig disposition av planområdet. 
- att utreda förutsättningar och möjligheter för integration av förskolan 
i byggnaden. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 7 november 2019. 
 
JÄV 
Maria Brauer (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ronnie Bryngelsson (S) tilläggsyrkande: 
- 50 procent av lägenheterna på Nästås ska utformas så att de kan erbjudas 
ÖFABs lägenhetskö och ska inte utformas som trygghetsboende. 
- 50 procent av lägenheterna på Nästås ska utformas som trygghetsboende. 
 
Jan Utbult (KD) yrkar avslag till Ronnie Bryngelssons tilläggsyrkande. 
 
Kent Lagrell yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till Ronnie Bryngels-
sons (S) tilläggsyrkande.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar först om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. 
Ordförande konstaterar sedan att det finns ett tilläggsyrkande från Ronnie 
Bryngelsson (S) samt ett förslag till avslag på tilläggsyrkandet. Ordförande 
ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Ronnie 
Bryngelssons tilläggsyrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Utredningen av byggnation av trygghetsboende Nästås lämnas till ÖFAB. 
Utredningen av förutsättningar och möjligheter för integration av förskola i 
byggnaden lämnas till ÖFAB. 
 

Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att avslå til--
läggsyrkandet. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §283  Dnr SB 0157/19  
   
 

Beslut om planstart för detaljplan för Fotö 1:12 – Gamla 
församlingshemmet 
Ärende 
Beslut om positivt planbesked finns för området (KS § 372 - Dnr KS 0235/15). Syftet 
med ansökt planbesked är att ändra användningen, från A allmänt ändamål och 
parkmark till B bostäder med inslag av naturmark. Avsikten med att ta fram en ny 
detaljplan för området är att möjliggöra bostäder i form av lägenheter i ett eller flera 
mindre flerbostadshus. Området ligger på den södra delen av Fotö, vid Stora vägen 
och strax norr om Prishamnen/Kilen (se bilaga 3 – Lokaliseringskarta). 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019. 
Beslut om planbesked 
Gällande detaljplan 
Lokaliseringskarta 
Platsfoton 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fattar beslut om planstart för detaljplan för Fotö 1:12 – 
Gamla församlingshemmet. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §284  Dnr SB 0144/19  
   
Planstart av detaljplan för Hönö 2:80 
 
Ärende 
Positivt planbesked lämnades för området 2014-03-04 (KS § 37 – dnr 
0401/13). Syftet med ansökan är att upprätta en ny detaljplan för att förändra 
användningsområdet för Hönö 2:80 från parkmark till bostadsbebyggelse. 
Detta i syfte att möjliggöra ett uppförande av enbostadshus på en tomt omfat-
tande ca 900 m2. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 19 november 2019. 
Områdeskarta  
Gällande plan  
Beslut om planbesked  
Platsfoton  

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fattar beslut om att starta detaljplanearbete för Hönö 2:80, 
flerbostadshus vid Hemvärnsvägen.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §285 Dnr KS 261/19  
   
 

Beslut om säkerhetskyddschef 
 
Ärende 
Säkerhetsskydd är förebyggande åtgärder för att skydda Sveriges säkerhet mot 
spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott. Kraven på säkerhetsskyddet 
har förändrats genom utvecklingen i omvärlden och på informationsteknikom-
rådet, ökningen av säkerhetskänslig verksamhet som bedrivs i enskild regi och 
en ökad internationell samverkan. 
I kommuner ska det, om det inte är uppenbart obehövligt, finnas en säkerhets-
skyddschef. Säkerhetssamordnare Andreas Alderblad har nu genomfört en 
kurs för säkerhetsskyddschefer. Förslaget är att tillsätta Andreas Alderblad 
som säkerhetsskyddschef i Öckerö kommun och att verksamhetschef Anna 
Dannjé Brocker är ersättare vid ordinaries frånvaro.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019.  
Säkerhetsskyddslagen 
Säkerhetsskyddsförordningen 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen utser Andreas Alderblad till säkerhetsskyddschef i Öckerö 
kommun. Verksamhetschef Anna Dannjé Brocker utses till ersättare intill dess 
att ny samhällsbyggnadschef tillsatts. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §286  Dnr 139/19  
   
 

Fisk idag 
 
Ärende 
Öckerö kommun uppförde år 2000 en mottagningsstation och ett avloppsre-
ningsverk på Björnhuvudet (fastigheten Öckerö 2:51) för att ta emot och rena 
avloppsvatten från båtar och fiskberedningsindustri.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 6 november 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att; 
- all mottagning av processvatten från livsmedelsindustri vid Björnhuvu-

dets miljöstation ska upphöra från och med 2020-05-31. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §287  Dnr SB 149/19  
   
 

Utökad investeringsbudget VA 
 
Ärende 
Under hösten 2019 antogs detaljplanen för Tärnvägen, Droppen, som kräver 
utbyggnation av den allmänna va-anläggningen. Va-enheten har redan gjort 
omprioriteringar inom den beslutade investeringsbudgeten för år 2020 avse-
ende utbyggnation av va-ledningar för detaljplanen kring Nästås och ser ingen 
möjlighet till ytterligare omprioriteringar varför ett tilläggsyrkande anses nöd-
vändigt. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar utöka Va-enhetens investeringsbudget för år 

2020 med 4 mkr. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §288  Dnr SB 150/19  
   
 

Kapacitetsökning för rening av spillvattnet i Öckerö 
kommun 
 
Ärende 
Pinans avloppsreningsverk har ett kapacitetsproblem på grund av att mängden 
organiskt nedbrytbart material eller syreförbrukande material, BOD, som till-
förs reningsverket kan riskera att bli för högt i förhållande till det tillstånd som 
finns. Det Pinans ARV tar emot i måttet PE har under åren 2013-2018 varierat 
i maxvärde och överskridits vid 11 tillfällen. För ett reningsverk är det maxvär-
det som är av intresse då kommunens reningsverk är skyldiga att kunna ta 
hand om det förväntade maxflödet. Tillståndet för avloppsreningsverket är 
14 000 PE. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019.  
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 1. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §289 Dnr SB 0145/19  
   
Renhållningstaxa 

 
Ärende 
Taxehöjningen är föranledd av ökade kostnader för förbränningsskatt samt 
hanteringen av träavfallet.  
 
Regeringen har fattat ett beslut att införa en etappvis höjning på förbränning 
av avfall. Denna skatt kommer att införas 2020 med 75 kr/ ton. 2021 höjs skat-
ten till 100 kr/ton och 2022 höjs skatten till 125 kr/ton.   
 
De ökade kostnaderna gällande hantering av träavfall är dels ökade personal-
kostnader då vi behöver vara mer bemannade på Kärrsvik samt att kostnader-
na för att lämna träavfall har blivit dyrare. Den ökade bemanningen innebär 
för besökaren att servicen blir bättre och fraktionerna renare.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2019.  
Bilaga 1 – Taxor 2020, 2021, 2022 
Bilaga 2 – renhållningstaxa för Öckerö kommun  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Renhållningstaxan för Öckerö kommun för 2020 höjs med 4 %.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §290 Dnr SB 0136/19    
   
Färdtjänsttaxa 

 
Ärende 
För att harmonisera med angränsande kommuner och de kommuner som in-
går i Öckerö kommuns färdtjänstområde föreslås en förändring i påslagsfak-
torn för Öckerö kommun och inom en kommun. Västtrafik meddelar varje år 
ett baspris. Kommunerna själva bestämmer vilken påslagsfaktor i procent som 
gäller för den egna kommunen och för övriga kommuner inom färdtjänstom-
rådet. 
Avgiftsmodellen är kollektivtrafiktaxan med ett procentpåslag. Vid en jämfö-
relse mellan kommuner inom GR varierar procentslaget mellan 15 % till 100 %. 
Öckerö kommun har som ensam kommun inte haft något påslag på resor inom 
kommunen och inom en kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019.  
Bilaga – Färdtjänsttaxa 2020.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Påslagsfaktorn 15 % för Färdtjänst fastställs för resor inom kommun från och 
med 2020-01-05. Påslagsfaktorn 50 % för resor utanför Öckerö kommun (zon 
2 till 5) kvarstår enligt tidigare beslut. 
 
Att färdtjänstresenärer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS beslut, un-
dantas egenavgiften för färdtjänstresan och i stället faktureras kostnaden mot-
svarande ett periodkort hos Västtrafik. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §291  Dnr 0222/19    
   
 

Riktlinjer för utformning av dokumenthanteringsplaner i 
Öckerö kommun 
 
Ärende 
En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument som reglerar hur en myndig-
het ska hantera samtliga sina aktuella allmänna handlingar. I kommunens nya 
arkivreglemente, som antogs av kommunfullmäktige den 20 april 2017,1 står 
det att varje dokumenthanteringsplan ska vara processbaserad. Detta innebär 
att alla typer av handlingar ska redovisas utifrån de processer som ger upphov 
till dem. Tanken med detta är att tydliggöra handlingarnas samband med den 
verksamhet som skapar dem och hanterar dem, och ge ett större sammanhang 
till den information som skapas i respektive process.  
 
Kommunarkivarien har nu tagit fram ett förslag till Riktlinjer för utformning 
av dokumenthanteringsplaner i Öckerö kommun. Riktlinjerna ska vägleda 
kommunens nämnder och bolag i deras arbete med att utforma nya, och pro-
cessbaserade, dokumenthanteringsplaner. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 november 2019.  
Riktlinjer för dokumenthanteringsplaner. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Riktlinjer för utformning av dokumenthanteringsplaner i Öckerö kommun an-
tas enligt förslag. 

 

 
 

                                              
1 KF § 18/2017. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §292 Dnr 273/19  
   
 

Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun 
 
Ärende 
Under framtagande av strategi för jämställdhet har det uppkommit ett behov 
av och önskemål om att uppdatera kommunens policy för jämställdhet från 
2002. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019.  
Bilaga - Diskrimineringspolicy för Öckerö kommun. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kent Lagrell (M) yrkar på återremiss, med motiveringen att ärendet måste be-
handlas i facklig samverkan innan det kan antas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kent Lagrells yrkande om återremiss kan antas och 
finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Ärendet återremitteras 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §293 Dnr 0154/15    
   
 

Handlingsplan för jämställdhetsarbete 
 
Ärende 
Tidigare framtaget förslag till extern handlingsplan för jämställdhet ska omar-
betas i samverkan med politiker. Enligt beslut i kommunstyrelsen 2017-08-29 
ska handlingsplanen vara en sammanslagning av det interna och externa jäm-
ställdhetsarbetet. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Kent Lagrell (M) yrkar på återremiss, med motiveringen att ärendet måste be-
handlas i facklig samverkan innan det kan antas. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Kent Lagrells yrkande om återremiss kan antas och 
finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet återremitteras. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §294 Dnr 0062/19    
   
 

Uppföljning efter oktober Barn- och utbildningsnämnden 
 
Ärende 
Prognosen visar på ett underskott om -6,3 mkr, en försämring mot prognosen 
efter augusti med -3 mkr. Förändringen avser i huvudsak ökade kostnader för 
köpta platser med -1,1 mkr och förändrad bedömning av lönekostnader om -1,4 
mkr.  
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 12 november 
2019.  
Barn- och utbildningsnämnden har behandlat ärendet den 20 november 2019, 
§44.  
Bilaga – Uppföljning efter oktober.  
Bilaga 2 Begäran om reservation - ej påbörjade investeringar. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §295 Dnr 0062/19  
   
 

Uppföljning efter oktober Socialnämnden 
 
Ärende 
Uppföljning efter oktober med helårsprognos. Begäran om reservering av me-
del för ej påbörjade investeringar till 2020. 
 
Prognosen efter oktober månad visar på ett resultat på - 2 360 tkr jämfört med 
budget. Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela Socialnämnden 2 000 tkr 
för att täcka behovet av bemanning på gruppbostäder som beror på ökad vård-
tyngd. Detta beslut medför att det prognosticerade underskottet för Social-
nämnden hamnar på - 360 tkr. Det är en förbättring mot föregående prognos 
med 361 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 september  2019.  
Socialnämnden har behandlat ärendet den 20 november 2019, §70.  
Bilaga – Uppföljning efter oktober.  
Bilaga 2 Begäran om reservation - ej påbörjade investeringar. 
 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras till protokollet.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §296 Dnr 220/19  
   
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige 
 
Ärende 
En förteckning över sammanträdesdagar 2020 för kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen har upprättats och sammanträdestiderna ska godkännas av 
respektive instans; kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
 
Antalet sammanträden har fastställts med hänsyn till andra politiska möten, 
de ekonomiska prognoserna som behöver behandlas i nämnd samt övriga 
nämnders sammanträden. Vid behov kan sammanträden komma till eller stäl-
las in. 
 
Den godkända sammanträdesplanen kommer att publiceras på kommunens 
hemsida för att allmänheten ska kunna ta del av informationen och bättre 
kunna följa med i beslutsprocesserna. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2019.  
Bilaga – sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen godkänns.  
Sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsens strategimöten godkänns.  
 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige godkänns. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §297 Dnr 250/19  
   
 

Motion om risk- och konsekvensanalyser 
 
Ärende 
Boel Lanne, Nicklas Attefjord och Anna Skrapste (MP) har i en motion, in-
kommen 2019-10-24, föreslagit att: 
 
- Att Öckerö kommun tar fram en nya mall för åtgärdsplaner och redovisning 
av risk och konsekvensanalyser som tydligt beskriver konsekvenser/risker ur 
brukar/medborgar, barnperspektiv samt koncernperspektiv 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 24 oktober 2019. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 24 oktober 2019, §100.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till Kommundirektören.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §298  Dnr 249/19  
   
 

Motion om att påskynda klimatåtgärder i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Anna Skrapste, Boel Lanne och Nicklas Attefjord (MP) har i en motion, in-
kommen 2019-10-24, föreslagit att: 
 
1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka vilka av klimatåtgärderna 
i rapporten ”Fossilfritt Göteborg - vad krävs?” som är relevanta för 
Öckerö kommun. 
 
2. Återkomma till kommunfullmäktige med förslag på prioritering för 
genomförande av relevanta klimatåtgärder. 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 24 oktober 2019. 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 24 oktober 2019, §99.  
 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Motionen remitteras till kommundirektören.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §299 Dnr 136/19  
   
 

Redovisning av lokalt partistöd avseende år 2018 
 
Ärende 
Enligt regler för kommunalt partistöd för Öckerö kommun skall en mottagare 
av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har 
använts för det ändamål som anges i kommunallagen. Redovisning har in-
kommit från samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2019. 
Moderaternas redovisning av partistöd 2018 
Socialdemokraternas redovisning av partistöd 2018 
Liberalernas redovisning av partistöd 2018 
Kristdemokraternas redovisning av partistöd 2018 
Miljöpartiets redovisning av partistöd 2018 
Sverigedemokraternas redovisning av partistöd 2018 
Vänsterpartiets redovisning av partistöd 2018 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Redovisningarna noteras till protokollet. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §300  Dnr 276/19  
   
 

Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och  
liknande produkter (2018:2088) 

 
Ärende 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn enligt lag 
om tobak och liknande produkter (LTLP) (2018:2088). De nya reglerna bör-
jade gälla 2019-07-01 och genom LTLP införs bland annat en tillståndsplikt för 
handel med tobak. I och med detta får kommunerna ett ändrat och utökat till-
synsansvar jämfört med tobakslagen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett 
bestämmelser om anmälningsplikt till att avse bestämmelser om tillståndsplikt 
för handel med tobaksvaror. Tillsynsansvaret utökas också till att avse parti-
handlare som, till skillnad från bestämmelserna om anmälningsplikt, omfattas 
av tillståndsplikt. 
 
Beslutsunderlag 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, §65.  
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 18 oktober 2019.  
Bilaga 2: Göteborgs Stad, KF, handling 2019 nr 102, Avgifter för tillstånd och 
tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), 2019-05-08 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår att kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgif-
terna. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om Jan Utbults (KD) förslag kan antas och finner att så 
sker.  

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgifterna. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §301 Dnr 0174/17  
   
 

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarför-
slag 2019 
 
Ärende 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. Redovisning-
en ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden.  
 
Kommunstyrelsens förvaltning har upprättat en sammanställning över obesva-
rade motioner och medborgarförslag, daterad den 18 november 2019. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2019.  
Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av obesvarade motioner och med-
borgarförslag 2019, daterad 18 november 2019. 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Redovisningen läggs till handlingarna. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §302  Dnr 0057/19  
   
Svar på medborgarförslag gällande införande av kommu-
nala regler vid installation av luftvärmepumpar, som ett 
led i kommunens hälsoskyddsarbete 
 
Ärende 
Oscar Oscarsson och Tove Erlandsson har i ett medborgaförslag daterat 2019-
02-23 föreslagit: 
 

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

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 9 oktober 2019.  
Medborgarförslag daterat 23 februari 2019. 

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

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget avslås.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §303  Dnr 0085/17  
   
 

Svar på Motion om fler sittbänkar för vila 
 
Ärende 
Annika Andersson (V) och Göran Billvall (V) har i motion som inkom 2017-05-
13 tagit upp att det finna alltför få vilobänkar längs med kommunens olika 
gångbanor och naturstigar. Förslagsställarna anser att det är till förfång för 
äldre, rörelsehindrade, joggare, stavgångare och andra motionärer. 
 
Om fler bänkar skulle monteras skulle det gynna både hälsa och miljö och fler 
människor skulle inte känna sig tvingade att avstå från promenader. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019.  
Motion daterad 13 maj 2017. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Motionen avslås.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §304  Dnr 20/16  
   
 

Svar på medborgarförslag om plats för lek på Grötö 
 
Ärende 
Lars Nyström och Malte Roggentin har i ett medborgarförslag den 2017-10-30 
önskat att kommunen permanentar Triangeln som plats för lek i den nya över-
siktsplanen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse anses medborgarförslaget 
besvarat.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §305  Dnr SB 20/16  
   
 

Svar på medborgarförslag om röjning av utmarkerna på 
Hyppeln 
 
Ärende 
Boende på Hyppeln har genom Ulla Cronqvist i ett medborgarförslag önskat 
att det tas fram en plan för skötseln av de kommunägda naturområdena samt 
pengar för att ersätta personer, som genom örådet engageras i skötsel. 
  
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2019.  
Medborgarförslag daterad den 5 januari 2016. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse anses medborgarförslaget 
besvarat.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §306  Dnr 0044/18  
   
 

Svar på medborgarförslag om märkning av skärgårdsle-
den i Öckerö kommun 
 
Ärende 
Inger Kjellberg har lämnat in ett medborgarförslag om märkning av 
Skärgårdsleden i Öckerö kommun.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019.  
Medborgarförslag daterad den 1 januari 2019.  
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunstyrelsens beslutsförslag till kommunfullmäktige 

Medborgarförslaget bifalles.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §307 Dnr KS 285/19  
   
Yrkande, omfördelning av budgeterade fördelningsposter, Barn- 
och utbildningsnämnden 

 
Ärende 
I Öckerö kommuns budget för 2019 finns ett antal fördelningsposter angivna för 
att finansiera kommande nyinvesteringar. Vissa investeringar kommer inte att 
vara färdigställda under 2019.  
Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-13 att omfördela 5 000 tkr från fördel-
ningsposterna BUN Nya Björkö skola samt Migrationskostnader till Barn och ut-
bildningsnämnden för täcka ökade kostnader för ensamkommande och nyan-
lända i grundskola, gymnasieskola och SFI 2019. Prognosen efter oktober månad 
visar dock att kostnaderna ökat ytterligare för interkommunal ersättning (IKE) 
för ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan.  
Detta yrkande föreslår att sammantaget 1 400 tkr kronor omfördelas från fördel-
ningsposter under 2019 för att täcka ökade kostnader för interkommunal ersätt-
ning (IKE) för ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan. Kostnaden 
kommer gradvis att minska under de närmsta åren i takt med att fler ensam-
kommande ungdomar slutför sina gymnasiestudier. Justeringen avser enbart år 
2019 och är därmed inte ramhöjande. 
 
Beslutsunderlag 
Öckeröalliansens yrkande daterad den 2019-11-29 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till Öckeröalliansens yrkande 
Maria Brauer (S) yrkar på avslag till Öckeröalliansens yrkande 
 
Beslutsgång 
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels Öckeröallian-
sens yrkande, dels Maria Brauers (S) förslag på avslag till yrkandet. Ordföran-
den ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar i 
enlighet med Öckeröalliansens yrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

1 400 tkr omfördelas från fördelningsposter till Barn- och utbildningsnämnden 
för att täcka ökade kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensam-
kommande ungdomar på gymnasieskolan. 
 
Protokollsanteckning 
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I Öckeröalliansens yrkande slår den fast att, ”I Öckerö kommuns budget för 2019 
finns ett antal fördelningsposter angivna för att finansiera kommande nyinveste-
ringar”. 
 
Vi anser att en nämnds budget ska vara så pass robust att den kan hantera 
mindre oförutsedda kostnader som denna. Sett mot den budget barn- och utbild-
ningsnämnden disponerar är det anmärkningsvärt att nämnden åter måste för-
stärkas med medel ur fördelningsposter, som varit avsedda för något helt annat. 
När kommunfullmäktige avsätter medel centralt till fördelningsposter är det allo-
kerade medel, som ska användas för visst syfte och ändamål. När medel tas till 
annat än de varit avsedda för ökar kommunens sårbarhet och äventyrar framtida 
investeringar och projekt, för vilka medel i fördelningsposter varit avsedda för. 
 
Det är vår bestämda uppfattning att de medel som reserverats inte ska ianspråk-
tas för denna typ av kostnadsökning som nu inträffat. Den borde istället ha han-
terats exempelvis genom en risk- och sårbarhetsanalys i samband med att budge-
ten fastställdes. Vi socialdemokrater ser att kommunens sårbarhet nu är uppen-
bar och därför lämnar vi denna protokollsanteckning. 
 
För Socialdemokraterna 
Maria Brauer 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03    

     
     
KS §308     
     
Kommundirektören informerar    

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

• Sjukfrånvaro i kommunen 
• Försäljning av fastigheter 

 
 
  
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras. 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03                                                                                                      

    
    
KS §309    
    
Rapporter från nämnderna  

 
Ärende 
Martina Kjellkvist (KD), ordförande Barn- och utbildningsnämnden, informe-
rar om det ekonomiska läget. 
 
Sandra Svensson (M), ordförande i socialnämnden, informerar om det ekono-
miska läget. 
 
Hans Wickstrand (KD) informerar från Bygg- och miljönämndens senaste 
sammanträde.  
 
 
 
Kommunstyrelsens beslut 

Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03                                                                                                              

   
   
KS §310   
   
Rapporter  

 
Ärende 
Kent Lagrell informerar från för styrgruppen för social välfärd. 
 
Jan Utbult informerar från GR:s styrelses sammanträde. 
 
Datum för ÖFAB-dagarna 2020 ska samordnas mellan kommunstyrelsen och 
ÖFAB. 
 
 
Kommunstyrelsens besluts 

Informationen noteras.  
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  

   
   
KS § 311 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 oktober 2019 redovisades för Kommunsty-
relsen. 
 

Kommunstyrelsens beslut 

Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.  
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Kommunstyrelsen 2019-10-15  
   
   
KS § 312 Dnr KS 0019/19  
   
Inbjudningar/kurser/möten/konferenser  
 

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

• Utbildning för förtroendevalda med Axel Danielsson 28 februari, för le-
damöter och ersättare. 
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