
 

 

 

 
Öckerö 2019-12-05 

 
KALLELSE till ledamöter 
UNDERRÄTTELSE till ersättare 
 

 
Beslutsorgan 

 
Kommunfullmäktige 
 

Tid och plats Öckerö kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen 12 november 2019 kl. 
17.15, i Stora salen på Nimbus, Öckerö, Björnhuvudsvägen 49 
 
Förmöten:  Öckeröalliansen i Bryggan, Nimbus 
 Socialdemokraterna i Skäret, Nimbus 
                    Miljöpartiet i Tornet, Nimbus 

ÄRENDEN 1. Upprop  

 2. Val av justerare  

Sofia Alkvist 3. Besök från Överförmyndare i samverkan   

Torben Ferm 4. Information om Lokalresursplan 2019-2040 Bilaga 

Lisette Larsson 5. Kapacitetsökning för rening av spillvattnet i Öckerö kommun Bilaga 

 6. Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i 
anslutning till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

Bilaga 

 7. Svar på medborgarförslag gällande införande av kommunala 
regler vid installation av luftvärmepumpar, som ett led i 
kommunens hälsoskyddsarbete 

Bilaga 

 8. Svar på medborgarförslag om plats för lek på Grötö Bilaga 

 9. Svar på medborgarförslag om röjning av utmarkerna på 
Hyppeln 

Bilaga 

 10. Svar på medborgarförslag om märkning av Skärgårdsleden i 
Öckerö kommun 

Bilaga 

 11. Interpellation angående sjukfrånvaro och lärartäthet  Bilaga 

 12. Svar på Motion om fler sittbänkar för vila Bilaga 

 13. Motion om att införa mål för ekologisk mat Bilaga 

 14. Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till 
ett s k gåfartsområde 

Bilaga 

 15. Motion om att införa parkeringsavgifter och initiera p-däck 
på Burö 

Bilaga 

 16. Reservering av ej påbörjade investeringar 2019 till 2020 Bilaga 

 17. Utökad investeringsbudget för VA-enheten år 2020  

 18. Renhållningstaxa 2020 Bilaga 

 19. Färdtjänsttaxa 2020 Bilaga 

 20. Sammanträdesplan 2020 Bilaga 

 21. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag Bilaga 

 22. Redovisning av partistöd Bilaga 

 23. Omfördelning av budgeterad fördelningspost Bilaga 



 

 24. Mötet avslutas Bilaga 

 
  Ingvar Svensson  Jacob Österlund 

Ordförande  Sekreterare 
 
Kommunfullmäktiges sammanträde sänds via webb-TV på kommunens Youtube-kanal. 
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 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §282 Dnr SB 0123/18  
   
Lokalresursplan 
 
Ärende 
Kommunchefen har i samarbete med kommunens förvaltningar och på uppdrag 
av kommunstyrelsen utarbetat en lokalresursplan som presenterar kommunens 
samlade behov av verksamhetslokaler i ett nuläge och fram till och med år 2040. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-28 att, för inhämtande av synpunkter, re-
mittera ärendet till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt ÖFAB. 
Remissvar har inkommit från samtliga och arbetats in i lokalresursplanen samt 
sammanställts med kommentarer i bilaga. 

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2019.  
Lokalresursplan 2019-2040 
Sammanställning av remiss avseende Lokalresursplan 

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

 

Kommunstyrelsens beslut 

Lokalresursplan 2019-2040 antas. 
 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
 475 80 Öckerö          Sockenvägen 13           031-97 62 00 212000-1280                 kommun@ockero.se      www.ockero.se  

 

Öckerö 2019-10-24 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Samhällsbyggnadsverksamheten 

                                                                                                                                                               

Handläggare: Torben Ferm 
Ärende: Lokalresursplan 2019-2040 
Diarienummer: SB 0123/18 

 

 
 
Lokalresursplan 2019-2040 
 
Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
– att Kommunstyrelsen antar Lokalresursplan 2018-2040 
 
Planen delges fullmäktige för information. 
 
Sammanfattning 
Kommunchefen har i samarbete med kommunens förvaltningar och på uppdrag av 
kommunstyrelsen utarbetat en lokalresursplan som presenterar kommunens samlade behov 
av verksamhetslokaler i ett nuläge och fram till och med år 2040. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-08-28 att, för inhämtande av synpunkter, remittera 
ärendet till Socialnämnden, Barn- och utbildningsnämnden samt ÖFAB. Remissvar har 
inkommit från samtliga och arbetats in i lokalresursplanen samt sammanställts med 
kommentarer i bilaga. 
 
Bakgrund 
Syftet med lokalresursplanen är att ge förutsättningar för att med god framförhållning 
kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett 
långsiktigt perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida 
investeringsbehov och kommunens samlade lokalkostnader. Målet är lokaler som på ett 
effektivt sätt bidrar till att ge kommunens invånare god service, omsorg och utbildning och 
samtidigt stödjer anställda i deras uppdrag.  
 
Genomförande  
Lokalresursplanen uppdateras årligen och följs upp i kommunstyrelsen. Inför detta arbete 
inventerar förvaltningarnas verksamheter användningen av sina lokaler. Lokalbehovet 
beskrivs på kort och lång sikt och bedöms utifrån omvärldsbevakning, demografisk 
utveckling och politiskt beslutade dokument.  
 
Bilagor 
Lokalresursplan 2019-2040 



 
 

 

Sammanställning av remiss avseende Lokalresursplan 
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Sammanfattning 
 
Lokalresursplanen skall fungera som ett planeringsverktyg i arbetet med att förse den kommunala 
verksamheten med ändamålsenliga lokaler. Ändamålsenliga lokaler betyder lokaler som på ett effektivt 
sätt bidrar till att ge kommunens invånare god service, omsorg och utbildning och samtidigt stödjer 
anställda i deras uppdrag. Lokalerna ska vara ändamålsenliga och ha rätt storlek, geografisk placering 
och utformning utifrån verksamhetens behov och organisation. Planen är utarbetad i samverkan 
mellan kommunens förvaltningar för att säkerställa en samsyn på vilka områden som skall prioriteras 
och hur lokalerna kan utformas för att möta framtiden. 
 
Invånarantalet i Öckerö kommun närmar sig 13 000. Den senaste 20-årsperioden har befolkning ökat 
med 60 personer om året. Översiktsplanen, trafikstrategin och bostadsförsörjningsprogrammet utgör 
tillsammans hörnstenarna i en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling. Enligt kommunens 
tillväxtmål är en hållbar tillväxt cirka 559 nya bostäder fram till 2030 och totalt 1 130 nya bostäder 
fram till år 2040. Mot den bakgrunden visar SCBs befolkningsprognos att kommunen i sin helhet 
växer till cirka 13 700 invånare 2030.  
 
Barn och utbildningsförvaltningen gör bedömningen att de nya förskolor och skolor som planeras 
kommer att ge tillräcklig kapacitet för de närmaste 10 åren. Eftersom antalet barn i förskolan ökar och 
antalet grundskoleelever minskar kan det innebära att lokaler får ställas om från skola till förskola 
under planperioden.   
 
När Solhöjden Södra står klar i januari 2020 har kommunen en kapacitet på 126 platser för särskilt 
boende för äldre och därtill 16 platser för korttidsboende. 2008 bedömde Länsstyrelsen dåtida 
tillsynsmyndighet att Solhöjdens avdelningar Skutan och Klippan inte  uppfyller kravet på fullvärdiga 
lägenheter för äldre personer. Vid uppföljningsbesöket 2011 upprepades kritiken av Socialstyrelsen. En 
förstudie som genomförts visar på möjligheten att bygga om och renovera två avdelningar för att skapa 
rymligare lägenheter med större badrum. Det innebär att antalet lägenheter reduceras. I augusti 2019 
gav kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att ytterligare utreda behov och möjligheter 
kring utveckling av Solhöjden Norra. 
 
För att kunna möta kommunens ökade lokalbehov utpekas ett antal utredningsområden i den nya 
översiktsplanen. De är områden som anses lämpliga för kommunens verksamheter och där man i 
framtiden kan bygga till exempel förskolor, skolor och boende för äldre. 
 
 
Nedan listas de lokalutvecklingsprojekt som har prioriterats för de närmaste åren. 
 
 

Lokal Behovsbeskrivning Åtgärd Färdigställt 

Kommunhuset 
 

Behov av förbättrad arbetsmiljö och 
ökad säkerhet och tillgänglighet 

Översyn och åtgärder enligt plan 2019-
2020 

Gruppbostad enligt 
LSS, Hult 1:662 

Behov av boende för 6 brukare i 
egna lägenheter.  
 

Upphandling och nybyggnation av 
gruppbostad. 

2021 

Solhöjdens 
äldreboende 

Sökande hänvisas till andra 
boendelösningar på grund av 
platsbrist. Köket skall leverera mat 
till ytterligare boende samt 
personal. Befintliga avdelningar 
behöver moderniseras för att kunna 
ge god omvårdnad och boende. 
Tillagningskök behöver renoveras. 

Nytt äldreboende, 48 platser med 
demensinriktning uppförs på Solhöjden 
Södra. 
Kommunstyrelsen har tillsatt utredning av 
behov och möjligheter kring utveckling av 
Solhöjden Norra. 

2019 

Björkö förskola och 
skola 

Nuvarande huvudbyggnad kommer 
inte att räcka.  

Helt ny huvudbyggnad upphandlad. 
Byggnationen påbörjas aug 2019 

2021 

Hedens förskola och 
skola 

Barn- och elevantalet har ökat på 
Hönö. Tillfälliga moduler på 
skolgården ska avvecklas. 

Tillbyggnad av förskoleavdelningar på 
Heden  

2021 

Bergagårdsskolan Icke ändamålsenliga och slitna 
lokaler 

Renovering och tillbyggnad enligt 
förstudie 

2022 
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1.  Inledning 
 
 
Bakgrund  
Kommundirektören har i samarbete med kommunens förvaltningar och på uppdrag av 
kommunstyrelsen utarbetat en Lokalresursplan som presenterar kommunens samlade behov av 
verksamhetslokaler i ett nuläge och fram till och med år 2040. 
 
Mål och syfte  
Syftet med Lokalresursplanen är att ge förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera 
och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv. 
Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida investeringsbehov och kommunens samlade 
lokalkostnader. Målet är lokaler som på ett effektivt sätt bidrar till att ge kommunens invånare god 
service, omsorg och utbildning och samtidigt stödjer anställda i deras uppdrag. Lokalerna ska ha rätt 
storlek, geografisk placering och utformning utifrån verksamhetens behov och organisation. 
Lokalresursplanen ska användas av nämnder och styrelser i det årliga budgetarbetet. 
 
Lokalresursplanen ska på sikt leda till att:  

• Kommunen uppnår balans mellan behov, tillgång och efterfrågan på ändamålsenliga lokaler 
för kommunens verksamheter.  

• Kommunens förvaltningar har en gemensam bild av lokalbehovet i ett ekonomiskt perspektiv 
och ser kommunen som en helhet på kort och lång sikt.  

• Lokalresursplanen utgör underlag för prioriteringar i den årliga budgetprocessen  
• Kommunen har ett ändamålsenligt lokalbestånd.  

 
Lokalförsörjningsprocessen  
Lokalrevisionen är en modell för att samla in uppgifter och underlag för planeringsarbetet samt föreslå 
åtgärder för att förbättra och effektivisera. Uppgifterna hämtas från kommunens visionsarbete, fysiska 
planering, befolkningsprognoser, budgetarbete, verksamhetsplanering, tidigare lokalresursplaner, 
fastighetsplaner och pågående projekt. Lokalstrategen sammankallar kommundirektör, 
samhällsbyggnadschef och ekonomichef och respektive förvaltningschef och ÖFAB en gång per termin 
för lokalrevision. Kommundirektören leder arbetet. Samhällsbyggnadsverksamheten och det 
kommunala bolaget Öckerö Fastigheter AB bidrar med underlag och analyser. Ekonomienheten 
bevakar sambandet mellan Lokalresursplan, befolkningsprognoser och kommunens budgetarbete. 
 
Samplanering mellan förvaltningar sker årligen under perioden oktober till november. Syftet är att 
fastställa uppdatering av Lokalresursplanen inför beslut i Kommunstyrelsen i december.  
 
Beslutsprocess lokalinvesteringar 
Inför budgetprocessen lämnar kommundirektören förslag till de projekt som ska prioriteras under 
kommande år, med förklaringar utifrån den samlade kunskapen i kommundirektörens ledningsgrupp 
som de beskrivs i Lokalresursplanen.  
 
När lokalbehov ska realiseras krävs politiska inriktningsbeslut för varje enskilt projekt. 
Kommunfullmäktige fattar beslut i juni om budget för kommande år och fattar då även beslut om 
investeringsram per år. I de fall hyreskompensation ska lämnas till nämnderna inarbetas detta i 
driftkostnaderna i budgetförslaget. 
 
Bilden nedan beskriver de olika skedena i lokalförsörjningsprocessen. Allt från att ett lokalbehov 
uppstår tills verksamheten flyttar in. 
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Länk till processbeskrivning:  
http://kvalitetsstegenks.ockero.se/#/model=a9b7cbf6-b9c6-4d50-990f-cd61b8ca5ca3 
 

 
2. Befolkningsprognos 
 
Invånarantalet i Öckerö kommun närmar sig 13 000. Den senaste 20-årsperioden har befolkning ökat 
med 60 personer om året. Översiktsplanen, trafikstrategin och bostadsförsörjningsprogrammet utgör 
tillsammans hörnstenarna i en långsiktigt hållbar befolkningsutveckling. Enligt kommunens 
tillväxtmål är en hållbar tillväxt cirka 559 nya bostäder fram till 2030 och totalt 1 130 nya bostäder 
fram till år 2040. Mot den bakgrunden visar SCBs befolkningsprognos att kommunen i sin helhet 
växer till cirka 13 700 invånare 2030.  
 
 
Befolkningsutvecklingen Öckerö kommun 2008-2030, SCB 2019 
 

 
 
Befolkningen ökar på Hönö, Öckerö, Björkö och Fotö och minskar på övriga öar. Barnafödandet 
minskar i kommunen men kompenseras av att fler barnfamiljer flyttar in. Antalet barn och unga i 
skolåldern beräknas inte öka utan snarare minska fram till 2030. Andelen kommuninvånare över 65 år 
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är 3 249 år 2019 och kommer  att vara 3 979 år 2030. Prognosen är framtagen av SCB för Öckerö 
kommun och bygger bland annat på tidigare in- och utflyttning, beräknad fruktsamhetsnivå, möjlig 
handläggningstid för detaljplaner och planerat bostadsbyggande i form flerbostadshus och småhus. 
 
Befolkning per ö i Öckerö kommun. Källa: SCB 2019. 
 

Ö  Invånare  Andel äldre än 65 år (%)  
Hönö  5 532  23  
Öckerö  3 602 23  
Björkö  1 545 24  
Fotö  637  22  
Hälsö  620  30  
Källö-Knippla  295 44  
Rörö  244 44  
Kalvsund  206  25  
Hyppeln  168 35 
Grötö  94  23  
Kommunen  12 945  24  
 
 

  

             
 
 

3. Planarbete 
Arbetet med lokalresursplan och översiktsplan har pågått parallellt under 2017 och 2018. Såväl 
översiktsplan som större detaljplaner har avgörande betydelse för hur arbetet med kommunens 
lokalresurser ska planeras. Kommunfullmäktige beslutade 2012-11-22 (§ 98) att en ny översiktsplan 
ska tas fram för Öckerö kommun. Arbetet påbörjades 2013 och planen vann laga kraft hösten 2018. 
 
Översiktsplan - Utblick Öckerö 
Översiktsplanens syfte är att vara vägledande för mer detaljerad planering under en lång tid. 
I översiktsplanen vägs och prioriteras olika allmänna intressen mot varandra. Översiktsplanen utgår 
från kommunens visioner och mål. Sammantaget utgör översiktsplanen, trafikstrategin och 
bostadsförsörjningsprogrammet hörnstenarna för en långsiktigt hållbar utveckling av bostäder i 
kommunen. Det ger också indikationer på hur kommunens totala lokalbehov kommer att utvecklas. 
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4. Barn- och utbildningsnämnden 
 

 
 
Allmänna utgångspunkter 
Lokalresursplanen för Barn- och utbildningsnämndens verksamheter redovisar, utgående från 
beräknat barn- och elevantal, det samlade behovet av lokaler under perioden. Planen revideras årligen 
mot bakgrund av uppdaterad prognos.   
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Framtidens lärande 
Förskolan och grundskolans uppdrag och 
förutsättningar ställer höga krav på lokalernas 
utformning, för att de ska bidra till ett gemensamt 
förhållningssätt och helhetssyn på lärande. När man 
bygger nytt eller bygger om måste lokalerna anpassas 
till en ny omvärld och de förändrade arbetsformer 
som det innebär.  Lokalresursbehovet utgår till stor 
del från pedagogik så som vi känner den idag. 
Utvecklingen kan komma att kräva investeringar i 
digitala läromedel och förändrad lokalanvändning. 

Ramhandlingar till stöd vid ny- och  ombyggnation 
av förskolor och skolor har fastställts av Barn- och 
utbildningsnämnden. I förskolan och skolan räknar vi med en inomhusyta om cirka 10 kvadratmeter 
per barn/elev, BRA exklusive idrottshall. Friyta utomhus bör vara 35 kvadratmeter per barn i förskola 
och grundskolan. Den totala storleken på en skolas friyta bör vara minst 3000 kvadratmeter. 

Sammanställning av lokaler  
Nedan följer en sammanställning av de lokaler som Barn- och Utbildningsnämnden hyr från det 
kommunala bolaget Öckerö Fastigheter AB eller från annan hyresvärd. 

Förskola/skola Status Åtgärd Yta* Hyresvärd 

Rörö förskola och 
skola 

BUF hyr lokaler av Rörö 
IF. Lokalerna är 
ändamålsenliga och i 
gott skick 

Normalt underhåll 500 Rörö IF 

Hälsö förskola Lokalerna är slitna Renovering och 
underhåll 

192 ÖFAB 

Hälsö skola Lokalerna är väl 
tilltagna. I någon mån 
ändamålsenliga. Äldre 
byggnad med 
renoveringsbehov. 

Renovering och 
underhåll 

  

456 ÖFAB 

Högåsen förskola Lokalerna är 
renoverade invändigt 
och utvändigt. De är 
ändamålsenliga och i 
gott skick 

Normalt underhåll 752 ÖFAB 

Kompassen med 
Allhuset 

Lokalerna är 
nyrenoverade invändigt 
och utvändigt. De är 
ändamålsenliga och i 
gott skick. Allhuset är 
nybyggt. 2011 

Normalt underhåll 1232 ÖFAB 

Brattebergsskolan Nybyggda och 
nyrenoverade lokaler 
för förskola och 
grundskola F-9 

Normalt underhåll 6422 ÖFAB 

Öckerö Seglande 
Gymnasieskola 

BUF hyr lokaler av 
Öckerö Maritime 
Center. Lokalerna är 
ändamålsenliga och i 
gott skick 

Normalt underhåll  Öckerö 
Maritime 
Center 

Björkö förskola 
och skola + 
Kyrkans förskola 

Lokalerna svarar inte 
upp mot behoven. BUF 

Projektering av ny 
förskola/skola pågår. 
300 elever inklusive 
restaurang och 

2532 

+modul 

ÖFAB 
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hyr mobila volymer för 
att hantera situationen 

tillagningskök, på 
Västergård, klart 
2021. Paviljonger 
sägs upp from 
20201215 (6 
månaders 
uppsägning) 

Björkö skol-
restaurang, 
Smörblomsvägen 
2 

Lokalerna svarar inte 
upp mot behoven. BUF 
hyr mobila volymer för 
att hantera situationen 

Projektering av ny 
förskola/skola pågår. 
300 elever inklusive 
restaurang och 
tillagningskök 

299 Lokalerna 
svarar inte 
upp mot 
behoven.  

Kaprifolen 
förskola   

Lokalerna är 
nyrenoverade invändigt 
och utvändigt. 
Lokalerna är 
ändamålsenliga. 

Verksamheten flyttar 
till Hedens nya 
förskola 2020 

Hyresavtalet upphör 

488 ÖFAB 

Bergagårdsskolan Gedigna byggnader 
som behöver 
omskapas för att ge 
bättre förutsättningar 
för lärande. 
Behovsbeskrivning och 
förstudie genomförd.  

ÖFAB återställer 
Trähuset med 
slöjdsalar och en 
fritidsavdelning 
2019. Moduler 
avvecklas 2019 och 
2022. Tillbyggnad 
enligt förstudie 
genomförs 2022 

4857 ÖFAB 

Hedens förskola 
och skola 

Nybyggda och 
nyrenoverade lokaler 
för förskola och 
grundskola F-9.  

Ökat barn och elevantal  

Kompletteras med 
en permanent 
fristående 
tillbyggnad för fyra 
förskoleavdelningar. 
Klart 2020.  

4822 + 
förskola 

ÖFAB 

Hedens kultur & 
idrottshall 

Byggd 2008, 
Kulturskolans hall för 
bland annat dans, 
drama och instrument 
och ensemble. 
Idrottshall med 
ridåvägg. 

Normalt underhåll 1550 ÖFAB 

Vipekärr förskola Lokalerna är 
nyrenoverade invändigt 
och utvändigt. De är 
ändamålsenliga och i 
gott skick 

Normalt underhåll 964 ÖFAB 

Fotö förskola och 
skola 

Lokalerna är ombyggda 
och renoverade 2013 
De är ändamålsenliga 
och i gott skick 

Normalt underhåll 1117 ÖFAB 

Lärvux  

Östra Hamnen 15 

Om- och tillbyggda 
lokaler  

Normalt underhåll  Blomab 

*) Yta inklusive idrottshall/gymnastiksal 

Förskola 
Under en längre tid har Barn- och utbildningsförvaltningen sett barnafödandet minska samtidigt som 
inflyttning av barnfamiljer kompenserat för minskningen och antalet barn i förskolan har varit relativt 
konstant. Vid årets slut 2018 är 649 barn i åldern 1 – 5 år folkbokförda i kommunen. Utifrån SCBs 
befolkningsprognos från februari 2019 framgår att kommunens befolkning kommer att öka till 13 965 
invånare år 2030. Då är uppskattningsvis 711 förskolebarn, 1-5 år, folkbokförda i kommunen. 
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I maj 2019  är 612 barn placerade i kommunala och fristående förskolor. Sambandet mellan antal 
folkbokförda barn 1-5 år och barn placerade i förskola våren 2019 är 94 procent. 2030 finns enligt 
prognosen 711 barn 1-5 år folkbokförda i kommunen. Utgående från att 94 procent av dem ska gå i 
förskola behöver vi kunna bereda plats i kommunala och fristående förskolor för 668 barn 2030. 
Förvaltningen gör bedömningen att de nya förskolor och skolor som planeras kommer att ge tillräcklig 
kapacitet för de närmaste 10 åren. Eftersom antalet barn i förskolan ökar och antalet grundskoleelever 
minskar kan det innebära att lokaler får ställas om från skola till förskola. 
 
Under 2017 invigdes en ny förskola med tre avdelningar på Bratteberg och 2021 står en ny förskola 
med fyra avdelningar klar på Heden. Dit flyttar även verksamheten i Kaprifolens förskola 2021. 
Samma år invigs Björkö skola med fyra förskoleavdelningar som ersätter Solhagens förskola. Vid 
behov av ytterligare lokaler i framtiden bör kommunen i första hand bygga till inom befintliga 
skolområden på Heden, Björkö och Bratteberg. 
 
Tabellerna beskriver kapacitet och beläggning i kommunala och fristående förskolor i kommunen. 

Förskola Yta  Kapacitet 2019 Beläggning 2019 Kapacitet fr o m 2021 Kommentar 

Fotö 250 36 27 36   

Vipekärr 964 100 94 100   

Kaprifolen 488 40 38     

Heden 400 40 39 80   

Högåsen 752 80 75 80   

Bratteberg 400 60 54 60   

Solhagen, Skattgömman, Kyrkan 767 70 56     

Pärlan, Hälsö 192 20 20 20   

Rörö 100 20 10 20   

Ny förskola Björkö 800   - 80   

Ny förskola Öckerö*         Finns inte behov 

Summa   466 413 476   
 *) För att möta behov som ett resultat av Öckerö Centrum    

 

Fristående förskola Yta  Kapacitet 2019 Beläggning 2019 Kapacitet fr o m 2021 Kommentar 

Betel   52 52 52   

Kyrkängen   38 38 38   

Nästet 200 24 24 24   

Sjöstjärnan   20 20 20   

660 649 648 650 648 666 681 688 695 703 706 709 711

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Prognos över folkbokförda barn i förskoleålder 1-5 år



11 
 

Bullerbyn   37 37 37   

Skattgömman   20 13 20   

Björkdungen   20 15 20   

Summa   211 199 211   

 

Grundskola och förskoleklass 
2019 finns 1616 elever i förskoleklass och grundskola, 6-15 år, folkbokförda i kommunen. En majoritet 
av dem går i kommunal skola. Det finns en fristående skola i kommunen. Utifrån SCBs 
befolkningsprognos från februari 2019 framgår att kommunens befolkning kommer att öka till 13 695 
år 2030. Däremot framgår att antalet elever i grundskola och förskoleklass inte beräknas öka utan 
snarare minska till 1517 år 2030. 
 

 
 

Förskoleklass/Grundskola Yta, inkl 
idrottshall 

Kapacitet, 2019 Beläggning 2019 Kapacitet fr o m 2021 Kommentar 

Bratteberg F - 9 6022 400 404 400   

Bergagård 4857 300 277 300 Inklusive modul 

Västergårdsskolan Björkö 2042 150 141   Inklusive modul 

Fotö 867 75 49 75   

Heden F - 9 5972 400 372 400   

Hälsö skola 456 75 57 75   

Kompassen 1232 175 169 175   

Rörö skola 400 30 6 30   

Ny skola Björkö 2021 4000     220   

Ny skola Öckerö*         Behov ej 
identifierat 

Summa   1605 1475 1675   
*) För att möta behov som ett resultat av Öckerö Centrum    
 

Utifrån tabellen ovan framgår att antalet platser i grundskola och förskoleklass inte behöver utökas 
under perioden 2020 till 2030. Trots att kommunens totala befolkning förväntas växa med 693 
personer. Dock finns utrymme för expansion på ännu längre sikt och kommunen bör då i första hand 
bygga till inom befintliga skolområden på Heden, Björkö och Bratteberg. Där finns mark och där kan 
kommunen uppnå samordningsvinster, pedagogiskt utbyte och effektivt lokalutnyttjande. Som 
exempel samordningsvinster kan nämnas specialsalar, tillagningskök och matsal, arbetsledning, 
specialpedagogik, öppning och stängning på förskola och fritidshem. Att bygga vidare på Heden och 

1 626 1 616 1 599
1 579 1 566 1 549

1 518 1 513 1 496 1 500 1 509 1 512 1 517

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Prognos över elever i grundskola och förskoleklass 2018-2030
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Bratteberg när elevantalet ökar på Hönö respektive Öckerö har varit en del av 
Lokalbehovsutredningen Framtida skollokaler 2010. 
 

För att hantera behov av nya förskolor och skolor på ännu 
längre sikt har utredningsområden reserverats i ny 
översiktsplan. Ett exempel är området mellan 
Prästängens idrottsplats och Bergmans gruppboende på 
Öckerö.  
På Björkö bedrivs undervisning i mobila volymer och där 
finns uppenbarligen ett behov av fler lokaler i framtiden. 
Befolkningsutvecklingen på Björkö är svår att bedöma 
men översiktsplanen medger 390 nya bostäder fram till 

2040. Ett helhetsgrepp för en långsiktig lösning har tagits 
och en ny skola för 300 barn/elever åk F-6 och förskola ska ersätta befintlig skola och vara klar 2021. 
En förstudie är framtagen för renovering och tillbyggnad av Bergagårdsskolan på Hönö för att den ska 
motsvara dagens pedagogiska krav och kunna erbjuda en god arbetsmiljö för barn och personal. 

Fristående grundskola  
På Hönö finns kommunens enda fristående grundskola, Betelskolan med barn och elever mellan 1-16 
år.  Där går 52 barn i förskolan och 129 elever från förskoleklass till årskurs 9. Varje klass har 
maximalt 20 elever och skolan har en klass i varje årskurs. Man planerar för nya lokaler som skulle ge 
skolan en kapacitet på 200 elever.  
 

Grundskola & F-klass Kapacitet 2019 Beläggning 
2019 

Kapacitet 2021 Mål 2030 Kommentar 

Betel (fristående) 130 129 130 200  

Öckerö Seglande gymnasieskola 
På Öckerö finns Öckerö Seglande Gymnasieskola med marin inriktning. Samtliga elever seglar med 
skeppet Gunilla flera gånger under sin utbildning. Idag har skolan 300 elever. Av dem är ungefär 20% 
folkbokförda på Öckerö. Utökning av platser på Öckerö Gymnasium kommer att ske med anledning av 
behov av vuxenutbildning och lärlingsplatser. Inför höstterminen 2019 planeras dessutom en utökning 
med en klass inom ekonomiprogrammet med inriktning idrott. 

Gymnasieskola Kapacitet Beläggning Behov 2018 Behov 2025  Kommentar 
Öckerö Seglande 
gymnasieskola 

300 300 300  300+50  

 

5. Socialnämnden 
 
Allmänna utgångspunkter 
Här redovisas det samlade behovet av lokaler under Socialnämndens verksamheter under perioden 
2018-2040. Planen revideras årligen mot bakgrund av uppdaterad prognos. 
 
Sammanställning av lokaler 
Nedan följer en sammanställning av de lokaler som Socialnämnden hyr från det kommunala bolaget 
Öckerö Fastigheter AB eller från annan hyresvärd. 

Lokal Status Åtgärd  Yta Hyresvärd 

Solhöjden Norra 

Särskilt boende för 
äldre 

3 vån, 88 platser. 7 arbetssektorer fullservice 
inklusive centralkök (kapacitet ca 200) fotvård, 
frisör, café, restaurang, konferens, hemsjukvård 
och vaktmästeri. Omklädning och 
personalutrymme  

De ergonomiska förutsättningarna i lägenheternas 
badrum kritiseras av Arbetsmiljöverket. 

Alla enheter samt tillagningsköket har stora 
renoverings och ombyggnadsbehov.  

Förstudie för 
tillagningskök och 
förstudie om 
konvertering av 
lägenheter för större 
badrum har genomförts. 
Kommunstyrelsen har 
tillsatt utredning av 
behov och möjligheter 

4083 
+ 
2983 

ÖFAB 
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kring utveckling av 
Solhöjden Norra. 

Solhöjden Södra 

Särskilt boende för 
äldre 

Solhöjdens äldreboende - 3 vån, 48 platser.  

Samlingssal och konferens. SPA och gym. 
Kontorslokaler, omklädning och personalutrymme  

 

Inflyttning jan 2020 4398 TORNSTADEN 

Bergmans 
grupphem 

Särskilt boende för 
äldre 

Bergmans grupphem - äldreboende med inriktning 
demens, 32 platser. 4 arbetssektorer med 
matlagning per avdelning. Dagverksamhet, 
omklädning, och personalutrymme. 

Ändamålsenliga lokaler 
men med otillräcklig 
kapacitet. 
Behovsbeskrivning 
utarbetad. 

2230 ÖFAB 

Björnhuvudsvägen 
54 

Administrativa lokaler  

 

Möjlig flytt till 
kontorsavdelning till Nya 
Solhöjden 2020. 

230 ÖFAB 

Heinövägens 
gruppbostad 

Boende för 5 brukare i egna lägenheter både övre 
och nedre plan. Personaltoalett, kontor och 
jourrum på nedre plan. Gemensamhetsutrymmen. 
Mötesrum/ toalett övre plan. 

Delvis ändamålsenliga 
lokaler. Behov av större 
hygienutrymmen utifrån  
Arbetsmiljöverkets krav. 

427 ÖFAB 

Hedens By 54 
gruppbostad 

5 lägenheter omklädning och personalutrymme, 
gemensamhetsutrymme och kök.  

Delvis ändamålsenliga 
lokaler, Behov av 
ytterligare 
förrådsutrymme. Behov 
av större 
hygienutrymmen utifrån  
Arbetsmiljöverkets krav. 

421 ÖFAB 

Hedens By 
servicehus 

Korttidsboende 8 + 8 platser. Dagrehabilitering, 
arbetsterapeuter, sjukgymnaster, daglig 
verksamhet FH, Simbassäng, administration. 
Behandlingsenhet och bemanningsservice samt 
enhetschefer IFO/FH. Även omklädning och 
personalutrymme.  

Lokaler ändamålsenliga 1268 ÖFAB 

Hedens By 13-17 
Lägenhetsboende 

5 lägenheter varav en personal och två annan 
särskilt anpassad bostad som är en bostad där 
brukaren bor och har insatser av personlig 
assistans. 

 

Lokaler för personal, 
ändamålsenliga.  

 

300 ÖFAB 

Solhöjden 
seniorlägenheter 

6 seniorlägenheter till vilka förvaltningen har 
förtur.  

Lokaler ändamålsenliga. 48 ÖFAB 

Knippla 
föreningsgård 

Hemtjänstlokal Lokal ändamålsenlig 88 ÖFAB 

Solhöjden 
seniorlägenheter 

Hemtjänstlokal Öckerö Hälsö antal personal 6 st. 1 
toalett och kök 

Personallokal ej 
ändamålsenlig. Lokal för 
liten. Behovsbeskrivning 
finns. 

 ÖFAB 

Smörblomsvägen 
8 

Hemtjänstlokal Björkö Lokal ändamålsenlig  ÖFAB 

Etableringsenheten 
Valenvägen 9 

Björnhuvudsvägen 
33 

Norgårdsvägen 4 

Brattevägen 34 

Hedens By 

Boendelösningar för nyanlända i äldre bostadshus 
och moduler 

Kompletterande 
lösningar utreds 

 ÖFAB 
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Räddningstjänsten 

Lokal Status Åtgärd Yta Hyresvärd 

Öckerö 
Brandstation 

Brandstation, maskinpark, konferens, 5 kontor, 
gemensamhetsutrymme, förråd kök. Verksamheten 
svarar själva för driften. 

Lokaler ändamålsenliga  ÖFAB 

Knippla 
Brandvärn 

Brandvärn, varmhållen maskinpark omklädning, wc Lokaler ändamålsenliga 
dålig isolering 

 Öckerö 
Räddningstjänst 

Kalvsund 
Brandvärn 

Brandvärn varmhållen maskinpark omklädning Lokaler ändamålsenliga  Öckerö 
Räddningstjänst 

Grötö Brandvärn Kombinerad Brandvärn/pumpstation och 
förrådscontainer 

Ej ändamålsenliga 
lokaler. Behov av större 
inomhus yta  

 Öckerö 
Räddningstjänst 

Rörö Brandvärn Brandvärn, varmhållen maskinpark omklädning, wc Lokaler ändamålsenliga  Öckerö 
Räddningstjänst 

Hyppeln 
Brandvärn 

Brandvärn, varmhållen maskinpark omklädning, wc Lokaler 
ändamålsenliga, 
betonggolv behov av 
åtgärd 

 Öckerö 
Räddningstjänst 

Björkö 
Brandstation 

Brandstation, maskinpark, konferens, 
gemensamhetsutrymme, förråd kök.   

Lokaler 
ändamålsenliga, behov 
av underhåll 

 Öckerö 
Räddningstjänst 

 

Privata hyresvärdar 
Lokal Status Åtgärd Yta Hyresvärd 

Östra Hamnen 

 

Daglig verksamhet FH med inriktning sinnesstimulering 
och aktiviteter måndag - fredag för personer med 
kognitiva och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Från augusti 2019 finns här även Gallerian Service  

Ändamålsenliga lokaler 
genom om- och 
tillbyggnad 2019 

111
0 

Blomab 
Fastigheter 
KB 

Gruppbostad 
Hemvärnsväge
n 23 

Gruppbostad för 5 brukare i egna lägenheter.  
Personallägenhet med pentry, toalett, kontor och 
jourrum.  Gemensamutrymmen.  

Delvis ändamålsenliga 
lokaler. Behov av större 
hygienutrymmen 
utifrån  
Arbetsmiljöverkets 
krav. 

 KB 
Västergårde
n 

Gruppbostad 
Sälvägen 2 

Boende för 6st brukare i egna lägenheter + 
gemensamhetsutrymmen och personalutrymmen 

Delvis ändamålsenliga 
lokaler, Renovering och 
ombyggnad genomförs 
enligt avtal med 
fastighetsägaren. 
Behov av större 
hygienutrymmen 
utifrån  
Arbetsmiljöverkets 
krav.  

435 Blizzard AB 

Hemtjänstlokal
Rörö 

Hemtjänstlokal Lokal ändamålsenlig  Rörö 
hamnförenin
g 

Hemtjänstlokal
Hyppeln 

Hemtjänstlokal Lokal ändamålsenlig  Hyppelns 
församlingss
tiftelse 

Verksamhet äldreomsorg 
2019 är 3 249 personer i kommunen äldre än 65 år. Det är 25 procent av kommunens totala befolkning 
om 13 033 personer. Enligt SCBs befolkningsprognos kommer andelen äldre att öka och 2030 är cirka 
3 979 personer, eller 29 procent, av befolkningen äldre än 65 år.  
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I tabellen nedan har hänsyn tagits till olika befolkningsökningstakt inom åldersgrupperna 65-79 och 
80+. För att beräkna en differentierad ökning av platser har en genomsnittlig andel invånare (under 
perioden 2013 till 2017) i särskilt boende för gruppen 65-79 år respektive 80+ applicerats på 
befolkningsprognosen. Det ger ett antal personer i varje åldersintervall som förväntas ha behov av 
särskilt boende respektive år. Summeras dessa och sätts i relation till invånartalet 65+ erhålls den 
andel invånare som beräknas vara i behov av särskilt boende för respektive år.  

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Antal invånare 65+ 3 173 3 249 3 314 3 359 3 434 3 494 3 560 3 612 3 694 3 759 3 825 3 894 3 979

3 173 3 249 3 314 3 359 3 434 3 494 3 560 3 612 3 694 3 759 3 825 3 894 3 979

Antal invånare 65+

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Antal invånare 80+ 765 789 804 842 894 941 1 004 1 075 1 149 1 210 1 259 1 317 1 338

765 789 804 842 894 941 1 004 1 075 1 149 1 210 1 259 1 317 1 338

Antal invånare 80+
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Tabell över differentierat behov för åldersgruppen 65-79 år respektive 80+

 

 
 

Behovet av platser för demensboende är svår bedömt men det finns goda skäl att anta att dementa i 
kommunen kommer att öka påfallande till och med 2030. Demens är ett samlingsbegrepp för flera 
olika sjukdomstillstånd med ålder som främsta riskfaktor.  Utvecklingen i hela Sverige går mot att 
äldre som är ålderssvaga och somatiskt sjuka i allt större utsträckning vårdas i det egna hemmet, 
samtidigt som behovet av boendeplatser för demenssjuka ökar. 

I samband med den årliga lokalrevisionen följer socialförvaltningen upp och utvärderar hur 
beräkningsmodellen står sig mot hur behovet utvecklas över tid. Beräkningarna bör uppdateras efter 
att en ny prognos gjorts i mars 2020. 

När Solhöjden Södra står klar i januari 2020 har kommunen en kapacitet på 126 platser för särskilt 
boende för äldre och därtill 16 platser för korttidsboende. 2008 bedömde Länsstyrelsen dåtida 
tillsynsmyndighet att Solhöjdens avdelningar Skutan och Klippan inte  uppfyller kravet på fullvärdiga 
lägenheter för äldre personer. Vid uppföljningsbesöket 2011 upprepades kritiken av Socialstyrelsen. En 
förstudie som genomförts visar på möjligheten att bygga om och renovera två avdelningar för att skapa 
rymligare lägenheter med större badrum. Det innebär att antalet lägenheter reduceras.  
 
I augusti 2019 gav kommunstyrelsen kommundirektören uppdraget att ytterligare utreda behov och 
möjligheter kring utveckling av Solhöjden Norra. 
 
Utöver särskilt boende och korttidsplatser behöver kommunen också bidra till att skapa fler boende- 
och omsorgsalternativ som kan främja kvarboende. Exempel på det kan vara trygghetsboende. En 
långsiktig planering har påbörjats. Lämplig mark för olika former av boenden reserveras i 

0
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100

150

200

250

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

Framtida behov av särskilt boende för äldre

Antal tillgänliga platser Efter renovering 65+ (öö snitt 3,5%)

65+ (urspr rek 5,0%) 65+ (ny rek 4,0%) 65+ (medel riket 4,2%)

65+ (differentierat behov)
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översiktsplanen som utredningsområden på Öckerö och Hönö. Till exempel området mellan 
Prästängens idrottsplats och Bergmans gruppboende på Öckerö och Nästås på Hönö.  

Befintliga äldreboenden i kommunen samt utredningsområden. 

   

Verksamhet funktionshinder 
Inom verksamhet funktionshinder i Öckerö finns idag 28 platser som är fördelade på gruppbostad och 
serviceboende. Om individen så önskar ska kommunen kunna erbjuda den enskilde eget boende. 
Verksamhet för personer med funktionsnedsättning lyder under ”Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade” (LSS).  

Gruppbostad - Bostad med gemensamhetsutrymmen och där service och vård kan ges alla tider på 
dygnet. Gruppbostaden ska vara ett bostadsalternativ för personer med funktionsnedsättning, som har 
ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det behövs tillgång till personal hela dygnet. I 
princip ska man kunna täcka den enskildes hela stödbehov. 2019 har Öckerö kommun 21 
gruppbostadsplatser. Socialkontoret har ansvar för att följa behovet och ta fram  prognos för 
gruppbostäder. 
 
Arbetsmiljöverket har kritiserat de ergonomiska förutsättningarna med hot om vite i några 
gruppbostäder. Bland annat efterfrågas rymligare badrum i lägenheterna.  
Situationen kan hanteras genom  ombyggnad och tillbyggnad. Socialförvaltningen behöver utreda 
frågan vidare. Under 2019 upphandlar kommunen en ny gruppbostad för sex boende på södra Hönö.  
 

Gruppbostad Kapacitet Beläggning Behov 2019 Behov 2030 Kommentar 
Sälvägen 2 6 6 6 6  
Heinövägen 5 5 5 5  
Hedens By 54 5 5 5 5  
Hemvärnsv 23 5 5 5 5  
Nya 
gruppbostäder 

  6 6+6  

Summa 21 21 27 33  
 

Servicebostad - Boende som ger tillgång till service i form av måltider, personlig service eller 
omvårdnad. Boende med särskild service i form av servicebostad kan för vissa personer med 
funktionsnedsättning vara en lämplig mellanform av bostad – mellan ett helt självständigt boende i 
egen lägenhet och en gruppbostad. 2019 har Öckerö kommun sex servicebostadsplatser.  För att kunna 
ge detta stöd behövs närliggande lokaler för personal. 

Bostad med 
särskild service 

Kapacitet Beläggning Behov 2019 Behov 2030 Kommentar 

Hedens By 13-17 6 6 6 6  
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Daglig verksamhet - Kommunen har ansvar för vuxna personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar. Daglig verksamhet planeras tillsammans med deltagaren utifrån var och ens 
förutsättningar. Verksamheten kan innehålla produktion av varor, tjänster, träning av färdigheter eller 
andra aktiviteter. 2019 har Öckerö kommun 32 anpassade platser i egen regi inom daglig verksamhet.    

Daglig verksamhet Kapacitet Beläggning Behov 2019 Behov 2030 Kommentar 
Östra Hamnen, 
Krabban  

22 22 22 27  

Röda korset, 
Öckerö. 

5 5 5 5  

Hedens By 5 5 5   
Summa 32 32 32 32  

 

Lägenhet med kommunalt kontrakt/referenslägenhet/träningslägenhet - Kommunen förfogar i 
dagsläget över ett antal lägenheter med kommunalt kontrakt hos ÖFAB. Den vanliga definitionen av 
kommunalt kontrakt är att personer som på grund av medicinska orsaker och/eller sociala skäl inte 
kan ordna bostad på egen hand finns bistånd i form av ett kommunalt kontrakt på en lägenhet.  

Om hushållet bedöms att inte klara ett kommunalt kontrakt är ett referensboende att föredra. Ett 
referensboende har ett större inslag av stöd och omsorg som kan innebära en annan form av 
organiserat boende. 

Det finns även behov av träningslägenheter centralt placerade i kommunen. Träningslägenheter 
möjliggör hemtagning av yngre personer som tidigare bott i familjehem eller behandlingshem. Här 
kan de träna sig i att bo i egen lägenhet och klara av att sköta ett hem och övrigt vardagsliv.  

 

6.  Kommunstyrelsens verksamheter 

Allmänna utgångspunkter 
Här redovisas det samlade behovet av lokaler under Kommunstyrelsens verksamheter och enheter 
under perioden 2019-2040. Planen revideras årligen mot bakgrund av uppdaterad prognos och kända 
omvärldsförändringar.  

Sammanställning av lokaler för Kommunstyrelsens verksamheter  
Lokal Status Åtgärd Yta Hyresvärd 

Kommunhuset 

 

 

Förbättrad arbetsmiljö och 
ökad säkerhet 

Översyn och åtgärdsplan 
etapp 1 genomförd 

2280 ÖFAB 

Centralarkivet i 
kommunhuset 

 

 

Nuvarande arkiv följer inte 
lagkrav. 

Utreda förutsättningarna 
för nytt eller ombyggt 
centralarkiv 

Ingår i ovan ÖFAB 

Huvudbibliotek 

 

 

Lokaler med syfte att bedriva 
biblioteksverksamhet. 
Innehåller också 
utställningshall, kontor och 
konferens.  

Ändamålsenliga lokaler  1689 

Inklusive 
familjecentral 
och hörsal  

ÖFAB 

Familjecentral med 
hörsal 

Vänder sig till familjer med 
barn 1-5 år 

Hörsal kan även användas för 
diverse evenemang. 

 

Ombyggda och 
renoverade lokaler 2019 

647 ÖFAB 
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Fritidsgård Verksamhet som bidrar till en 
rik fritid för unga i kommunen, 
Björnhuvudsvägen 54 

Nyrenoverade och 
ändamålsenliga lokaler 

450 ÖFAB 

Fritidsbank Utlåning av sport- och 
fritidsutrustning till 
kommunens invånare, 
Björnhuvudsvägen 54 

Nyrenoverade och 
ändamålsenliga lokaler 

70 ÖFAB 

Moppegarage  Garage och verkstad för 
motorintresserade i 
samverkan med ideell 
förening, Björnhuvudsvägen 
54. Tillfälligt bygglov 2018. 

Nybyggda och 
ändamålsenliga lokaler 

60 ÖFAB 

Biblioteksfilial Björkö Lokaler med syfte att bedriva 
biblioteksverksamhet. 
Smörblomsvägen 2 

 Ett rum. Trångt men 
ändamålsenligt. 

Flyttar till Björkö skola 

2021-01-01 

 

 ÖFAB 

Biblioteksfilial Rörö 
 

Lokaler med syfte att bedriva 
biblioteksverksamhet. Byns 
väg 30 Två rum, samnyttjas 
med andra föreningar 

Normalt underhåll  Rörö 
församlingshem 
Svenska Kyrkan 

Biblioteksfilial Knippla 
 

Lokal i affärslokal 
Centrumhuset där böcker kan 
lånas/lånas ut 

Normalt underhåll  Centrumföreningen 

Biblioteksfilial Hyppeln 
 

Lokaler med syfte att bedriva 
biblioteksverksamhet. I gamla 
skolan. Relativt nyinflyttade.   

Normalt underhåll  Hyppelns 
Fiskhamnsförening 

Prästängens idrottsplats Fotboll och annan idrott Iordningsställande av 
läktare och bod för 
gräsklippare. 

11895 ÖFAB 

Ishall Issport för barn, ungdomar och 
vuxna, Verksamheten svarar 
själva för driften. 
Renoveringsbehov av 
omklädningsrum. 
Stort behov av yttre 
renovering, fasad, fönster  
Behov av renovering av 
omklädningsytor för 
personalen. 

Utvecklings- och 
underhållsplaner behöver 
tydliggöras.  
Projektering av 
solcellsanläggning för att 
kunna erbjuda isyta året 
runt till oförändrad 
kostnad. 
 

4328 ÖFAB 
 

Aktivitetsområdet vid 
Göstahallen 

Skate, lek och fysträning, 
Verksamheten svarar själva 
för driften. 

  ÖFAB 

Centralförråd 
 
 

Möta behov av arbetsplatser 
och skapa flexibilitet då det 
saknas samtalsrum, grupprum 
och konferensrum 
 

Fortsatt analys av behov 
och lösningar.  
 

1451 ÖFAB 

Öckerö Fastigheter 
Huvudkontor 

Kontor, lager, garaget 
 

Normalt underhåll  ÖFAB 

Arbetsmarknadsenheten 
kontor Lammholmen 

Arbetsmarknadsenheten Normalt underhåll 324 ÖFAB 

Vaktstuga  
Färjeläge Öckerö 
 

Nybyggd kaj och 
personalutrymme 

Normalt underhåll  Öckerö Kommun 

 
Behov av nya lokaler alternativt möjlig avveckling 
Lokalresursplanen för kommunstyrelsens verksamheter strävar efter att korrekt beskriva det samlade 
behovet av lokaler och anläggningar under planperioden. Planeringen grundar sig på beräknad 
befolkningsutveckling, utbyggnadstakt avseende bostäder och konsekvenser som det kan tänkas få för 
kommunal service och administration. Planen revideras årligen. Behovet av lokaler och anläggningar 
har hitintills ändrat sig förhållandevis lite över tid. 

Anläggningsbestånd 
Kommunstyrelsens anläggningar är lokaliserade i huvudsak till Centralförrådet, Hönö Pinan 
Vattenreningsverk, Öckerö gamla färjeläge, Kärrsvik ÅVC och Prästängens idrottsplats.  
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Kommunhuset 
Kommunhuset rymmer medborgarkontor och kommunservice. En översyn av lokalerna och husets 
användning är gjord och insatserna följer en fastställd åtgärdsplan. Frågor som hanteras är:  

• husets kapacitet, arbetsmiljö, och arbetsorganisation 
• tillgänglighet och säkerhet vid medborgarkontakter 
• fukt inomhus på grund av läckage 

 
Fritid och kultur 
Huvudbiblioteket ligger centralt i Öckerö centrum, nära kommunhus, grund- och gymnasieskola och 
Närhälsa. Biblioteket har stort utbud och används även för konstutställningar, film och teater. Vintern 
2019 invigdes en familjecentral i ombyggda lokaler i huvudbiblioteket. Ambitionen är att lokalerna 
skall kunna skall kunna bli en naturlig mötesplats för kommuninvånarna och då särskilt föräldrar och 
barn som skall kunna ta del av biblioteket, öppna förskolan, socialtjänsten och närliggande 
Barnavårdscentral. Hörsalen kommer att finnas kvar, om än i mindre form, och ska kunna användas 
som samlingssal för olika evenemang. Fritidsgården har sedan våren 2018 egna lokaler i ”Läkarvillan” 
där ungdomar kan mötas utanför skoltid. Biblioteksfilialer finns på Björkö, Knippla, Hyppeln och 
Rörö. Lokalkostnaderna för filialerna är blygsamma. Den stora frågan blir i stället vilken roll 
biblioteken kommer att ta när alltmer litteratur kan nås digitalt.  
 
Prästängens idrottsplats är en unik anläggning med konstgräsplaner, motionsspår, 
friidrottsmöjligheter, ishall och skatepark och fotbollshall i samarbete mellan kommun, 
idrottsförening och ÖFAB. Området används flitigt och olika förslag om utbyggnation och 
kompletteringar framförs ofta.  Kultur och Fritidsverksamheten sköter också badstränder och 
lekplatsanläggningar utöver skolgårdar. 
 
 

7. Planerad lokalutveckling 
 
Övergripande beskrivning av lokalbeståndet  
Det kommunala bolaget Öckerö Fastigheter AB äger merparten av de lokaler som kommunen 
disponerar. De är en central part när kommunen diskuterar underhåll, utveckling samt om- och 
tillbyggnader. Genom en långsiktig lokalresursplanering kan kommunen minska användningen av 
moduler och andra tillfälliga lösningar. Tillfälliga lokaler är ofta dyrare och sämre anpassade till 
verksamhetens behov. Under 2010-talet har kommunens lokalplanering varit inriktad på 
effektivisering och modernisering, inte kapacitetsökning. Under 2017 invigdes om- och tillbyggda 
Hedens förskola och skola på Hönö samt nybyggda Brattebergs förskola och skola på Öckerö. Det 
innebar att kommunens verksamheter flyttade ur flera små, nerslitna och ej ändamålsenliga lokaler 
och in i nya som ger förutsättningar för god arbetsmiljö och rationell organisation. Mer återstår att 
göra för att komma till rätta med brister i vissa byggnaders basfunktioner såsom värme, ventilation, 
belysning, elsystem, toaletter och omklädningsrum. Underhållet av vissa lokaler är eftersatt, väggar, 
golv och tak är slitna i flera utrymmen.  

Kommunen och ÖFAB genomför gemensam analys minst en gång om året med respektive 
Socialförvaltning, Barn- och utbildningsförvaltning och Kommunstyrelsens förvaltning. 
Samplaneringen syftar till att värdera och prioritera behoven och förslagen från lokalrevisionen, samt 
fatta beslut om vilka åtgärder som ska genomföras. Resultatet av planeringen dokumenteras i 
lokalresursplanen som uppdateras och antas i kommunstyrelsen årligen. 

Sammanställning över planerad lokalutveckling 
 

Kommunstyrelsens 
verksamheter 

Behovsbeskrivning Åtgärd Genomförande 

Kommunhuset 
 
 

Förbättrad arbetsmiljö och ökad 
säkerhet 

Översyn och åtgärder 2019-2020 

Centralarkivet 
 
 

Nuvarande arkiv följer inte lagkrav Utreda förutsättningarna för nytt 
eller ombyggt centralarkiv 

2019 
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Centralförråd 
 
 

Möta behov av arbetsplatser och skapa 
flexibilitet då det saknas samtalsrum, 
grupprum och konferensrum 
 

Fortsatt analys av behov och 
lösningar  
 

2019 

Barn- och utbildnings 
förvaltningen 

Behovsbeskrivning Åtgärd Genom-
förande 

Björkö förskola och 
skola 

Nuvarande huvudbyggnad kommer inte 
att räcka.  

Helt ny huvudbyggnad upphandlad. 
Byggnationen påbörjad aug 2019 

2019-2020 

Hedens förskola och 
skola 

Barn- och elevantalet har ökat på Hönö. 
Tillfälliga moduler på skolgården ska 
avvecklas. 

Tillbyggnad av förskoleavdelningar 
på Heden  

2020 

Bergagårdsskolan Icke ändamålsenliga och slitna lokaler Renovering och tillbyggnad enligt 
förstudie 

2022 

Socialförvaltningen Behovsbeskrivning Åtgärd Genomförande 

Solhöjden Norra 

Särskilt boende för 
äldre 

Sökande hänvisas till andra 
boendelösningar på grund av platsbrist. 
Befintliga avdelningar behöver 
moderniseras för att kunna ge god 
omvårdnad och boende. Köket skall 
leverera mat till ytterligare boende samt 
personal och behöver renoveras. 

Nytt äldreboende, 48 platser med 
demensinriktning uppförs på 
Solhöjden Södra 
Kommunstyrelsen har tillsatt 
utredning av behov och möjligheter 
kring utveckling av Solhöjden Norra. 

2019-2020 

Gruppbostad enligt 
LSS, Hult 1:662 

Behov av boende för 6 brukare i egna 
lägenheter.  

Upphandling och nybyggnation av 
gruppbostad. 

2019-2021 

Alternativa boende för 
äldre 

Kommunen behöver troligtvis 
komplettera med cirka 15+20 nya 
platser till 2030. 

Uppmuntra variation och fler 
boendealternativ som kan främja 
kvarboende 
 

2028 

Hyresavtal 
Kommunens lokalstrateg handlägger kommunens avtals- och avtalsutvecklingsfrågor. Hyresavtal ska 
på sikt registreras i kommunens avtalsdatabas.  
 
Uthyrning av lokaler i andra hand 
Rutiner för uthyrning av lokaler i andra hand behöver utvecklas för att uppnå en effektiv hantering och 
större tydlighet och tillgänglighet för boende i kommunen.  

 
8. Ekonomi 
 
Lokalkostnadsvolymer 
Nedan redovisas endast uppskattade kostnader för kommande lokalutvecklingsprojekt. 
Kommunfullmäktige fattar beslut i juni om budget för kommande år och fattar då även beslut om 
investeringsram per år. I de fall hyreskompensation ska lämnas till nämnderna inarbetas detta i 
driftskostnaderna i budgetförslaget. 
 

Drift Aktivitet Färdig-
ställt 

Fördelni
ngspost 
2019 

2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler Daglig verksamhet 2019 0 1 900 1 900 1 900 1 900 1 900 

Lokaler Kommunhuset 2019-
2020 0 - - - - - 

Lokaler Gruppbostad enligt LSS, Hult 
1:254 2021 3 500 - - 1 700 1 700 1 700 

Lokaler Solhöjdens äldreboende 2020 6 000 - 10 400 10 400 10 400 10 400 

Lokaler Hedens förskola och skola 2021 0 - - 2 200 2 200 2 200 

Lokaler Björkö förskola och skola 2021 4 000 - - 5 000 5 000 5 000 

Lokaler Bergagårdsskolan 2022 0 - - - 1 000 1000 

Summa   13 500 1 900 12 300 21 200 22 200 22 200 
 

Investeri
ng Aktivitet Färdigställt 2019 2020 2021 2022 2023 

Lokaler Daglig verksamhet 2019 500 - - - - 
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Lokaler Kommunhuset 2019-2020 500 - - - - 

Lokaler Gruppbostad enligt LSS, Hult 
1:662 2021 - - 1 000 - - 

Lokaler Solhöjdens äldreboende 2020 2 233 4 674 - - - 

Lokaler Hedens förskola och skola 2021 - 1 000 6 000 - - 

Lokaler Björkö förskola och skola 2021 - 4000 3 000 - - 

Lokaler Bergagårdsskolan 2022 - - - 8 000 - 

Summa   2 733 9 674 10 000 8 000 - 

 
9. Referenser 
Översiktsplan Öckerö kommun utblick Öckerö 2018 
SCB Befolkningsprognos Öckerö och riket 2018 
Boverket 
Strategier för ökad lokaleffektivitet SKL-2016  
God Samhällsbyggnad SKL 2017 
Bygga vackert SKL 2016 
Strategisk Lokalresursplan Göteborgs Universitet 2016-2040 
Strategisk Lokalresursplan Arboga kommun 
Strategisk Lokalresursplan Upplands Väsby kommun 
Framtidens arbetsplatser Susanna Toivanen 2015 
Bostadsförsörjningsprogram Öckerö kommun 



Sammanställning av remiss avseende Lokalresursplan  
2019-10-24 

  
Socialnämndens yttrande Kommentar 
 
Socialnämndens beslut: Socialnämnden ställer 
sig bakom lokalresursplanen. Nämnden ville 
skicka med följande synpunkter. Det bör framgå 
vem som är ägare till de olika 
brandvärnslokalerna. Under behovsbeskrivning 
för Solhöjden står det att tillagningskök behöver 
renoveras, men under åtgärd nämns inget om 
köket. 
 

 
Vem som är ägare av brandvärnsfastigheterna 
har förts in i planen. 
 
Kommunstyrelsen har tillsatt utredning av 
behov och möjligheter kring utveckling av 
Solhöjden Norra. 

Barn- och Utbildningsnämndens yttrande Kommentar 

Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag 
till kommunstyrelsen: 
Förslag till lokalresursplan 2019-2040 tillstyrks, 
med tillägget att nämnden vill försäkra sig om 
att konsekvenserna av planerad byggnation av 
Öckerö centrum finns med i lokalresursplanen. 
 

 
Befolkningsökning som ett resultat av Öckerö 
Centrum ingår i planen.   
 
Prognosen är framtagen av SCB för Öckerö 
kommun och bygger bland annat på tidigare in- 
och utflyttning, beräknad fruktsamhetsnivå, 
möjlig handläggningstid för detaljplaner och 
planerat bostadsbyggande i form flerbostadshus 
och småhus och beskrivs på sidan 5 i planen. 
 
 

Öckerö Fastigheter AB yttrande Kommentar 
 
Öckerö Fastighets AB finner det positivt att 
kommunen upprättat en lokalresursplan som 
sträcker sig över en längre tidsperiod. 
Rubrikmässigt bedömer vi att innehållet följer 
det som kan förväntas 
 

- 
 

 
Framtida utbyggnadsprojekt  
Bolaget noterar att ny översiktsplan antagits av 
fullmäktige liksom fördjupad översiktsplan för 
Björkö. Dessutom pågår ett antal 
detaljplaneprojekt och ett större antal har 
erhållit positivt planbesked. Detaljplanen för 
Öckerö centrum vilken planeras antas under 
2019 medger ungefär 400 nya bostäder. Bolaget 
har erhållit positiva planbesked för Spindeln, 
Tumlaren, Ankaret och Minnessten. Dessutom 
pågår detaljplanearbete för fastigheten 
Björkdungen på Björkö och kommunen 
beräknas lämna fastighet på Västergårds by vars 
befintliga detaljplan medger bostadsändamål. 
Detaljplaneprojekt pågår för andra aktörer på 
bland annat Knippla, Norra Brevik och Hjälvik. 
Sammantaget ser bolaget möjligheten till, ett för 
Öckerö kommun, mycket stort antal nya 
bostäder tillskapas under lokalresursplanens 
planperiod. I lokalresursplanen saknas, enligt 
vår mening, en genomgående analys av hur detta 
påverkar kommunens lokalplanering beroende 

 
Planlistan och bostadsförsörjningsprogrammet 
ligger till grund för lokalresursplanen. Det har 
varit ett medvetet val av kommunledningen att 
hänvisa till dem och inte redogöra för dem i 
detalj i lokalresursplanen. 
 
Kommunens tillväxtmål är framtagna utifrån en 
politisk ambition. 
 
Invånarantalet i Öckerö kommun närmar sig 13 
000. Den senaste 20-årsperioden har befolkning 
ökat med 60 personer om året. Översiktsplanen 
utgår från en framtida befolkningsökning om 80 
till 120 invånare per år. Enligt kommunens 
tillväxtmål är en hållbar tillväxt cirka 559 nya 
bostäder fram till 2030 och totalt 1 130 nya 
bostäder fram till år 2040. Mot den bakgrunden 
visar SCBs befolkningsprognos att kommunen i 
sin helhet växer till cirka 13 695 invånare 2030.  
 
Befolkningen ökar på Hönö, Öckerö, Björkö och 
Fotö och minskar på övriga öar. Barnafödandet 



på vilka kategorier som kan tänkas besitta dessa 
nya bostäder. Det troliga torde vara att 
kommunens behov av såväl förskola, skola, 
äldreomsorg, gruppboende mm markant ökar 
under planperioden. 
 

minskar i kommunen men kompenseras av att 
fler barnfamiljer flyttar in. Antalet barn och 
unga i skolåldern beräknas inte öka utan snarare 
minska fram till 2030. Andelen 
kommuninvånare över 65 år är 3 249 år 2019 
och kommer  att var  3 979 år 2030.  
 

 
I lokalresursplanen finns en bedömning av 
befolkningsprognosen baserat på SCBs 
statistiska underlag. Hur väl denna korrelerar 
med kommunens utbyggnadsplaner kan vi i 
lokalresursplanen inte utröna.  
  

 
Prognosen är framtagen av SCB för Öckerö 
kommun och bygger på bland annat på tidigare 
in- och utflyttning, beräknad fruktsamhetsnivå 
och planerat bostadsbyggande i form av 
flerbostadshus och småhus och beskrivs på 
sidan 5 i planen. 
 

 
Planering av hur framtida behov skall försörjas 
borde på ett mer ingående sätt inkluderas i 
lokalresursplanering och eventuellt kopplas till 
en översyn av befintliga detaljplaner och behov 
av framtida. Detaljplanernas genomförande kan 
därmed matchas så att möjligheten till 
försörjning av såväl kommunala som privata 
utförare kan genomföras. 
 
Utvecklat behov i befintliga fastigheter. 
Krav från såväl brukare av kommunal service 
som lagstiftare och myndigheter förändras över 
tiden. De lokaler som brukas idag kan inte med 
säkerhet sägas uppfylla de krav som ställs inom 
planperioden. Lokalresursplanen kan inte täcka 
alla de förändringar som eventuellt kan beslutas 
under planperioden men vi saknar en utvecklad 
analys över beståndet.  
 
Under rubriken Sammanställning av lokaler från 
sidan 8 görs visserligen en genomgång, oftast 
med bedömningen Normalt underhåll. Vi menar 
att någon form av analys av 
utvecklingsmöjligheterna och troligt framtida 
behov behöver ingå i lokalresursplanen. Över en 
planperiod som sträcker sig till 2040 anser vi att 
man bör göra en analys av potentiella 
verksamhetsförändringar. Även sådana 
förändringar som påverkar verksamhetens 
innehåll bör kunna ingå. Inte minst då en sådan 
analys från bolagets perspektiv kan få märkbara 
konsekvenser i form av förändrad 
kostnadsmassa såsom kostnader för 
mervärdesskatt och fastighetstaxering och 
därmed behov av hyresnivå. 
 

 
Kommunens tillväxtmål är framtagna av en 
strategisk grupp och bygger på en bedömning av 
trolig genomförandenivå av detaljplaner. Planen 
har kompletterats med denna information. 
 
Kommunen och ÖFAB ska genomföra 
gemensam analys minst en gång om året med 
SF, BUF, KS förvaltningar. Sid 20 
 
Kommunstyrelsen har tillsatt utredning av 
behov och möjligheter kring utveckling av 
Solhöjden Norra. 
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Strategisk lokalresursplan 2018-2040 
 
Ärende 
Kommunchefen har i samarbete med kommunens förvaltningar och på upp-
drag av kommunstyrelsen utarbetat en strategisk lokalresursplan som presen-
terar kommunens samlade behov av verksamhetslokaler i ett nuläge och fram 
till och med år 2040. 
 
Syftet med Strategisk lokalresursplan är att ge förutsättningar för att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbe-
hov i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv. Underlaget utgör verktyg för 
att kunna bedöma framtida investeringsbehov och kommunens samlade lokal-
kostnader. Målet är lokaler som på ett effektivt sätt bidrar till att ge kommu-
nens invånare god service, omsorg och utbildning och samtidigt stödjer an-
ställda i deras uppdrag. Lokalerna ska ha rätt storlek, geografisk placering och 
utformning utifrån verksamhetens behov och organisation. Lokalförsörjnings-
planen ska användas av nämnder och styrelser i det årliga budgetarbetet. 
 
Lokalresursplanen uppdateras årligen och följs upp i kommunstyrelsen. Inför 
detta arbete inventerar förvaltningarnas verksamheter användningen av sina 
lokaler. Lokalbehovet beskrivs på kort och lång sikt och bedöms utifrån om-
världsbevakning, demografisk utveckling och politiskt beslutade dokument.  
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
 
Göran Ohlsson (L), för Öckeröalliansen, föreslår att ärendet remitteras till so-
cialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och ÖFAB för inhämtande av 
synpunkter. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2018. 
Bilaga: Strategisk lokalresursplan 2018-2040 
 
Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels förvaltningens 
förslag, dels Göran Ohlssons (L) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Göran Ohlssons för-
slag. 
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Ks § 195 forts 

Kommunstyrelsens beslut 

För inhämtande av synpunkter remitteras ärendet till socialnämnden, barn- 
och utbildningsnämnden samt ÖFAB.  
 
 
 
 
 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 6 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-26  

   
   
BUN § 46 Dnr 103/18  
   
Remiss: Lokalresursplan 

 

 
Kommunchefen har i samarbete med kommunens förvaltningar och på uppdrag 
av kommunstyrelsen utarbetat en strategisk lokalresursplan som presenterar 
kommunens samlade behov av verksamhetslokaler i ett nuläge och fram till och 
med år 2040. 
 
Syftet med Strategisk lokalresursplan är att ge förutsättningar för att med god 
framförhållning kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov 
i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att 
kunna bedöma framtida investeringsbehov och kommunens samlade lokalkost-
nader. Målet är lokaler som på ett effektivt sätt bidrar till att ge kommunens 
invånare god service, omsorg och utbildning och samtidigt stödjer anställda i 
deras uppdrag. Lokalerna ska ha rätt storlek, geografisk placering och utform-
ning utifrån verksamhetens behov och organisation. Lokalförsörjningsplanen 
ska användas av nämnder och styrelser i det årliga budgetarbetet. 
 

 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, 2018-09-19 
Strategisk Lokalresursplan 2018-2040 
 

Barn- och utbildningsnämndens beslutsförslag till kommunstyrelsen 

Förslag till strategisk lokalresursplan 2018-2040 tillstyrks, med tillägget att 
nämnden vill försäkra sig om att konsekvenserna av planerad byggnation av 
Öckerö centrum finns med i den strategiska lokalresursplanen. 
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Att: Kommunstyrelsen 

 

 

Svar på remiss angående Strategisk  

lokalresursplan 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 28 augusti 2018 att förslag på Strategisk 

lokalresursplan över perioden 2018-20140 skickas till bland annat Öckerö Fastighets 

AB för remiss. Denna skrivelse fungerar som svar. 

 

Yttrande 

Öckerö Fastighets AB finner det positivt att kommunen upprättat en strategisk 

lokalresursplan som sträcker sig över en längre tidsperiod. Rubrikmässigt bedömer vi 

att innehållet följer det som kan förväntas. 

 

Framtida utbyggnadsprojekt 

Bolaget noterar att ny översiktsplan antagits av fullmäktige liksom fördjupad 

översiktsplan för Björkö. Dessutom pågår ett antal detaljplaneprojekt och ett större 

antal har erhållit positivt planbesked. Detaljplanen för Öckerö centrum vilken 

planeras antas under 2019 medger ungefär 400 nya bostäder. Bolaget har erhållit 

positiva planbesked för Spindeln, Tumlaren, Ankaret och Minnessten. Dessutom 

pågår detaljplanearbete för fastigheten Björkdungen på Björkö och kommunen 

beräknas lämna fastighet på Västergårdsby vars befintliga detaljplan medger 

bostadsändamål. Detaljplaneprojekt pågår för andra aktörer på bland annat Knippla, 

Norra Brevik och Hjälvik. Sammantaget ser bolaget möjligheten till, ett för Öckerö 

kommun, mycket stort antal nya bostäder tillskapas under lokalresursplanens 

planperiod. I lokalresursplanen saknas, enligt vår mening, en genomgående analys av 

hur detta påverkar kommunens lokalplanering beroende på vilka kategorier som kan 

tänkas besitta dessa nya bostäder. Det troliga torde vara att kommunens behov av 

såväl förskola, skola, äldreomsorg, gruppboende mm markant ökar under 

planperioden.  

 

I lokalresursplanen finns en bedömning av befolkningsprognosen baserat på SCBs 

statistiska underlag. Hur väl denna korrelerar med kommunens utbyggnadsplaner 

kan vi i lokalresursplanen inte utröna.  

 

Planering av hur framtida behov skall försörjas borde på ett mer ingående sätt 

inkluderas i lokalresursplanering och eventuellt kopplas till en översyn av befintliga 
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detaljplaner och behov av framtida. Detaljplanernas genomförande kan därmed 

matchas så att möjligheten till försörjning av såväl kommunala som privata utförare 

kan genomföras.  

 

Utvecklat behov i befintliga fastigheter 

Krav från såväl brukare av kommunal service som lagstiftare och myndigheter 

förändras över tiden. De lokaler som brukas idag kan inte med säkerhet sägas 

uppfylla de krav som ställs inom planperioden. Lokalresursplanen kan inte täcka alla 

de förändringar som eventuellt kan beslutas under planperioden men vi saknas en 

utvecklad analys över beståndet.  

 

Under rubriken Sammanställning av lokaler från sidan 8 görs visserligen en 

genomgång, oftast med bedömningen Normalt underhåll. Vi menar att någon form 

av analys av utvecklingsmöjligheterna och troligt framtida behov behöver ingå i 

lokalresursplanen. Över en planperiod som sträcker sig till 2040 anser vi att man bör 

göra en analys av potentiella verksamhetsförändringar. Även sådana förändringar 

som påverkar verksamhetens innehåll bör kunna ingå. Inte minst då en sådan analys 

från bolagets perspektiv kan få märkbara konsekvenser i form av förändrad 

kostnadsmassa såsom kostnader för mervärdesskatt och fastighetstaxering och 

därmed behov av hyresnivå. 

 

 

För Öckerö Fastigheter 

 

 

Öckerö 2018-10-31 

 

 

 

Hans Andreasson 

Verkställande direktör  
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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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Öckerö 2019-11-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Lisette Larsson 
Ärende: Kapacitetsökning för rening av spillvattnet i Öckerö kommu  
Diarienummer: 150/19 

 

Tjänsteskrivelse 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta enligt alternativ 1. 
 
Ärende 
Pinans avloppsreningsverk har ett kapacitetsproblem på grund av att mängden 
organiskt nedbrytbart material eller syreförbrukande material, BOD, som tillförs 
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 maxvärdet som är av 
intresse då kommunens reningsverk är skyldiga att kunna ta hand om det 
förväntade maxflödet. Tillståndet för avloppsreningsverket är 14 000 PE. 
 
Kommunstyrelsen tog 2018-04-27 ett inriktningsbeslut om ett nytt reningsverk i 
kommunen. Efter detta beslut har va-enheten tagit hjälp av upphandlad konsult och 
fick då fram tre alternativ för att öka kapaciteten av spillvattenrening i kommunen. 
 
Alternativ 1. Uppgradering av Pinans avloppsreningsverk till 25 000 PE. Detta 

förslag består av två etapper. Etapp 1 innebär en ökning av kapacitet 
till ca 20 000 PE och Etapp 2 till ca 25 000 PE. Verket kompletteras 
även med en ny utloppsledning. 

 

Alternativ 2. Nytt kompletterande mindre verk på sydöstra Björkö för ca 10 000 PE 
och bibehållande av Pinan. Det nya verket kräver en ny 
utloppsledning. Pinans avloppsreningsverk rustas upp och dess 
kapacitet på ca 14 000 PE behålls. 

Alternativ 3. Ett helt nytt avloppsreningsverk på sydöstra Björkö med en kapacitet  
för ca 25 000 PE. Det nya verket förses med en ny utloppsledning. 



 
 

 

I takt med ökande exploatering föreslås för alternativ 1 också utbyggnad av en ny 
sjöförlagd överföringsledning mellan Björkö och inloppspumpstationen till Pinan, 
vilket är att föredra framför ombyggnad av nuvarande överföringssystem via 
Kalvsund och Grötö. 

Alla tre alternativen förutsätter att kommunen på sikt bygger ut 
överföringsledningar för spillvatten mellan Rörö – Hyppeln – Hälsö och bygger om 
de lokala reningsverken på Rörö och Hyppeln till pumpstationer. 

  
Ekonomi 
Kommunstyrelsen har tidigare fattat ett inriktningsbeslut om att ett nytt 
reningsverk ska vara på plats i kommunen inom tio år. Kommunstyrelsen har även 
godkänt en tidsplan för arbetet med ett nytt reningsverk.  
En översiktlig bedömning visar att alternativ 1 är det mest ekonomiskt födelaktiga 
alternativet men kostnaderna behöver ytterligare preciseras. Så snart projekteringen 
är gjord återkommer Va-enheten med en preliminär kostnad. 
 
 
Bedömning 
Följande faktorer har bidragit till att öka medelbelastningen avseende BOD på 
Pinans ARV: 

- En ökande befolkning. Mellan 1969-2018 har befolkningen ökat med snitt 97 
invånare per år. De senaste tio åren har medelsökningen varit 63 invånare 
per år.  

- En ökande andel som arbetar i kommunen. Antalet som pendlar från 
kommunen till arbete har enligt SCB varit relativt konstant sedan 2004 
medan antal som bor och arbetar i kommunen samt de som pendlar in till 
kommunen för att arbeta har ökat. Dagbefolkningen kan därför inte sägas 
vara mindre än nattbefolkningen. 

- Antal besökande har ökat. Beläggningen på gästhamnarna har varit relativt 
konstant om ca 25 000 båtar per år medan nyttjande av ställplatser har ökat 
och förväntas öka ytterligare framgent. 

 
Maxbelastningen avseende BOD på Pinans reningsverk har varierat under de 
senaste tio åren. Det är aldrig tillåtet att överskrida gränsvärden, alltså Pinans 
tillstånd, utan kommunen är skyldig att kunna hantera maxbelastning. 
 
En risk med överskridande är att miljökvalitetsnorm vatten för Stora Kalvsund inte 
kan uppnås. Hittills har reningsgraden varit god på Pinan, mycket tack vare en god 
bakteriekultur. Om gränsvärden överskrids finns en risk att EU dömer kommunen 
till mycket höga bötesbelopp. 
 
 
 
 
Expediering av beslut 
Länsstyrelsen Västra Götaland 



 
 

 

 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
………………………………………..                                                  ………………………………………. 
Gull-Britt Eide                                                                            Urban Olsson 
Kommundirektör                                                                        Samhällsbyggnadschef 
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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 

 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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Öckerö 2019-10-09 
 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen 

 
Handläggare: Theres Benito, Andreas Beutler 

Diarienummer: KS 0057/19 

Medborgarförslag gällande införande av kommunala 
regler vid installation av luftvärmepumpar, som ett led i 
kommunens hälsoskyddsarbete 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 

Medborgarförslaget avstyrks. 
 
Ärendet (sammanfattning) 

Det har till kommunen inkommit ett medborgarförslag som gäller reglering av 
regelverket gällande installation av luftvärmepump. Med luftvärmepump avses både 
luft/luftvärmepump och vatten/luftvärmepump. De anser att Öckerö kommun borde 
precisera regelverket gällande installation av luftvärmepump, på så sätt, att ett 
godkännande ska krävas från de grannfastigheter mot vilka man avser att rikta 
luftvärmepumpen. Idag är det varken anmälningsplikt eller tillståndsplikt i 
kommunen för denna typ av värmepumpar. Efter granskning av lagstiftning, kontakt 
med närliggande kommuner och egna erfarenheter har plan-, bygg- och miljöenheten 
gjort bedömningen att det inte bör införas anmälnings- eller tillståndsplikt för 
luftvärmepumpar inom kommunen. 

 
Beredning 

Enligt medborgarförslaget har installation av luftvärmepumpar blivit alltmer 
förekommande och bullret allt intensivare. De vill därför precisera regelverket 
gällande installation av luftvärmepump, på så sätt, att ett godkännande ska krävas 
från de grannfastigheter mot vilka man avser att rikta luftvärmepumpen. 

Enligt 40 § första stycket punkten 10 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd (FMH) har kommunen möjlighet att meddela föreskrifter om 
luftvärmepumpar om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa 
uppkommer. Kommunen har alltså möjlighet att i lokala föreskrifter för människors 
hälsa och miljö införa tillstånds- eller anmälningsplikt för luftvärmepumpar inom de 
områden i kommunen som anses behövas. Detta ska dock vägas mot vad som sägs i 9 
kap 13 § miljöbalken och det är att kommunala föreskrifter som meddelas till skydd 
mot olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång för allmänheten 
eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. 

De lokala föreskrifterna för människors hälsa och miljö som gäller idag beslutades 
2014, innan dess hade Öckerö kommun anmälningsplikt gällande luftvärmepumpar. 
Anmälningsplikten togs bort bland annat pga. att det endast inkom ett fåtal 
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anmälningar. Uppfattningen var att endast en mycket liten del av de som installerade 
luftvärmepump inkom med en anmälan. Antalet klagomål gällande buller från 
luftvärmepumpar som inkom till enheten var också få. Sedan anmälningsplikten togs 
bort har antalet klagomål gällande detta inte bedömts ha ökat. Endast 2-3 st. klagomål 
gällande buller från luftvärmepumpar har inkommit till enheten sedan 
anmälningsplikten togs bort. 

De flesta kommuner i Öckerös närhet (Göteborg, Stenungsund, Lilla Edet, Ale, Orust, 
Tjörn) har inte anmälnings- eller tillståndsplikt gällande luftvärmepumpar. En 
angränsande kommun har idag anmälningsplikt men upplever att endast ett fåtal av 
de som installerar luftvärmepump anmäler detta till kommunen. 
Tjänstepersonorganisationen har för avsikt att föreslå att anmälningsplikten ska tas 
bort nästa gång de lokala föreskrifterna uppdateras. 

 
Ekonomi 

Om beslut fattas enligt förvaltningens förslag till beslut medförs inga ekonomiska 
konsekvenser. 

Att införa anmälningsplikt på luftvärmepumpar innebär ytterligare arbetsbelastning 
och skulle med det kräva ytterligare resurser i syfte att utöka personalkapaciteten. 

 
Bedömning 

Plan-, bygg- och miljöenheten gör bedömningen att anmälnings- eller tillståndsplikt 
för luftvärmepumpar inte bör införas i kommunen. Att införa anmälnings- eller 
tillståndsplikt skulle innebära en större arbetsbelastning för tjänstemännen inom 
miljöenheten. Enheten gör bedömningen att de eventuellt extra klagomålen avseende 
buller från luftvärmepumpar som beror på att kommunen inte har anmälnings- eller 
tillståndsplikt ändå innebär en mindre arbetsbelastning totalt sett än vad som skulle 
vara om alla som installerade luftvärmepump inkom med en anmälan/ansökan. Att 
införa anmälnings- eller tillståndsplikt utesluter inte att klagomål kan inkomma till 
enheten och de handläggs i så fall på samma sätt oavsett eventuell anmälningsplikt. 
Skulle tillståndsplikt införas och ett klagomål inkomma på en luftvärmepump som har 
fått tillstånd är det svårt att i efterhand dra in tillståndet. 

 
 
Bilagor 

1. Motion 
2. Beslut KF § 11 
3. Beslut KS § 116 

 
 
 

 
Urban Olsson Gull-Britt Eide 
Samhällsbyggnadschef Kommundirektör 



D
nr 2019-357 Ankom

stdatum
 2019-09-27
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Kommunstyrelsen 2019-12-03  
   
   
KS §304  Dnr 20/16  
   
 

Svar på medborgarförslag om plats för lek på Grötö 
 
Ärende 

 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.  

 

 

 

 
 



       

Öckerö 2019-11-13 

  

        TJÄNSTESKRIVELSE  
  Kommunstyrelsen   

(verksamhetsområde samhällsbyggnad)  
                                                                                                                                                                            

 

 Handläggare:  Per Karlbäck  
       Ärende:              Medborgarförslag om plats för lek på Grötö  

  
 Diarienummer:  KS 20/16    

  

Medborgarförslag om plats för lek på Grötö.  
  

Förslag till beslut  
Med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse skall medborgarförslaget anses 
besvarad.  
  
Ärendet (sammanfattning)  

 har i ett medborgarförslag den 2017-10-30 önskat 
att kommunen permanentar Triangeln som plats för lek i den nya översiktsplanen. 
  
Bedömning  
I ÖP 05 var området utlagt som bostäder, och är även i den nya översiktsplanen utlagt 
som bostäder. Dock saknas detaljplan, vilket är det instrument som styr 
markanvändningen i detalj. Frågan om lekplats eller ej inom området kallat för 
Triangeln, på lång sikt, ska hanteras inom ramen för en eventuell framtida 
detaljplaneläggning för att säkerställa en demokratisk process. För närvarande finns 
inget uppdrag där kommunen ansöker om plantillstånd. 
 
Ekonomi 
Varken intäkter eller utgifter. 
  

       Underskrift av berörd chef  
 
  
 
……………………………… 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 



2019-11-
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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  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.  

 

 

 
 



       

Öckerö 2019-11-13 

  

        TJÄNSTESKRIVELSE  
  Kommunstyrelsen   

(verksamhetsområde samhällsbyggnad)  
                                                                                                                                                                            

 

 Handläggare:  Per Karlbäck  
       Ärende:              Medborgarförslag om röjning av utmarkerna på Hyppeln  

  
 Diarienummer:  KS 20/16    

  

Medborgarförslag om röjning av utmarkerna 
på Hyppeln.  
  

Förslag till beslut  
Med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse skall medborgarförslaget anses vara 
besvarat.  
  
Ärendet (sammanfattning)  
Boende på Hyppeln har genom  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. 
  
Bedömning  
En grönstrukturplan för kommunens 3 största öar är under framtagande. De mindre 
öarna kommer eventuellt att inventeras under 2020. Grönstrukturplanen kartlägger 
grönområdens ekologiska och sociala värden inom tätbebyggelsen. För grönområden 
inom och utanför tätbebyggelse behöver skötselplaner tas fram. Denna åtgärd har 
planerats för 2021 i kommunens naturvårdsprogram del 2 åtgärdsplan.  
 
Ekonomi 
 
För att kunna ta fram skötselplaner måste ett Lona bidrag sökas, då det inte finns 
ekonomiska resurser i dagsläget. Kommunen kan inte agera arbetsgivare åt ideella 
organisationer för att utföra arbete av flera skäl, bland annat 
likabehandlingsprincipen, lagen om offentlig upphandling samt arbetsmiljö- och 
skadeansvarsaspekter. 
 



  
       Underskrift av berörd chef  
 

 

 
………………………………  
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör  
2019-11- 
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 Hyppeln 2016-01-05  
 
 
Medborgarförslag 
 
 
Våra öar, inte minst Hyppeln blir mer och mer bevuxet med ljung och buskage, 
vilket lett till att mindre och mindre av öns naturområde blir tillgängligt för 
utnyttjande och rekreation. Inte mindre viktigt är att växter som tidigare funnits 
på de öppna markerna försvunnit. 
En planering och ett program för hur man ska kunna röja utmarkerna behövs, 
och inte minst mänskliga krafter för att kunna genomföra det planerade. 
Vad vi förstått finns ingen plan inom kommunen hur detta ska kunna 
genomföras, och vid förfrågningar om hjälp blir svaret att resurser inte finns. 
Nu till förslaget: Använd de krafter och viljor som finns på Hyppeln,(kanske 
också på övriga småöar) Med öråds hjälp kan man få ihop personer som kan 
tänkas vara intresserade att ta på sej ansvaret för olika områden att röja och 
underhålla. Bistå med de redskap som kan behövas Betala en summa för 
tjänsterna, ideellt arbete kan INTE begäras för allt, det görs mycket redan 
frivilligt och obetalt. Kan vara en summa som handläggs och redovisas av 
samhällsförening/öråd.  
Det här förslaget är värt att fundera över, en vacker välordnad ö, gynnar inte 
bara enskild ö, utan kommunen i stort 
 
Boende på Hyppeln genom 
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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 

 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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Öckerö 2019 09 17 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Sandra Osberg/Karin Zachau 

Ärende: Medborgarförslag om märkning av Skärgårdsleden i Öckerö 
kommun 

Diarienummer: 0044/18 

 

Medborgarförslag om märkning av 
Skärgårdsleden i Öckerö kommun 
 

Förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen tillstyrker medborgarförslaget om märkning av 
Skärgårdsleden i Öckerö kommun.  
 
Ärendet  

 har lämnat in ett medborgarförslag om märkning av Skärgårdsleden 
i Öckerö kommun.  
 
Beredning 

 har lämnat in ett medborgarförslag om märkning av Skärgårdsleden 
i Öckerö kommun. Hon tycker att det är fint att Skärgårdleden finns men tycker att 
leden bör märkas ut tydligt på plats samt marknadsföras bättre. Det finns stora 
möjligheter att göra det på ett miljömedvetet sätt. Vidare skriver hon att det vore 
rimligt med informativa skyltar i båda ändarna av leden, gärna på mitten nära en 
bussanslutning också, exemplelvis vid bron mellan Hönö och Öckerö.  
 
Vidare skriver  att toaletter och papperskorgar borde vara i bruk året om,  
eftersom vandring är något man kan syssla med året om. 
 
Förslagsställaren menar också att leden med fördel kan kompletteras med vägar på 
östra Öckerö och Hönö, så att man från färjeläget vid Pinan kan göra cirkelvandring 
över Öckerö och Hönö och komma tibbaka till Pinan.  
 
De kartor som finns på webben är svåra att hantera och kräver en väl laddad telefon 
med mycket minne. Detta är exkluderande och dåligt ur såväl säkerhets- som 
naturupplevelsehänseende. Önskvärt vore därför en karta i pappersformat. 
 
 
 



 
 

 

Ekonomi och bedömning 
 
Skärgårdsleden är en ej markerad led som sträcker sig från Fotö till Burö färjeläge 
på Hälsö. Poängen med dessa start- och slutpunkter är att de är hållplatser för  
Expressbussarna 290 och 291. För att inte göra ingrepp i naturen med stolpar eller 
målade träd, stenar eller liknande finns istället GPS-filer för nedladdning på våra 
webbplatser. Leden är också utmärkt på besökskartan och på Google maps. 
 
För att ytterligare tillgängliggöra leden, kan den märkas ut på plats samt markeras 
med skyltar. Kostnad för detta är den arbetstid det tar att märka ut leden samt 
kostnad för skyltmaterial. Budget för arbetstid finns inom ram men ej för 
skyltmaterial.  
 
En ambition är att koppla samman alla motionsleder i kommunen, med syfte att 
göra vandring för besökare och öbor mer tillgänglig. För minsta möjliga påverkan på 
natur och budget, utvecklas redan befintliga stigar. 
 
Arbetet planeras att genomföras i samarbete mellan Besöks- och näringslivsenheten, 
verksamhet Fritid och kultur samt delar av Samhällsbyggnadsverksamheten. 
Samarbete kan också ske med Turistrådet Västsverige för konceptutveckling. 
 
 
 
 
 
Expediering av beslut 
Enhetschef NAP - Natur, anläggning, park, Martin Unsgaard Pettersson 
Samhällsbyggnadschef Urban Olsson 
 
 







 
 
Interpellation till barn och utbildningsnämnden  
Ordf. Martina Kjellqvist  
 
Lärarförbundet har kommit med sin undersökning  
Bästa skolkommun 2019 där Öckerö innehar en icke smickrande 
placering. 
Öckerö kommun ligger på 249:e plats bland landets 290 
kommuner.  Lärarförbundets undersökning Bästa skolkommun 
bygger på en jämförelse av tio kriterier. 
 
Lärarlönen och resurstilldelningen tillhör Öckerös styrkor relativt 
sett, medan nivån på sjukfrånvaron och lärartätheten drar ner 
kommunens rankning. 
 
Mina frågor blir hur tänker den politiska ledningen i nämnden 
komma till rätta med hög sjukfrånvaro och låg lärartäthet? 
 
Med vilka mål, medel och åtgärder avser man förbättra resultatet 
både på kort och lång sikt minst med tanke på det ekonomiska läget 
i nämnden som är drygt 6 milj. Kr minus 
 
Eller är den politiska ledningen nöjd med resultatet? 
Rörö 13/11-2019 
Med vänlig hälsning Ronnie Bryngelsson 
 



Svar på interpellation från Ronnie Bryngelsson (S) till ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden 

 
Mina frågor blir hur tänker den politiska ledningen i nämnden komma till rätta 
med hög sjukfrånvaro och låg lärartäthet? 
 
Sjukfrånvaron är hög men den har vänt och trenden visar nedgång i nästan varje kategori. 
Åtgärder som är igångsatta för att komma tillrätta med sjuktalen är  

• Nära samarbete med Previa 

  • Personalvårdsronder, hälsosamtal, hälsoundersökningar 
• Adato rehabiliteringssystem infört. Påminnelser och bättre uppföljning. Ger även möjlighet 
till kartläggning och statistik. 

• Mer omfattande medarbetarenkät till våren 
• Utbildning för alla chefer i januari Arbetsmiljö-Hälsa-Rehabilitering 

 
Lärartäthet har varit konstant de sista åren pendlat med några decimaler bara, och vi ligger i 
mitten av rikssnittet  
2010 hade vi 12.9 elever per heltidstjänst 2018 12.3  
  
Med vilka mål, medel och åtgärder avser man förbättra resultatet både på kort och lång 
sikt minst med tanke på det ekonomiska läget i nämnden som är drygt 6 milj. Kr minus 
 
På kort sikt har vi svårt att hämta upp ett underskott på 6 miljoner, men vi har arbetat in ett 
medvetande hos organisationen om att det ekonomiska lägen är ansträngt. Det finns 
anledningar till varför underskottet uppkommit och det återkommer vi till i bokslutet. 
 
I skrivandets stund jobbas det intensivt med budget inför 2020. 
Det beslut som vi tog förra BUN med att inte fortsätta resorna till Polen är en besparing på ca 
1500 tkr eller ca 2,5 heltids lärartjänster. Förvaltningen kommer lägga fram förslag om 
omorganisering och därtill konsekvensbeskrivning som vi kommer ta ställning till. Buf är en 
av de förvaltningar som vuxit i personalantal de sista åren och vi behöver ställa om 
organisation. 
 
Vi litar och känner ett stort förtroende för skolchefen och hennes medarbetare att de 
tillsammans med oss i alliansen kan klara av 2020 och framtiden. 
 
  
Eller är den politiska ledningen nöjd med resultatet? 
Nej vi är inte nöjda med det ekonomiska resultatet. Men när vi läser i Göteborgs-Posten att 
våra elever har högst betyg i GR så känner i alla fall jag glädje och tacksamhet till vår 
personal. 
 
 
Martina Kjellqvist 
Ordf. Barn och utbildningsnämnden 
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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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Öckerö 2019-10-31 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annie Bedö 
Ärende: Svar på Motion om fler sittbänkar för vila 
Diarienummer: KS 0085/17  

 

Svar på Motion om fler sittbänkar för vila 
 

Förslag till beslut 
Motionen avstyrks. 
 
Ärendet  
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. 
 
Beredning 
I detta ärende har samverkan skett med Fritid och Kultur. 
 
Kommunens promenadstigar har sen motionen inkom försetts med flera sittbänkar.  
Slingan i Jungfruviken har handikappanpassats och i samråd med DHR, 
Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, har sittbänkar monterats med 100 
meters mellanrum. 
Utmed övriga naturstigar finns det bänkar men där är avståndet dem emellan något 
längre, ca 200 meter. 
 
Gatuenheten instämmer med förslagsställarna att antalet sittbänkar mellan Hönö 
Klåva till Burö färjeläge längs med kommunens gång- och cykelbanor är få till 
antalet. De flesta sittbänkar som finns är monterade vid våra hållplatslägen.  
Längs primära gångstråk, bör det finnas platser där möjlighet till vila kan ges men 
att avståndet mellan bänkarna kan variera. Sittbänken ska helst stå på plant 
underlag, vara indragen i förhållande till gångytan så att inte synskadade kan 
snubbla på den och gärna stå på samma underlag som leder till den. Ytan under 
sittbänken bör vara större än sittbänkens utbredning, gärna en meter på endera 
sidan, för att skapa plats åt t.ex. rullstol eller barnvagn.  



 
 

 

 
För att en sittbänk ska kunna monteras krävs således att markyta finns vid sidan om 
gångytan och att kommunen har rådighet över ytan.  
 
Ekonomi 
Kostnader för utredning och inköp av sittbänkar saknas inom ramen för fastställd 
budget.   
 
Bedömning 
För att möjliggöra den förändring som förslagsställarna föreslår bedömer 
Gatuenheten att en utredning över markfrågan vid sidan om gång- och 
cykelbanorna bör göras och att en inventering av vad som bedöms vara ”primära 
gångstråk” tas fram för varje ö. Gångstråken bör ha tydliga målpunkter t.ex. 
hållplatser, inrättningar m.m. och kan variera från ö till ö. Ur ett ekonomiskt 
perspektiv kan sen sittbänkar monteras. 
   
 
 
Datum 2019-10-31 
 
 
Gull-Britt Eide                                                      Urban Olsson                                                        
Kommundirektör                                                 Samhällsbyggnadschef                                       
 



2019-11-22 

 
Inför mål för ekologisk mat - motion från miljöpartiet de gröna   

Under året presenterades en ny rapport från FN:s expertpanel för biologisk mångfald som 
visar att av jordens åtta miljoner arter hotas uppemot en miljon av utrotning. Det är mycket 
alarmerande siffror som är svåra att fullt ut förstå konsekvenserna av. Många av våra basala 
behov, som livsmedelsproduktion, matsäkerhet och hälsa är beroende av biologisk mångfald. 
Läget är därmed allvarligt många sätt, inte minst hotet mot vår livsmedelsförsörjning. 

Genom att välja mat som producerats på ett hållbart sätt kan Öckerö bidra till en ökad 
biologisk mångfald och även att minska klimatpåverkan från maten.  

Här finns flera fördelar med ekologiska livsmedel: 
- Inom ekologiskt jordbruk används inte bekämpningsmedel. Tillsammans med varierande 
växtföljder och att djuren betar mer gynnas artrikedomen i jordbrukslandskapet.  
- Vid ekologiskt jordbruk används inte heller kemiskt framställt konstgödsel.  
Eftersom konstgödselproduktion är en energikrävande process som i dag huvudsakligen 
använder fossil energi, minskar klimatpåverkan.   
- Risken för näringsläckage som bidrar till övergödning minskar, eftersom överskottet av 
växtnäring generellt är lägre vid ekologisk odling. 
- I kraven för ekologiskt jordbruk ingår även djurskydd som värnar om djuren och minskar 
användningen av antibiotika.  

I Öckerö kommun har andelen ekologiska livsmedel stadigt minskat de senaste åren. 
Miljöpartiet ser med oror på utvecklingen. Vi ser detta som följen av ännu ett av alliansens 
kortsiktiga beslut om tillfälliga kostnadsbesparingar, som på längre sikt leder till stora 
problem. Genom att öka andelen vegetarisk mat finns goda möjligheter att ställa om till mer 
ekologiskt, utan ökade kostnader. Här finns flera goda exempel från andra kommuner så 
som till exempel Västerås och Göteborg. Så kan vi klara både ekonomin och den biologiska 
mångfalden.  

Vi i miljöpartiet vill också att det kött som serveras ska vara av god kvalitet och fri från 
kemikalier och antibiotika. Genom att minska andelen kött kan även denna omställning ske 
utan att bidra till kostnadsökningar. 
 

Kommunfullmäktige föreslås besluta 

1.  Öckerö inför mål om minst 50% ekologiskt för kommunens inköp av livsmedel under 

2020 och ett mer långsiktigt mål om att andelen ekologiska livsmedel ska öka. 
  

2. Öckerö kommun vid all upphandling av kött ställer krav som motsvarande svenska 

djurskyddskrav. 

 

 

 

Anna Skrapste (MP)  Boel Lanne (MP)  Nicklas Attefjord (MP) 





Öckerö 4 december 2019  

 
 

Motion om parkeringsavgifter och parkeringsdäck 

 
I tider då kommunen måste spara är vård, skola och omsorg det vi bör fokusera på i första 
hand. Att erbjuda gratis parkeringsplatser kan inte räknas som en kommunal 
kärnverksamhet. I de flesta av Sveriges kommuner tas parkeringsavgifter. 
 
MP Öckerö föreslår att parkeringsavgifter införs på kommunal mark. Hur avgifterna 
utformas har vi inte något förlag på, förutom på parkeringarna vid vissa färjelägen. 
 
På Öckerös kommunägda parkeringsplatser är det i regel avgiftsfritt att stå i 24 timmar, 
men sedan måste bilen flyttas. Detta är speciellt problematiskt på parkering vid Grönevik 
och Öckerö färjeläge (Doktorns brygga). MP föreslår att det skall vara tillåtet att parkera 
längre tid än 24 timmar om man betalar avgift. Över större helger och semestertid är 
begränsningen på 24 timmar ett stort problem för dem som bor på de bilfria öarna, då de i 
princip inte kan ta emot gäster för längre vistelse än 24 timmar, gäster som gärna betalar 
för att stanna längre tid.  
 
I många år har kommunen betalat för extra färjeturer till Nordöarna eftersom den 
färjetrafik Trafikverket bekostar inte alltid kan ta med alla bilar. Öckeröalliansen har 
nyligen beslutat som besparingsåtgärd att dessa extraturer skall dras in (kommunstyrelsen 
12 november 2019). MP har i flera år föreslagit detsamma, men då alltid i kombination 
med att parkeringsdäck byggs på Burö. MP anser att människor inte skall riskerara bli 
akterseglade även om de inte alltid kan få med bilen. Bygge av P-däck kan med fördel 
ske med privat entreprenör, precis som nyligen gjorts på Framnäs, Björkö.  
 
Båda dessa förslag kan bidra till både minskad klimatpåverkan och förbättrad ekonomi 
för Öckerö kommun. 
 
MP Öckerö föreslår 
-att parkeringsavgift införs på kommunal mark. 
-att byggandet av parkeringsdäck/hus på Burö initieras. 
 
 
Boel Lanne 
Nicklas Attefjord 
Anna Skrapste 
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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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Öckerö 2019-11-15 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Irene Berg, Oskar Nilsson 

Ärende: Budget 2020 

Diarienummer: 0216/18   

 

Reservation av ej påbörjade investeringar 

2019 till 2020 
 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige godkänner begäran om reservering till år 2020 av redovisade 
investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas 2019. 
 
Ärendet 
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. 
 
Bilagor 
Begäran om reservation – Kommunstyrelsen 
Begäran om reservation – Socialnämnden 
Begäran om reservation – Barn- och utbildningsnämnden 
 
Gull-Britt Eide 
Kommundirektör 
2019-11-19 
 
 
 
 
 



Nämnd: Kommunstyrelsen budget reserveras

tkr tkr

Inv.proj Benämning 2019 2020 Kommentarer till äskandet

Styr o stöd

1324 Ärendehanteringssystem 2 300 2 300

Planering inför upphandling pågår men inköp kommer ej 

hinnas 2019.

Samhällsbyggnad skattefin.

5639 Elstolpar Framnäs 357 357 Planering pågår

5640 Laddstolpar elbil parkering 898 898 Planering pågår

5642 Mur Kalvsund 398 398 Hinns ej med 2019.

 

Samhällsbyggnad avgiftsfin.

6241 Kretsloppsenheten: Transformatorstation 1 500 1 500 Inväntar beslut av ny kretsloppspark

6430 VA-enheten: Renovering vattenledningar 700 700 2020 års budget har omprioriterats till projekt "Nästås"

Summa 6 153 6 153

Begäran om reservation mellan år 2019 och 2020 av ej påbörjade investeringar



Nämnd: Socialnämnden budget reserveras

tkr tkr

Inv.proj Benämning 2019 2020 Kommentarer till äskandet

3129 Investering nytt gruppboende LSS 510 510

Det nya gruppboendet är upphandlat och kommer att börja byggas 

under 2020. Denna investering är till möbler och dylikt.

Summa 510 510

Begäran om reservation mellan år 2019 och 2020 av ej påbörjade investeringar



Nämnd: Barn- & utbildning budget reserveras

tkr tkr

Inv.proj Benämning 2019 2020 Kommentarer till äskandet

2057 Matsalsmöbler Hälsö 80 80 På grund av rektorsbyte har investeringen inte kunnat prioriteras

2058 Möbler Hälsö personalrum 100 100 På grund av rektorsbyte har investeringen inte kunnat prioriteras

2060 Laddstationer grundskola 60 60 På grund av pesonalbyte har investeringen inte kunnat prioriteras

 

Summa 240 240

Begäran om reservation mellan år 2019 och 2020 av ej påbörjade investeringar



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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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. 

 

 

 
 



        

 
  Postadress Gatuadress   Telefon       Organisationsnr          E-post                Hemsida 
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Öckerö 2019-11-01 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Lisette Larsson 
Ärende: Utökad investeringsbudget för Va-enheten år 2020 
Diarienummer: 149/19 

 

Utökad investeringsbudget för Va-enheten år 
2020 
 

Verksamhetens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta utöka Va-enhetens 
investeringsbudget för år 2020 med 4 mkr. 
 
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 avseende 
utbyggnation av va-ledningar för detaljplanen kring Nästås och ser ingen möjlighet 
till ytterligare omprioriteringar varför ett tilläggsyrkande anses nödvändigt. 
 
Ekonomi 
Alla fastigheter inom området betalar, när förbindelsepunkt är upprättad, en 
anläggningsavgift enligt vid det tillfället gällande va-taxa. 
 
 
 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
 
 
………………………………………..                                                  ………………………………………. 
Gull-Britt Eide                                                                            Urban Olsson 
Kommundirektör                                                                        Samhällsbyggnadschef 
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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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Öckerö 2019-10-30 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Thomas Wijk, Annica Nykvist 
Ärende: Renhållningstaxa 2020 
Diarienummer: 0145/19 

 

Renhållningstaxa 2020 
 
Förslag till beslut 
 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att renhållningstaxan för Öckerö 
kommun för 2020 höjs med 4 % 
 
Sammanfattning 
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 skatten till 
100 kr/ton och 2022 höjs skatten till 125 kr/ton.   
 
De ökade kostnaderna gällande hantering av träavfall är dels ökade 
personalkostnader då vi behöver vara mer bemannade på Kärrsvik samt att 
kostnaderna för att lämna träavfall har blivit dyrare. Den ökade bemanningen 
innebär för besökaren att servicen blir bättre och fraktionerna renare.  
 
Ekonomi 
Den totala kostnadsökningen 2020 är beräknad till 1, 116 t kr. Vi kommer att 
ianspråkta tidigare års överuttag från 2014-2018. Detta överuttag är 507 t kr. Det 
innebär att resterade 609 t kr behöver finansieras via en höjning av taxan.  För det 
enskilda hushållet med ett normalabonnemang innebär detta en höjning med 116 kr 
inklusive moms/år. 
 
Öckerö 2019-10-30 
 
 
Gull-Britt Eide                                                       Urban Olsson 
Kommundirektör                                                  Samhällsbyggnadschef      



Sidan 1   

Taxor och avgifter 
Nämnd: 
Taxa/avgift avser: Taxa 2019 Taxa 2020 Plan 2021 Plan 2022 

Normal abonnemang inkl. moms 2 910 kr/år 4% (3 026 kr 
 

  

   
 

  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 
Beskriv kortfattat bakgrund, konsekvenser och/eller motiv. 
Renhållningstaxan för Öckerö kommun för 2020 höjs med 4 % 
 
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 skatten till 100 kr/ton och 2022 
höjs skatten till 125 kr/ton.   
 
De ökade kostnaderna gällande hantering av träavfall är dels ökade personalkostnader då vi 
behöver vara mer bemannade på Kärrsvik samt att kostnaderna för att lämna träavfall har 
blivit dyrare. Den ökade bemanningen innebär för besökaren att servicen blir bättre och 
fraktionerna renare.  



Sidan 2   

 
 
Ekonomi 
Den totala kostnadsökningen 2020 är beräknad till 1, 116 t kr. Vi kommer att ianspråkta 
tidigare års överuttag från 2014-2018. Detta överuttag är 507 t kr. Det innebär att resterade 
609 t kr behöver finansieras via en höjning av taxan.  För det enskilda hushållet innebär detta 
en höjning med 116 kr inklusive moms/ år. 
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN 

 
Antagen av kommunfullmäktige 2019-12-12 

Reviderad 2019-11-19 
 

D. nr 0145/19 
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R e n h å l l n i n g s t a x a  f ö r  Ö c k e r ö  k o m m u n  2 0 2 0     

        
Avgifter och giltighetsområde 
Enligt 27 kap 4 § miljöbalken får kommunen meddela föreskrifter om att avgift 
skall betalas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som 
sker genom kommunens försorg enligt lagen. Taxan och dess avgifter gäller för 
hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall under ordinarie 
arbetstid. Restavfall och matavfall hämtas i separata behållare. 

Kommunstyrelsen är ansvarig för den hantering som innebär insamling, 
transport samt återvinning eller bortskaffande. Fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren är skyldiga att lämna hushållsavfall till kommunstyrelsens 
kretsloppsenhet enligt de bestämmelser som anges i kommunens 
renhållningsordning. 

Avfallshanteringen sker inom hela Öckerö kommun. Fastighetsinnehavare och 
nyttjanderättshavare är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa och ska teckna 
abonnemang för aktuell avfallshantering. Avgiften för avfallshanteringen skall 
betalas till kommunstyrelsens kretsloppsenhet i enlighet med denna taxa.  

Avgifterna i denna föreskrift är angivna inklusive respektive exklusive moms.  

 

Definitioner 

En- och tvåfamiljshus är samtliga fastigheter som är taxerade som småhus, 
utom fastigheter för fritidshus. En- och tvåbostadshus är exempelvis villor, 
radhus, kedjehus och parhus för permanentboende. 

Fritidshus är bostadsfastigheter som inte har behov av hämtning av avfall året runt. 

Flerfamiljshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter.  

Verksamheter där det uppstår med hushållsavfall jämförligt avfall och som inte 
räknas som en- och tvåfamiljshus, fritidshus eller flerfamiljshus, exempelvis skolor, 
förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, hotell, hamnar m m. 
Även hushåll i speciella boende som inte har full boendestandard, till exempel 
äldreboenden, gruppboenden, koloniområden samt husvagns-
/husbilsuppställningsplatser och badplatser räknas till verksamheter. 

Fastighetsinnehavare är den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 
5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som fastighetsägare. 

Nyttjanderättshavare är den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. Med 
nyttjanderättshavare avses exempelvis arrendator, men inte hyresgäst eller 
verksamhet som hyr lokal. 
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Debitering 

Året-runt-abonnemang debiteras sex gånger årligen. Sommarabonnemang 
debiteras en gång per år.  

För bortforsling vid enstaka tillfällen skall avgift erläggas särskilt för tillfället i 
fråga.  

 

Grundavgift och rörlig avgift 

Taxan för restavfall och matavfall består av en grundavgift och en rörlig avgift. 

I grundavgiften ingår fakturering, information, upphandling, utveckling, 
kundkontakter, uppföljning och planering samt drift av återvinningscentraler för 
mottagning av hushållsavfall, farligt avfall, skrymmande avfall, med mera.  

Den rörliga avgiften är kommunens ersättning för hämtning och behandling av 
restavfall och matavfall. Den rörliga kostnaden påverkas av volymen på 
behållaren och hämtningsintervallet. 

Grundavgift ska betalas för samtliga bebyggda fastigheter. Grundavgift betalas för 
alla hushåll/lägenheter i en- och tvåfamiljshus, fastigheter med fritidshus, alla 
lägenheter i flerfamiljshus och alla verksamheter där det uppstår med hushållsavfall 
jämförligt avfall, se tabell ”Grundavgift”. I tabellen anges avgiften per 
hushåll/lägenhet för bostäder och med detta avses avgift per hushåll/lägenhet på 
fastigheten. För verksamheter anges grundavgift per kärl. 

 
Behållare 
De kärlstorlekar som kommunen tillhandahåller är 140, 240 och 660 liter. 
För utsorterat matavfall ska endast kärl, 140 liter, användas. 
Säck får användas vid tillfälligt stora avfallsmängder för lämning av extra säck, mot 
avgift enligt denna taxa.  
 
Gemensamma avfallsbehållare 
Efter ansökan enligt avfallsföreskrifterna kan gemensamma avfallsbehållare beviljas. 
Grundavgift debiteras för varje hushåll och den rörliga avgiften delas mellan 
hushållen. Faktura skickas till en av fastighetsinnehavarna. Administrationsavgift 
debiteras vid ändring av abonnemanget. 
För två hushåll som delar kärl gäller att 140 liters kärl för restavfall och 140 liter för 
matavfall ska användas.  
 
Hushållsavfall från tillfälliga verksamheter 
Som tillfällig verksamhet räknas alla verksamheter som pågår mindre än en månad, 
till exempel marknader och andra tillfälliga arrangemang. Vid tillfälliga verksamheter 
kan behållare ställas ut.  
 
Om verksamheten pågår längre än en månad ska abonnemang tecknas.  
 
Utställning och hämtning av avfall och behållare utförs endast vardagar. 



  

 
4 

 

 
Extra avgift  
Enligt 12 §, 13 § och 17 § i kommunens renhållningsordning kan hämtning utebli om 
avfallet är felaktigt sorterat, bristfälligt emballerat eller om gång- eller transportväg 
inte är framkomlig och utan hinder. Om fastighetsinnehavaren önskar tömning 
tidigare än vid nästa ordinarie tömning kan extra tömning beställas mot avgift enligt 
denna taxa.  
Extra avgift får tas ut upp till den verkliga kostnaden för merarbete med felaktigt 
sorterat, bristfälligt emballerat eller bristfälligt märkt avfall eller då hämtning p g a 
avfallslämnarens försumlighet försvåras av snö, halka eller annat hinder. 
 
Uppehåll i hämtning 
Efter ansökan enligt renhållningsordning för Öckerö kommun, 30 §, kan uppehåll 
beviljas och den rörliga avgiften debiteras inte under uppehållsperioden. Endast 
grundavgift debiteras.  
 
Hämtning och mottagning av verksamhetsavfall och andra avvikande 
tjänster inom avfallshanteringen. 
 
Kommunstyrelsen, eller i den mån Kommunstyrelsen uppdrar åt kretsloppsenheten, 
äger rätt att fastställa: 
 
Avgifter för transport och utsättning av container till hushåll och verksamheter samt 
avgifter för containerhyror.  
 
Avgifter i fall då hämtningsförhållandena väsentligt avviker från de förutsättningar 
som taxan grundas på.  
 
Tillämpningsbestämmelser. 
 
Avgifter för mottagning vid återvinningscentraler från verksamheter och hushåll. 
Hushåll kan lämna avfall som klassificeras som hushållsavfall utan kostnad. 



En- och tvåfamiljshus 
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Avfallstaxa 2020 
 
Året-runt-abonnemang 
 
Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

En- och tvåfamiljshus, avgift per 
hushåll/lägenhet  
 

 
1 198,75 

 
959 kr 

 
 
Rörlig avgift - En – och tvåfamiljshus 
Tjänst Antal hämtningar 

per år 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Året-runt-abonnemang    

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

190 liters* kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 3 131,25 kr 2 505 kr 

* Nya abonnemang med 190 liters kärl tecknas inte. Vid byte av kärl ersätts dessa av 140 liters kärl. 
 
 
 
Extra tjänster   inkl.moms                     exkl.moms 
 
Extra säck  (max 160 liter och 15 kg ) 
vid ordinarie hämtning av restavfall, per säck*       125 kr     100 kr 
 
Extra tömning, när ordinarie tömning inte  
har kunnat utföras, per behållare       250 kr     200 kr 
 
Grovavfall och trädgårdsavfall, avgiften består av  
framkörningsavgift och behandlingsavgift 
Framkörningsavgift, per hämtningstillfälle      500 kr     400 kr 
Behandlingsavgift, per kubikmeter                        231,25 kr      185 kr 
  



En- och tvåfamiljshus 
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    inkl.moms                     exkl.moms 
Latrinkärl, per hämtning    4 500 kr                       3 600 kr 
Farligt avfall per hämtningstillfälle       500 kr     400 kr 
 
Försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn 
som bidrar till att behållare måste bytas ut i förtid     
140-190 liters kärl        375 kr                                300 kr    
240 liters kärl                             900 kr                                720 kr    
 
Administrationsavgift**                                                   300 kr                                240kr 
 
*Gäller för kund med abonnemang och under ordinarie hämtningsperiod 
**Tas ut vid ansökan om förändrad abonnemangsform, gemensam avfallsbehållare, byte av   
kärlstorlek.                           
 
 



Fritidshus 
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Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Fritidshus, avgift per hushåll/lägenhet 1 198,75 959 kr 

 
 
Rörlig avgift - Fritidshus 
Tjänst Antal hämtningar 

per år 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Sommarhämtning    

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

12 + 12 843,75 kr 675 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

12 + 12 1 443,75 kr 1 155 kr 

 
 
Extra tjänster   inkl.moms                     exkl.moms 
 
Extra säck  
vid ordinarie hämtning av restavfall, per säck*        125 kr     100 kr 
 
Extra tömning, när ordinarie tömning inte  
har kunnat utföras, per behållare        250 kr     200 kr 
 
Extra tömning från fritidshus, utanför hämtnings- 
säsong, hämtning utförs i samband med ordinarie  
körtur i området          125 kr     100 kr 
 
Grovavfall och trädgårdsavfall, avgiften består av  
framkörningsavgift och behandlingsavgift  
Framkörningsavgift, per hämtningstillfälle       500 kr     400 kr 
Behandlingsavgift, per kubikmeter   231,25 kr      185 kr 
 
Latrinkärl, per hämtning     4 500 kr                       3 600 kr 
 
Farligt avfall per hämtningstillfälle        500 kr     400 kr 
 
 



Fritidshus 
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inkl.moms                     exkl.moms 

Försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn 
som bidrar till att behållare måste bytas ut i förtid     
140-190 liters kärl         375 kr                               300 kr    
240 liters kärl                              900 kr                               720 kr    
 
Administrationsavgift**                                                    300 kr                              240kr 
 
*Gäller för kund med abonnemang och under ordinarie hämtningsperiod 
**Tas ut vid ansökan om förändrad abonnemangsform, gemensam avfallsbehållare, byte av  
kärlstorlek  
 
 
 
 



Flerfamiljshus 
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Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Flerbostadshus, avgift per hushåll/lägenhet 1 198,75 959 kr 

 
 
Rörlig avgift – Flerfamiljshus 
Gäller även för en- och tvåfamiljshus i bostadsrättsförening eller 
samfällighetsförening med gemensam avfallslösning. 
Tjänst Antal hämtningar 

per år 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Året-runt-abonnemang    

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

190 liters* kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 3 131,25 kr 2 505 kr 

660 liters kärl för restavfall 
och 2 st 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 7 311, 25 kr 5 849 kr 

660 liters kärl för restavfall 
och 2 st 140 liters kärl för 
matavfall   

52 + 52** 14 623,75 kr 11 699 kr 

* Nya abonnemang med 190 liters kärl tecknas inte. Vid byte av kärl ersätts dessa av 140 liters kärl. 
** Gäller endast för fastigheter med minst 10 lägenheter och gemensamt hämtningsställe, enligt 
renhållningsordningen 19 §. 
 
 
Extra tjänster   inkl.moms                     exkl.moms 
 
Extra säck  
vid ordinarie hämtning av restavfall, per säck*       125 kr     100 kr 
 
Extra tömning, när ordinarie tömning inte  
har kunnat utföras, per behållare        250 kr     200 kr 
 



Flerfamiljshus 
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    inkl.moms                     exkl.moms 
Grovavfall och trädgårdsavfall, avgiften består av  
framkörningsavgift och behandlingsavgift 
Framkörningsavgift, per hämtningstillfälle      500 kr    400 kr 
Behandlingsavgift, per kubikmeter  231,25 kr     185 kr 
 
Farligt avfall per hämtningstillfälle       500 kr    400 kr 
 
Försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn 
som bidrar till att behållare måste bytas ut i förtid     
140-190 liters kärl         375 kr                              300 kr    
240 liters kärl                              900 kr                              720 kr 
660 liters kärl     2 750 kr                           2 200 kr
    
Administrationsavgift**                                                   300 kr                               240kr 
 
*Gäller för kund med abonnemang och under ordinarie hämtningsperiod 
**Tas ut vid ansökan om förändrad abonnemangsform och byte av kärlstorlek.                           
 
 
 
 
 



  Verksamheter 
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Grundavgift  
Fastighet Avgift inkl. 

moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Verksamheter, avgift per behållare för 
restavfall vid hämtning varannan vecka  

 
1 198,75 

 
959 kr 

Verksamheter, avgift per behållare för 
restavfall vid hämtning en gång per vecka* 

 
1 198,75 

 
959 kr 

 
* Gäller verksamheter med undantag enligt renhållningsordningen § 19. Vid hämtning vid fler 
tillfällen per vecka multipliceras avgiften i tabellen med antalet hämtningar per vecka. 
 
Rörlig avgift - Verksamheter 
Tjänst Antal hämtningar 

per år 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Året-runt-abonnemang    

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

26 + 26 1 827,50 kr 1 462 kr 

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

52 + 52** 1 827,50 kr 1 462 kr 

190 liters* kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26  1 827,50 kr 1 462 kr 

190 liters* kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

52 + 52** 1 827,50 kr 1 462 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

26 + 26 3 131,25 kr 1 827,50 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

52 + 52** 3 131,25 kr 1 827,50 kr 

660 liters kärl för restavfall 
och 2 st 140 liters kärl för 
matavfall   

52 + 52** 8 611,25 kr 6 889 kr 

* Nya abonnemang med 190 liters kärl tecknas inte. Vid byte av kärl ersätts dessa av 140 liters kärl. 
** Gäller verksamheter med undantag enligt renhållningsordningen § 19. Vid hämtning vid fler 
tillfällen per vecka multipliceras avgiften i tabellen med antalet hämtningar per vecka. 
 
 
 



  Verksamheter 
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Rörlig avgift – Verksamheter sommar 
Tjänst Antal hämtningar 

per år* 
Avgift inkl. 
moms 
kr per år 

Avgift exkl. 
moms 
kr per år 

Sommarhämtning från 
verksamheter 

   

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

12 + 12 843,75 kr 675 kr 

140 liters kärl för restavfall och 
140 liters kärl för matavfall   

24 + 24** 843,75 kr 675 kr 

190 liters* kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

12 + 12 843,75 kr 675 kr 

190 liters* kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

24 + 24** 843,75 kr 675 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

12 + 12 1 444,50 kr 1 155,50 kr 

240 liters kärl för restavfall 
och 140 liters kärl för 
matavfall   

24 + 24** 1 444,50 kr 1 155,50 kr 

660 liters kärl för restavfall 
och 2 st 140 liters kärl för 
matavfall   

24 + 24** 3 970,00 kr 3 176 kr 

* Nya abonnemang med 190 liters kärl tecknas inte. Vid byte av kärl ersätts dessa av 140 liters kärl. 
** Gäller verksamheter medundantag enligt renhållningsordningen § 19. Vid hämtning vid fler 
tillfällen per vecka multipliceras avgiften i tabellen med antalet hämtningar per vecka. 
 
 
Tillfälliga verksamheter  inkl.moms                     exkl.moms 
 
Utsättning och hemtagning  
per tillfälle          500 kr                          400 kr 
   
Hyra av kärl eller säckställ, per vecka.  
Minimidebitering en vecka.          125 kr                          100 kr 
 
För ytterligare tömning, se extra tjänster nedan. 
 
Extra tjänster 
 
Löst hushållsavfall, per kbm        200 kr     160 kr 



  Verksamheter 

 
13 

 

 
     

inkl.moms                     exkl.moms 
    
Extra tömning, när ordinarie tömning inte  
har kunnat utföras, per behållare        250 kr    200 kr 
 
Extra tömning av kärl från verksamhet, utanför 
hämtningssäsong, per behållare och tillfälle.  
Tömning utförs  i samband med ordinarie  
hämtningsrutt i området: 
 
140 liters kärl         125 kr    100 kr 
240 liters kärl        212,50 kr    170 kr 
660 liters kärl        577,50 kr    462 kr 
 
Försummelse av underhåll, skötsel och tillsyn 
som bidrar till att behållare måste bytas ut i förtid     
140-190 liters kärl         375 kr                              300 kr    
 
Latrinkärl, per hämtning     4 500 kr                       3 600 kr 
 
Administrationsavgift**          300 kr     240 kr                                                  
 
*Gäller för kund med abonnemang och under ordinarie hämtningsperiod 
**Tas ut vid ansökan om förändrad abonnemangsform  



 

 
14 

 

Upplysningar: 
 
Ansvarig nämnd för renhållningen är Kommunstyrelsen. 
Verkställighetsansvariga är kommunstyrelsens kretsloppsenhet. 
Frågor om debiterade avgifter besvaras av ekonomiavdelningen. 
Ansökan om uppehåll i hämtning, delad hämtning eller annat undantag från 
renhållningsordningens bestämmelser görs hos Kommunstyrelsen 
Anmälan om eget omhändertagande görs hos Bygg- och miljönämnden. 
Anmälan om adressändring görs hos ekonomiavdelningen. 
Anmälan om utebliven hämtning görs hos kretsloppsenheten. 
Anmälan om missförhållande i samband med hantering av avfall görs hos 
Kommunstyrelsen 
 
Kommunens besöksadress:  
Sockenvägen 13, Öckerö  
Telefon 031 976200 
 
Kommunens postadress:  
475 80 Öckerö 
 
Aktuella uppgifter om återvinningscentralernas öppettider, besökstider med mera 
återfinns på kommunens hemsida och i telefonkatalogen, lokaldelen. 
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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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Öckerö 2019-11-14 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  
(verksamhetsområde samhällsbyggnad) 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Annette Westberg 
Ärende: Färdtjänsttaxa 2020 
Diarienummer: 0136/19   

 

Färdtjänsttaxa 2020 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta beslut 2019-12-12 
 
Att 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, undantas 
egenavgiften för färdtjänstresan och i stället faktureras kostnaden motsvarande ett 
periodkort hos Västtrafik. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
För att harmonisera med angränsande kommuner och de kommuner som ingår i 
Öckerö kommuns färdtjänstområde föreslås en förändring i påslagsfaktorn 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 färdtjänstområdet. 
Avgiftsmodellen är kollektivtrafiktaxan med ett procentpåslag. Vid en jämförelse 
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.  
 
Även beslutet att låta färdtjänstresenärer som beviljats daglig verksamhet enligt LSS 
beslut, undantas egenavgiften för färdtjänstresan och i stället faktureras kostnaden 
motsvarande ett periodkort hos Västtrafik är i linje med flertalet kommunen inom 
regionen. 
 
Dialog med Pensionärs och Handikapprådet har skett i dessa frågor.  
 
Beredning 



 
 

 

Beräkningen utgår ifrån Västtrafik baspris för 2020 plus påslaget inom kommun 
med 15% och till övriga kommuner i Färdtjänstområdet med ett påslag på 50 % som 
tidigare år. Västtrafik höjer inte baspriset för färdtjänstens egenavgifter för Öckerö 
kommun. 
 
De som har resor till Daglig Verksamhet som Färdtjänst betalar ingen egenavgift för 
färdtjänstresan utan faktureras i förskott av Öckerö kommun beloppet motsvarande 
ett periodkort. 
 
Ekonomi 
 

Zon 1 = Inom Öckerö kommun 

Zon 1*= Inom övriga kommuner inom färdtjänstområdet 

Zon 2 = Från Öckerö kommun till Göteborg 

Zon 3 = Från Öckerö kommun till Partille, Mölndal, Kungälv, Härryda, Lerum och Ale 

Zon 4 = Från Öckerö kommun till Alingsås, Stenungsund 

Zon 5 = Från Öckerö kommun till Tjörn, Lilla Edet 
 
 
 
 Färdtjänsttaxa 2019: 

Vuxen 
   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 52 kr 1,0 52 kr 
1 52 kr 1,0 52 kr 
2 88 kr 1,5 132 kr 
3 125 kr 1,5 188 kr 
4 161 kr 1,5 242kr 
5 198 kr 1,5 297 kr 

    
Ungdom    

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 39 kr 1,0 39 kr 
1 39 kr 1,0 39 kr 
2 66 kr 1,5 99 kr 
3 94 kr 1,5 141 kr 
4 121 kr 1,5 182kr 
5 148 kr 1,5 222 kr 

    
 
 



 
 

 

 
 
Färdtjänsttaxa 2020: 

Vuxen 
   

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 52 kr 1,15  60 kr 
1 52 kr 1,15  60 kr 
2 88 kr 1,5 132 kr 
3 125 kr 1,5 188 kr 
4 161 kr 1,5 242kr 
5 198 kr 1,5 297 kr 

    
Ungdom    

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 39 kr 1,15  45 kr 
1 39 kr 1,15  45 kr 
2 66 kr 1,5 99 kr 
3 94 kr 1,5 141 kr 
4 121 kr 1,5 182kr 
5 148 kr 1,5 222 kr 
 
 
Expediering av beslut 
Västtrafik 
Ekonomi Öckerö kommun 
 
Bilagor 
 
 
Underskrift 
 
 
 
 
 
Gull Britt Eide                                                                  Urban Olsson 
Kommundirektör                                                             Samhällsbyggnadschef 
 
 
Datum  
 
 



        Färdtjänsttaxa 2020 i Öckerö kommun 
 
 

Zon 1 = Inom Öckerö kommun 

Zon 1*= Inom övriga kommuner inom färdtjänstområdet 

Zon 2 = Från Öckerö kommun till Göteborg 

Zon 3 = Från Öckerö kommun till Partille, Mölndal, Kungälv, Härryda, Lerum och Ale 

Zon 4 = Från Öckerö kommun till Alingsås, Stenungsund 

Zon 5 = Från Öckerö kommun till Tjörn, Lilla Edet 
 
 

 
   

 
 
Färdtjänsttaxa 2020: 

Vuxen    

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 52 kr 1,15  60 kr 
1 52 kr 1,15  60 kr 
2 88 kr 1,5 132 kr 
3 125 kr 1,5 188 kr 
4 161 kr 1,5 242kr 
5 198 kr 1,5 297 kr 

    
Ungdom    

ZON BASPRIS 
Påslag 
faktor Egenavgift 

0 39 kr 1,15  45 kr 
1 39 kr 1,15  45 kr 
2 66 kr 1,5 99 kr 
3 94 kr 1,5 141 kr 
4 121 kr 1,5 182kr 
5 148 kr 1,5 222 kr 
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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 §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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Öckerö 2019-11-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 

Diarienummer: KS 220/19 

 

Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 2020 
 

Förvaltningens beslutsförslag till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige 
 

1. Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige godkänns. 
2. Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsen godkänns.  
3. Sammanträdesplan 2019 för kommunstyrelsens strategimöten godkänns.  

 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i punkt 1. 
 
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 ställas 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. 
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
 
 
 
 



 
 

 

Bedömning 
Sammanträdesplanen har utarbetats i samråd med ekonomienheten samt 
controller. 
 
Bilaga 
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2020 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden 
Socialnämnden 
Bygg- och miljönämnden 
Kommunchefens ledningsgrupp 
 
 
 
Underskrift av berörd chef 
 
 
                     
Tannaz Ghaderi                                                              Gull-Britt Eide 
Juridik- och kanslichef                                                 Kommundirektör 
2019-09-24                                                                     2019-09-24 
 
 



 

 
 
 

 
 

TIDSPLAN NÄMNDSPROCESS 2020 
KOMMUNSTYRELSEN OCH KOMMUNFULLMÄKTIGE 

Beslutsorgan Ärende BEREDNING UTSKICK 
KALLELSE SAMMANTRÄDE  

KS  Torsdag 9/1  kl. 
09:00 Tisdag 14/1   Tisdag 21/1  kl. 09:15 

KS 
Bokslutsberedning 
2019 totalt 
kommunen 

Onsdag 5/2 kl. 
09:00 Tisdag  11/2  

Tisdag 18/2 kl. 09:15 

KS 
PLANERINGSDAGAR Budget 2021   Tisdag 25-26/2   

KF  Ons 19/2  Tors 20/2 Torsdag 27/2 kl. 18:15 

KS Bokslut 2019 beslut, 
budgetdirektiv beslut 

Tisdag 10/3 
kl.09:00 Tisdag 17/3 Tisdag 24/3 kl. 09:15 

KS 

KS nämnd förslag 
budget/uppdrag 2021, 
KS förvalt uppfölj per 
mars 

Tisdag 14/4 
 Tisdag 21/4 Tisdag 28/4 kl. 09:15 

KF Bokslut 2019 Onsdag 29/4 Torsdag 30/4 Torsdag  7/5  kl. 18:15 

KS STRATEGIMÖTE  Tisdag 14/4   Tisdag 5/5 Tisdag 12/5  kl. 09:15 

KS 
Uppföljning per mars 
totalt kommun, 
Budgetdialog 2021 

Tisdag 12/5 13:00 Tisdag 19/5 Tisdag 26/5 kl. 09:15 

KF  Torsdag 28/5 Torsdag 4/6 Torsdag 11/6  kl. 18:15 

KS Budget 2021 Tisdag 2/6   Tisdag 9/6 Tisdag 16/6  kl. 09:15 

KS Uppföljning per maj 
totalt kommun.  Tisdag 18/8 Tisdag 25/8 Tisdag 1/9 kl. 09:15 

KF Budget 2021 Onsdag 2/9 Torsdag 3/9 Torsdag  10/9  kl. 18:15 

KS STRATEGIMÖTE  Tisdag 18/8 Tisdag 8/9 Tisdag 15/9 kl.09:15 



 
 
 
  

KS KS förvalt uppfölj per 
augusti 

Tisdag 15/9 kl. 
13:00  Tisdag 22/9 Tisdag 29/9  kl. 09:15 

 
KS 

Delårsbokslut, Budget 
2021 info Tisdag 6/10   Tisdag 13/10 Tisdag 20/10 kl. 09:16 

5 

KF Delårsbokslut Torsdag 22/10 Torsdag 29/10 Torsdag 5/11  kl. 18:15 

KS Budget höst 2021 
beslut Tisdag 27/10   Tisdag 3/11 Tisdag 10/11 kl.09:15 

KF Budget höst 2021 
beslut Torsdag 12/11 Torsdag 19/11 Torsdag 26/11  kl. 18:15 

KS 

Uppföljning per 
oktober totalt 
kommun, 
Budgetanvisning 2022  

Tisdag 17/11  Onsdag 25/11 Onsdag 2/12 kl. 09:15 

KF   Onsdag 2/12 Torsdag 3/12 Torsdag 10/12  kl. 18:15 
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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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Öckerö 2019-11-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 

Ärende: Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
2019 

Diarienummer: KS 0174/17 

 

Redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2019 
 

Förslag till beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
  
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet. 
  
Ärendet 
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 18 november 2019. 
 
Ekonomi 
Detta ärende medför inga ekonomiska konsekvenser. 
 
Expediering av beslut 
Kommunstyrelsens diarium 
Samhällsbyggnads diarium 
Socialnämndens diarium 
Barn- och utbildningsnämndens diarium 
 
Bilagor 
Kommunstyrelsens förvaltnings redovisning av obesvarade motioner och 
medborgarförslag 2019, daterad 18 november 2019 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
Underskrift av berörd chef 
Tannaz Ghaderi 
Juridik- och kanslichef 
 
 
 



Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 
november 2019 

Motion "Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering", S 2019-03-07 
Motion med anledning av revisionens granskning - intern styrning och kontroll vid inköp 
och användande av verksamhetsfordon, MP 

2019-04-25 

Motion om en bostadsförmedling på kommuninnevånarnas villkor, V 2018-03-01 
Motion om att låta äldre slippa sin anmälan till bostadskön varje år, MP 2018-03-01 
Motion om att skydda havets ålgräsängar, MP 2019-03-07 
Medborgarförslag gällande införande av kommunala regler vid installation av 
luftvärmepumpar, som ett led i kommunens hälsoskyddsarbete 

2019-03-07 

Motion om artrika vägkanter, MP 2018-06-14 
Motion angående friskvård för seniorer, S 2019-04-25 
Medborgarförslag om vinterväghållning 2019-04-25 
Motion om ökad säkerhet för oskyddade trafikanter på Grönevik, MP 2018-06-14 
Medborgarförslag om replokal  2019-06-13 
Medborgarförslag om Skärgårdsleden  2019-06-13 
Motion "Öka möjligheterna till social samvaro", S 2019-03-07 
Motion om byggande av fler hyresrätter, V 2018-11-22 
Medborgarförslag om att inför lärlingsutbildningar och obligatorisk praktik inom 
förskola, äldreomsorg och funktionshinder 

2019-09-05 

Motion om att anlägga en trädgård i syfte att genomföra grön rehab, S 2019-09-05 
Medborgarförslag om stöd till naturstig på Källö-Knippla 2019-09-05 
Motion om fler sittbänkar för vila, V 2017-06-15 
Medborgarförslag om röjning av utmarkerna på Hyppeln 2016-03-03 
Motion rörande publicering av motioner och medborgarförslag på Öckerö kommuns 
hemsida, MP 

2016-04-21 

Medborgarförslag om plats för lek på Grötö 2017-11-23 
Medborgarförslag om allmän skräpplockning 2019-11-21 
Motion om att påskynda klimatåtgärder i Öckerö, MP 2019-10-24 
Motion om risk- och konsekvensanalyser, MP 2019-10-24 
Medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Hönö Pinans färjeläge 2019-11-21 
Motion om åtgärder mot matsvinn, V 2019-11-21 
Medborgarförslag om sophämtning på Loggvägen 2019-11-21 
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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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Öckerö 2019-11-20 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Kommunstyrelsen  

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Jacob Österlund 
Ärende: Redovisning av lokalt partistöd avseende år 2016 
Diarienummer: KS 136/19 

 

Redovisning av lokalt partistöd avseende år 
2018 
 

Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen 
Redovisningarna noteras till protokollet. 
 
Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut i ärendet.  
 
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 inkommit från samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige.  
 
Ekonomi 
Detta ärende bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser. 
 
Bilagor 
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 
 
 
Expediering av beslut 
Öckerö kommunfullmäktiges partier 
 
 
 
 
 



 
 

 

Underskrift av berörd chef 
Juridik- och kanslichef 
Tannaz Ghaderi 
2019-   - 
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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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            39 
 
 
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 
 
 



               Öckerö 2019-11-29 

 

 

 

YRKANDE  

 

Omfördelning av budgeterad fördelningspost 
Förslag till beslut 
1 400 tkr omfördelas från fördelningsposter till Barn- och utbildningsnämnden för att täcka 
ökade kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för ensamkommande ungdomar på 
gymnasieskolan. 

Ärendet 
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 fördelningsposterna 
BUN Nya Björkö skola samt Migrationskostnader till Barn och utbildningsnämnden för täcka 
ökade kostnader för ensamkommande och nyanlända 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 fördelningsposter 
under 2019 för att täcka ökade kostnader för interkommunal ersättning (IKE) för 
ensamkommande ungdomar på gymnasieskolan. Kostnaden kommer gradvis att minska 
under de närmsta åren i takt med att fler ensamkommande ungdomar slutför sina 
gymnasiestudier. Justeringen avser enbart år 2019 och är därmed inte ramhöjande. 

Ekonomisk bedömning 
Omfördelningen påverkar inte kommunens resultat som helhet. 

Jan Utbult (KD) 
Jennie Wernäng (M) 
Bo Norrhem (L) 
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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. 
 

 

 
 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Socialnämnden 2019-10-30 5 

   
   
SN § 65 Dnr: SN 0050/19  
   
 
Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och  
liknande produkter (2018:2088) 
 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn enligt lag om to-
bak och liknande produkter (LTLP) (2018:2088). De nya reglerna började 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 tillsynsansvar jämfört med tobaksla-
gen. Tillsynsansvaret ändras från att ha avsett bestämmelser om anmälningsplikt till att 
avse bestämmelser om tillståndsplikt för handel med tobaksvaror. Tillsynsansvaret utö-
kas också till att avse partihandlare som, till skillnad från bestämmelserna om anmäl-
ningsplikt, omfattas av tillståndsplikt. 
 
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att 
sälja tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ LTLP. Grunderna får bestämmas av kom-
munfullmäktige (jfr RÅ 1994 ref.72). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska 
kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav 
om självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor. 
 
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet vilka avgifter som bör tillämpas för till-
ståndsgivning och tillsyn enligt LTLP. I enlighet med beslut i ärende SN § 52/19, Avtal 
om samverkan med Social resursförvaltning, Göteborgs stad, utför Social resursförvalt-
ning, Göteborgs stad, handläggning och i viss mån beslutsfattande å Öckerö kommuns 
vägnar enligt LTLP. På grund av detta är det Social resursförvaltning, och inte Social-
nämnden, som kommer ta ut avgifter i enlighet med detta ärende. Socialförvaltningen 
har därför valt att utgå från Social resursförvaltnings beräkningar avseende vilka nivåer 
respektive avgift bör ligga på. Förvaltningen finner de föreslagna avgifterna rimliga, och 
de kommer innebära att Öckerö har samma avgifter för tillstånd och tillsyn som Göte-
borgs stad. 
 
Tillstånds- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och övriga 
myndighetskostnader. 

 
Bilagor 
Bilaga 1: TU, Avgift för tillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och  
liknande produkter (2018:2088), 2019-10-18 
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 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt förslaget, och finner att så sker. 
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Socialnämnden 2019-10-30 6 
   
   
SN § 65 Dnr: SN 0050/19  
   
 
Socialnämndens beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna avgifterna. 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att Social resursförvaltning, Göteborgs 
stad årligen får besluta att justera de antagna avgifterna utifrån den faktiska arbetssitu-
ationen kring avgifterna, eller höja de antagna avgifterna med den procentsats i prisin-
dex för kommunal verksamhet (PKV) per 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas 
upp till närmaste hundratal. 

 
Expediering av beslut 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH 
Kommunstyrelsen 
När beslut är fattat i kommunfullmäktige ska expediering ske till: 
Jakob Kilner, social resursförvaltning, Göteborgs stad 
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Öckerö 2019-10-18 

 
TJÄNSTESKRIVELSE 
Socialnämnden 

                                                                                                                                                                                                                                             

Handläggare: Nils Hjort 

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

Diarienummer: SN 0050/19 

 

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

 
Förslag till beslut 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa de föreslagna avgifterna. 
 
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att Social resursförvaltning, Göteborgs stad 
årligen får besluta att justera de antagna avgifterna utifrån den faktiska arbetssituationen 
kring avgifterna, eller höja de antagna avgifterna med den procentsats i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) per 1 oktober året innan. Avgifterna ska avrundas upp till 
närmaste hundratal. 
 
Ärendet (sammanfattning) 
Ärendet avser avgifter för ansökningar om tobakstillstånd och tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter (LTLP) (2018:2088). De nya reglerna började 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 tillsynsansvar 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 
partihandlare som, till skillnad från bestämmelserna om anmälningsplikt, omfattas av 
tillståndsplikt. 
 
Kommunen har rätt att ta ut en avgift för prövningen av en tillståndsansökan för att sälja 
tobaksvaror. Kommunen får även ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§ LTLP. Grunderna får bestämmas av 
kommunfullmäktige (jfr RÅ 1994 ref.72). Avgifterna ska spegla kommunernas faktiska 
kostnad för hanteringen av tillståndsansökningar. Avgifterna ska följa de allmänna krav om 
självkostnadsprincipen som finns om kommunala taxor. 
 
Socialförvaltningen föreslår i tjänsteutlåtandet vilka avgifter som bör tillämpas för 
tillståndsgivning och tillsyn enligt LTLP. I enlighet med beslut i ärende SN § 52/19, Avtal om 
samverkan med Social resursförvaltning, Göteborgs stad, utför Social resursförvaltning, 
Göteborgs stad, handläggning och i viss mån beslutsfattande å Öckerö kommuns vägnar 
enligt LTLP. På grund av detta är det Social resursförvaltning, och inte Socialnämnden, som 
kommer ta ut avgifter i enlighet med detta ärende. Socialförvaltningen har därför valt att 



 
 

 

utgå från Social resursförvaltnings beräkningar avseende vilka nivåer respektive avgift bör 
ligga på.   
Beräkning av ansökningsavgifter 
I prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter anger lagstiftaren att det 
föreslagna tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning har klara beröringspunkter med det 
förfarande som gäller vid tillståndsgivning enligt alkohollagen. Den nu föreslagna 
tillståndsordningen innehåller emellertid färre bedömningskriterier och är inte lika fullt 
komplex. Lagstiftaren bedömer därför att kommunernas kostnad för att hantera 
ansökningar om tillstånd för tobaksförsäljning generellt sett kan vara något lägre än 
motsvarande kommunala kostnader för serveringstillstånd.  
 
Social resursförvaltning har uppskattat att en rimlig tid för att handlägga en ansökan om 
tobakstillstånd bör ligga på cirka 10 timmar effektiv tid. Tid för handläggning av ansökan 
om förändringar i tillståndshavande bolag bör ligga på cirka 8 timmar effektiv tid. 
Handläggningstid av ansökan om tillfälligt tillstånd för tobaksförsäljning bör ligga på cirka 9 
timmar effektiv tid. En ändring i tobakstillståndet, som till exempel kan medföra ett 
utredningsbesök, bör kunna handläggas på i cirka 2 timmar effektiv tid. 
 
En rimlig timtaxa för förvaltningen att använda sig av i beräkningar av ansöknings- och 
tillsynsavgifter bör uppskattningsvis ligga på 1 100 kronor. Detta är en uppskattad 
genomsnittlig timtaxa för handläggning och administrativa tjänster. 
 
Räkneexempel för ansökan om tobakstillstånd:  
1 100 kronor (timtaxa) x 10 timmar = 11 000 kronor 
 
Kategori Föreslagen avgift 
Ansökan om tillstånd för att sälja 
tobak 

9 000 kronor 

Ansökan om tillfälligt tillstånd för 
att sälja tobak 

7 500 kronor 

Anmälan om ändrade ägar- eller 
bolagsförhållanden 

7 500 kronor 

Anmälan om förändrat tillstånd 2 000 kronor 
 
Social resursförvaltning föreslår något lägre avgift än summan i räkneexemplen, då det kan 
finnas eventuella samordningsvinster med handläggningen av ansökningar om 
serveringstillstånd. Avgifterna kan behöva justeras framöver beroende på hur den faktiska 
arbetssituationen kommer att se ut. Det är i dagsläget dessutom svårt att avgöra hur många 
av dagens befintliga tobakshandlare som kommer att ansöka om ett tobakstillstånd. Med 
anledning av denna osäkra prognos kan det bli nödvändigt att justera avgifterna framöver 
utifrån den faktiska arbetssituationen. 
 
Tillsynsavgifter 
Kommunens kostnader för tillsynen består av två delar. En administrativ ”inre tillsyn” och 
en direkt kontroll på försäljningsstället, ”yttre tillsyn”. Den administrativa delen består i 
regelbunden kontroll av tillståndshavarnas löpande vandel, kontakter med andra 
myndigheter, planering av den ”yttre tillsynen”, efterarbete med rapportering, 
kommunicering och utarbetande av beslutsunderlag för eventuella administrativa 
sanktioner. Det är rimligt att alla tillståndshavare är med och bidrar till denna del av 
kommunens kostnad. 
 



 
 

 

Tillsynsavgiften motiveras av att den inre tillsynen av tillståndshavare enligt tobakslagen, 
enligt den nya lagens förarbeten, i allt väsentligt ska motsvara den inre tillsyn som görs av 
tillståndshavare enligt alkohollagen. 
En rimlig tid att lägga för inre och yttre tillsyn per år bör vara 6 timmar per 
försäljningsställe. 
 
Räkneexempel för tillsynsavgift/försäljningsställe: 
1 100 kronor (timtaxa) x 6 timmar = 6 600 kronor 
 
Kategori Föreslagen avgift 
Årlig tillsynsavgift 6 500 kronor 
 
Beredning 
Lagstöd för avgiftsuttag 
8 kap. 1 § LTLP: Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om 
försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1§ enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. 
 
8 kap. 2 § LTLP: En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1§. 
 
Kommunens kostnad för tillstånd- och tillsynsverksamhet är självfinansierad utifrån de 
avgifter som tas ut i samband med tillsyn och tillståndsprövning. Kommunens rätt att ta ut 
sådana avgifter och nivån på avgifterna regleras i kommunallagen (KL) 8 kap. 3 b § och av 
den så kallade självkostnadsprincipen i 8 kap. 3 c § KL. 
 
Ekonomi 
Tillstånds- och tillsynsavgifterna ska täcka handläggningskostnader, tillsyn och övriga 
myndighetskostnader. 
 
Bedömning 
För att Social resursförvaltning Göteborgs stad ska kunna finansiera den tillstånd- och 
tillsynsverksamhet som de enligt samverkansavtalet ska utföra åt Socialnämnden Öckerö, 
behöver kommunen besluta om avgifter. Förvaltningen finner de föreslagna avgifterna 
rimliga, och kommer innebära att Öckerö har samma avgifter för tillstånd och tillsyn som 
Göteborgs stad.  
 
Expediering av beslut 
Angelica Francisca, verksamhetschef IFO/FH 
Kommunstyrelsen 
 
När beslut är fattat i kommunfullmäktige ska expediering ske till: 
Jakob Kilner, social resursförvaltning, Göteborgs stad 
 
Bilagor 
Bilaga 1: Göteborgs Stad, KF, handling 2019 nr 102, Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt 
Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088), 2019-05-08 
 
 
 
 
 



 
 

 

Underskrift av berörd chef 
 
 
_____________________ 
Angelica Francisca 
Verksamhetschef IFO/FH 
2019-     - 
 
 
 
 
_____________________ 
Malin Tisell 
Socialchef 
2019-     - 
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