
 

ÖCKERÖ KOMMUN    SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida   
    Sammanträdesdatum   
Kommunfullmäktige 2019-11-21         1             
         
Plats och tid  Stora salen, Nimbus, Öckerö, kl. 17.15-19.30 
  
Beslutande  Enligt närvarolista bilagd protokollet 
 
       
Övriga närvarande Gull-Britt Eide, kommundirektör    
 Jacob Österlund, nämndsekreterare 

Katarina Lindgren, skolchef 
Malin Tisell, socialchef 
Urban Olsson, chef samhällsbyggnad 
Oskar Nilsson, ekonomichef 
Peter Eriksson, chef räddningstjänsten 
Christer Zandén, kvalitetsutvecklare 

 Sofia Fridén, kommunjurist 
 

 
 
 
Justerare  §§ 101, 103-105, 107-116, 119-122 

 
 

Sekreterare  Jacob Österlund           

    

Ordförande   Ingvar Svensson 
                          
 
Justerare  Martina Lindqvist  Boel Lanne 
 
 
 
 
    ANSLAG/BEVIS 

                                                               Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ  Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-11-21 

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

 

Förvaringsplats för  Kommunkansliet 
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Underskrift  ............................................................................ 

 
    Utdragsbestyrkande 
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KF § 101   
   
Förändring av ärendelistan 

 
 
Dagens sammanträde 
Ordförande meddelar att att två ärenden läggs till i ärendelistan:  
 

- Anmälan av motion angående matsvinn 
- Anmälan av medborgarförslag om sophämtning på Loggvägen 

 
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att två ärenden läggs till på listan. 
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KF § 103 Dnr KS 216/18  
   
Uppdrag/budget höst 2020 

 
Ärende 
Nämnderna har beslutat om förslag till uppdragshandlingar för år 2020 i en-
lighet med fullmäktiges budgetbeslut 2019-06-13. Beslut om kommunstyrel-
sens uppdragshandling tas enligt förslag till beslut. Årsplan för ledning och 
styrning har uppdaterats efter ny budgetprocess och gäller under förutsättning 
att kommunfullmäktige beslutar om ny process för styrning och ledning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 245 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019 
Bilaga – Budget och uppdrag 2020. 
Yrkande Öckeröalliansen budget 2020 
Bilaga – Öckeröalliansens förslag höstprocess budget 2020 
Socialdemokraternas budgetförslag 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas budgetförslag 
Boel Lanne (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budgetförslag 
Ronald Caous (S) föreslår bifall till Socialdemokraternas budgetförslag 
Anna Skrapste (MP) föreslår bifall till Miljöpartiets budgetförslag 
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut; dels Jan Utbults 
(KD) m fl förslag, dels Maria Brauers (S) m fl förslag, dels Boel Lannes (MP) 
förslag. Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfull-
mäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner   

-årsplan för ledning och styrning  

-taxor för år 2020 

-kommunstyrelsens driftsbudget för år 2020 samt femårsplan för 2020-2024 

-nämndernas förslag till uppdragshandlingar för år 2020 

 
Reservation 

Ledamöterna i Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet reserve-
rar sig mot beslutet. 
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KF § 104 Dnr KS 241/19  
   
Förändrad styrmodell och budgetprocess på KS och KF 

 
Ärende 
Kommundirektören har fått i uppdrag att se över kommunens budgetprocess 
och styrmodell. Dessa två uppdrag har satts samman till ett förslag – Policy för 
styrning och ledning, som beskriver styr- och ledningsmodellen inklusive bud-
getprocessen. Det övergripande syftet med förändrad budgetprocess och styr-
modell är en långsiktigt hållbar ekonomi och verksamhet. De olika frågorna i 
styrningen ska hanteras på rätt nivå. Processen ska bidra till att budgetbeslutet 
får önskad effekt.  Helhetsperspektiv och långsiktighet behöver stärkas. Styr-
modellen behöver också tydliggöra den politiska rollen och tjänstepersons-
rollen. I policyn beskrivs styrningens olika beståndsdelar, ex. vision, mål och 
budget. Vidare beskrivs årsprocessen för att visa hur de olika delarna hänger 
samman och vad som är den politiska delen av processen respektive tjänsteor-
ganisationens del. Vilken politisk instans som beslutar om vad beskrivs för att 
tydliggöra ansvarsfördelningen. Tillämpningsanvisningar kommer att tas fram 
för att säkerställa verkställighet och som ett konkret stöd för verksamheterna.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 247 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 november 2019 
Policy för styrning och ledning – styrmodell för Öckerö kommun 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Policy för styrning och ledning antas.  
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KF § 105 Dnr SB 191/15  
   
Mellankommunal kustzonsplanering i Göteborgsregionen, Orust 
och Uddevalla 
 
Ärende 
Ett förslag till fördjupad strukturbild för kustzonen inklusive överenskommel-
ser har arbetats fram av Göteborgsregionen, Orust kommun och Uddevalla 
kommun. Förslaget är en gemensam strategi för hur kust- och havsområdet 
från Kungsbacka i söder till Uddevalla i norr ska utvecklas på ett långsiktigt 
hållbart sätt. Den fördjupade strukturbilden för kustzonen omfattar sex över-
enskommelser med tillhörande kartbild och är en fördjupning av Strukturbild 
för Göteborgsregionen från 2008. 

Öckerö kommun har medverkat aktivt under projektet för att ta fram förslaget 
till fördjupad strukturbild för kustzonen. Förslaget har bearbetats efter in-
komna synpunkter under remisstiden och har sedan godkänts av Göteborgsreg-
ionens styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad, 2019-09-19, och förbundssty-
relsen, 2019-10-18. I beslutet från Göteborgsregionen föreslås kommunerna 
inom GR samt Orust och Uddevalla att för egen del godkänna ”Fördjupad 
strukturbild för kustzonen – Överenskommelser för framtida planering i Göte-
borgsregionen, Orust och Uddevalla”.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 254 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 11 oktober 2019.  
Remissredogörelse Fördjupad strukturbild för kustzonen. September 2019 
Fördjupad strukturbild för kustzonen. GR, Orust och Uddevalla. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner ”Fördjupad strukturbild för kustzonen – 
Överenskommelser för framtida planering i Göteborgsregionen, Orust och 
Uddevalla, 2019-10-18”. 
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KF § 107 Dnr KS 258/19  
   
Medborgarförslag om åtgärder mot cykelstölder vid Pinans färjeläge 

 
Ärende 
Magnus Åslund har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-10-31 föreslagit: 
 

- att hägna in cykelparkeringen med två meters stängsel med en grind för ut-
passagen.  
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2019-10-31 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen 
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KF § 108 Dnr KS 243/19  
   
Medborgarförslag om allmän skräpplockning 

 
Ärende 
Inger Kjellberg har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-10-31 föreslagit: 
 

- att Öckerö kommun inför allmän dag för skräpplockning vår och höst.  
 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2019-10-22 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen 
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KF § 109 Dnr KS 277/19  
   
Medborgarförslag om sophämtning på Loggvägen 

 
Ärende 
Matz Torgeby har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-10-24, föreslagit 
 

- Att sophämtningen återinförs på Loggvägen. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag daterat 2019-10-24 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget anmäls och skickas till kommunstyrelsen 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-11-21 13 

   
   
KF § 110 Dnr KS 278/19  
   
Motion om åtgärder mot matsvinn 

 
Ärende 
Annika Andersson (V) har i en motion, inkommen 2019-11-21, föreslagit att: 
 

- att man undersöker möjligheten till ett initiativ för att minska matsvin-
net i Öckerö kommun 

 
 
Beslutsunderlag 
Motion daterad 2019-11-21 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen 
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KF § 111 Dnr KS 238/19  
   
Interpellation om tältning  

 
Ärende 
Boel Lanne (MP) har i en skrivelse, inkommen 6 oktober 2019, begärt att få 
ställa en interpellation till Jan Utbult (KD) tältning i Öckerö kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, inkommen 2019-10-06 
Svar på interpellation, inkommen 2019-11-14 
 
 
Dagens sammanträde 
Jan Utbults (KD) interpellationssvar är medskickat till dagens sammanträde. 

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

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordfö-
rande. 
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KF § 112 Dnr KS 274/19  
   
Interpellation om ”Boken kommer”  

 
Ärende 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en skrivelse, inkommen 13 november 2019, be-
gärt att få ställa en interpellation till Jan Utbult (KD) tältning i Öckerö kom-
mun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, inkommen 2019-11-13 
Svar på interpellation, inkommen 2019-11-14 
 
 
Dagens sammanträde 
Jan Utbults (KD) interpellationssvar är medskickat till dagens sammanträde. 

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

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordfö-
rande. 
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KF § 113 Dnr KS 200/19  
   
Organisatorisk flytt av etablering- och arbetsmarknadsenheten 

 
Ärende 
Etablerings- och arbetsmarknadsenheten ser ett behov av en organisatorisk 
flytt av verksamheten. Detta i syfte att säkerställa hanteringen av enhetens an-
svarsområden samt för att säkerställa en hanterbar arbetsmiljö för enhetens 
medarbetare.  
 
Förslaget innebär en organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknads-
enheten i sin helhet till socialnämnden. En samsyn till förslaget finns hos verk-
samhetschefer inom berörda förvaltningar; kommunstyrelsen och socialför-
valtningen. Facklig samverkan rörande förslaget har skett inom båda förvalt-
ningarna samt på central nivå.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 261 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019.  
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
1. Förslag till organisatorisk flytt av etablering- och arbetsmarknadsenhet-

en från kommunstyrelsen till socialnämnden godkänns och träder i kraft 
2020-01-01 

2. Socialnämnden får i uppdrag att inom ramen för socialnämndens reg-
lemente slutföra arbetet med utformning av detaljorganisation. 
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KF § 114 Dnr KS 215/19  
   
Avveckling av KSIU, flytt myndighetsutövning till socialnämnden 

 
Ärende 
Under förutsättning att Kommunfullmäktige fattar beslut om organisatorisk 
flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten från kommunstyrelsen till 
socialnämnden föreslås ytterligare nödvändiga beslut för att fullfölja omorga-
nisationen.  
Myndighetsutövningen enligt Socialtjänstlagen som skett i kommunstyrelsens 
individutskott behöver flyttas över till socialnämnden och därmed behöver 
kommunstyrelsens individutskott avvecklas.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 262 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019.  
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
 

1. Kommunfullmäktige beslutar att avveckla Kommunstyrelsens individut-
skott.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att myndighetsutövning som skett i 
Kommunstyrelsens individutskott flyttas till Socialnämnden.  

3. Beslutet träder i kraft 2019-12-31 
4. Beslutet är förbehållet att Kommunfullmäktige fattar beslut om omor-

ganisation rörande etablering- och arbetsmarknadsenheten. 
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KF § 115 Dnr KS 216/19  
   
Revidering av kommunstyrelsens reglemente i samband med orga-
nisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten 

 
Ärende 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag om beslut att 
genomföra en organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
från kommunstyrelsen till socialnämnden krävs som ett led i detta en revide-
ring av kommunstyrelsens reglemente.  
 
Föreslagen förändring planeras träda i kraft 2020-01-01. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 263 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 16 oktober 2019.  
Kommunstyrelsens reglemente 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
 

1. Reglementet för Kommunstyrelsen revideras i enlighet med förslag. 
2. Bestämmelserna i Kommunstyrelsens reglemente träder i kraft 2020-

01-01 
3. Beslut om revidering av Kommunstyrelsens reglemente även medför en 

flytt av etablerings och arbetsmarknadsenhetens uppdrag till social-
nämnden 
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KF § 116 Dnr KS 270/19  
   
Revidering av socialnämndens reglemente i samband med or-
ganisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten 
 
Ärende 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer förslag om beslut att ge-
nomföra en organisatorisk flytt av etablerings- och arbetsmarknadsenheten från 
kommunstyrelsen till socialnämnden krävs, som ett led i detta, en revidering av 
socialnämndens reglemente, så att erforderliga ansvarsområden förs över till so-
cialnämnden.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 265 
Socialnämnden har behandlat ärendet den 30 oktober 2019, §64 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 oktober 2019 
Socialnämndens reglemente 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
 
Kommunfullmäktige beslutar om revidering av socialnämndens reglemente 
genom införande av nedanstående. 
 
” - Särskilda insatser för personer som omfattas av lag (2017:584) om ansvar 
för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare, samt samordning av 
kommunens särskilda insatser inom detta område. 

- Mottagande av nyanlända enligt lag (2016:38) om mottagande av vissa nyan-
lända invandrare för bosättning samt att bedriva boenden och tillhandahålla 
boendeplatser, i både egen och extern regi, för ensamkommande barn.  

- Mottagande samt insatser för ensamkommande enligt lag (1994:137) om mot-
tagande av asylsökande m.fl. 

- Lag om arbetslöshetsnämnd (1944:475).” 

Bestämmelserna i Socialnämndens reglemente ska träda i kraft 2020-01-01 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-11-21 22 

   
   
KF § 119 Dnr KS 105/19  
   
Svar på motion ”Intern styrning och kontroll vid inköp och använ-
dande av verksamhetsfordon 
 
Ärende 
På kommunfullmäktiges möte den 7 mars 2019 redogjorde kommunens revi-
sorer för granskningen ”Intern styrning och kontroll vid inköp och användande 
av verksamhetsfordon” som gjorts av bolaget. Granskningen fokuserar på in-
köp och nyttjande av bilar.  
 
I motionen ”Intern styrning och kontroll vid inköp och användande av verk-
samhetsfordon” Dnr KS 105/19 föreslås att samtliga fordon som används inom 
kommunen ska ingå i åtgärdsarbetet.  
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 260 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 12 augusti 2019.  
Motion daterad 25 april 2019. 
 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås. 
 

 

Reservation 
Anna Skrapste (MP) reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 120 Dnr KS 55/19  
   
Svar på motion ”Säkerställ fiberutbyggnad genom tillfällig finansie-
ring” 
 
Ärende 
I motionen ”Säkerställ fiberutbyggnaden genom tillfällig finansiering” Dnr KS 
0055/19 föreslås att kommunens framtida utbyggnad av fiber ska säkras ge-
nom tillfällig finansiering.  

 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-08-27, § 191 
Kommunfullmäktige har behandlat ärendet den 7 mars 2019, §9. 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 21 maj, §117.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 24 juni 2019. 
Motion daterad 2019-02-27 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Anders Kjellgren (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  
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KF § 121 Dnr KS 223/19  
   
Delårsrapport Samordningsförbundet Älv & Kust 

 
Ärende 
Sedan 1 januari 2018 är Öckerö kommun tillsammans med Ale, Kungälv, 
Stenungssund och Tjörn kommuner del av Samordningsförbundet Älv & Kust. 
 
Samordningsförbundet arbetar utifrån lagen 2003:1210 om finansiell samord-
ning inom rehabiliteringsområdet. Samordningsförbundet är en myn-
dighetsgemensam satsning för samordning av rehabilitering och återgång till 
egen försörjning mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Hälso- och 
sjukvård samt kommuner. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-11-12, § 256 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 26 september 2019. 
Delårsrapport Samordningsförbundet Älv & Kust 
Styrelseprotokoll, § 49, Samordningsförbundet Älv & Kust 2019-09-20 
Skrivelse till samordningsförbundets medlemmar daterad 2019-09-25 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Öckerö kommun godkänner delårsrapporten för Samordningsförbundet Älv 
& Kust för perioden 2019-01-01 – 2019-08-31. 
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KF § 122 Dnr KS 256/19  
   
Delårsrapport Tolkförmedling Väst  

 
Ärende 
Delårsrapporten från Kommunalförbundet Tolkförmedling Väst (TFV) för 
första halvåret 2019 skickas ut till samtliga medlemsfullmäktige för kännedom, 
enligt förbundsordningen § 16. Bilagt ärendet finns revisorernas bedömning av 
delårsrapporten, protokollsutdrag från direktionen samt den av medlemmarna 
beslutade förbundsordningen. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-10-15, § 227 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 5 oktober 2019 
 
JÄV 
Jan-Åke Simonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet 
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