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KF § 123   
   
Besök från Överförmyndare i samverkan 

 
Ärende 
Sofia Alkvist, enhetschef för Överförmyndare i samverkan, presenterar verk-

samheten för fullmäktiges ledamöter, då Öckerö kommun sedan 2019 är en 
del av samarbetet. 

 

Ledamöterna ges möjlighet att ställa frågor. Ordföranden tackar för informat-
ionen. 
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KF § 124 Dnr SB 123/18  
   
Information om lokalresursplan 

 
Ärende 
Kommundirektören har i samarbete med kommunens förvaltningar och på upp-
drag av kommunstyrelsen utarbetat en lokalresursplan som presenterar kommu-
nens 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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 282 
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.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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KF § 125 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 avloppsreningsverk tar emot i måttet PE har under åren 
2013-2018 varierat i maxvärde och överskridits vid 11 tillfällen. För ett re-
ningsverk är det maxvärdet som är av intresse då kommunens reningsverk är 
skyldiga att kunna ta hand om det förväntade maxflödet. Tillståndet för av-
loppsreningsverket är 14 000 PE. 
 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 288 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Anna Skrapste (MP) yrkar på återremiss. Motivering: 
Miljöpartiet ser behovet av att öka kapaciteten för avloppsrening. Detta är en 
stor och viktig investering. Vi hade därför önskat få utförligare handlingar före 
kommunfullmäktige mötet. Med det kortfattade underlag som finns med i de 
utsända handlingarna (helt utan kostnadsberäkningar) anser vi det omöjligt att 
ta ställning i ärendet. 
Jan Utbult (KD) yrkar på att ärendet avgörs på dagens sammanträde. 
Nicklas Attefjord (MP) yrkar på återremiss. 
Boel Lanne (MP) yrkar på återremiss. 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om ärendet ska avgöras på dagens sammanträde eller åter-
remitteras till kommunstyrelsen. Ordförande ställer förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras på dagens 
sammanträde.  

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

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar enligt alternativ 1. 

 

Reservation 
Ledamöterna i Miljöpartiet och ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig 
mot beslutet. 
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KF § 126 Dnr KS 287/19  
   
Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i anslutning 
till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-05, föreslagit 
 

- Att en långsiktig landskapsplan upprättas för att aktivt främja den gröna 
miljön i befintlig bebyggelse och vid framtida exploatering 

- Att en bred arbetsgrupp bildas för att över tid stödja kommunens ge-
nomförande 

- Att föreslagna åtgärder ska följas av en finansieringsplan 
- Att invånarna görs delaktiga genom egna förslag till förbättringar 

 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2019-12-05 
 
 
 
 
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 § 127 Dnr KS 57/19  
   
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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 302 
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.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget avslås.  
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KF § 128 Dnr KS 171/17  
   
Svar på medborgarförslag om plats för lek på Grötö 
 
Ärende 

 har i ett medborgarförslag den 2017-10-30 
föreslagit 
 

- att kommunen permanentar Triangeln som plats för lek i den nya över-
siktsplanen. 

 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 304 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 13 november 2019.  
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Vera Molin (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse anses medborgarförslaget 
besvarat.  
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KF § 129 Dnr KS 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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 305 
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.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Med hänvisning till föreliggande tjänsteskrivelse anses medborgarförslaget 
besvarat.  
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KF § 130 Dnr KS 28/19  
   
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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 306 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 17 september 2019.  
Medborgarförslag daterad den 1 januari 2019. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till medborgarförslaget. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget bifalles.  
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KF § 131 Dnr KS   
   
Interpellation angående sjukfrånvaro och lärartäthet 

 
Ärende 
Ronnie Bryngelsson (S) har i en skrivelse, inkommen 13 november 2019, be-
gärt att få ställa en interpellation till Martina Kjellqvist (KD) angående sjuk-
frånvaro och lärartäthet i Öckerö kommun. 
 
 
Beslutsunderlag 
Interpellation, inkommen 2019-11-13 
Svar på interpellation, inkommen 2019-11-25 
 
 
Dagens sammanträde 
Martina Kjellqvists (KD) interpellationssvar är medskickat till dagens samman-
träde. 

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

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Interpellationen är besvarad i och med svar från barn- och utbildningsnämn-
dens ordförande. 
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KF § 132 Dnr KS 85/17  
   
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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 303 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2019.  
Motion daterad 13 maj 2017. 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår bifall till motionen 
Boel Lanne (MP) föreslår bifall till motionen 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels kommunstyrel-
sens förslag, dels Annika Anderssons (V) förslag. Ordföranden ställer förslagen 
mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kom-
munstyrelsens förslag. 
 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen avslås.  
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KF § 133 Dnr KS 290/19  
   
Motion om att införa mål för ekologisk mat 

 
Ärende 
Anna Skrapste, Boel Lanne och Nicklas Attefjord (MP) har i en motion in-
kommen 2019-12-05 föreslagit att 
 

- Öckerö kommun inför mål om minst 50% ekologiskt för kommunens 
inköp av livsmedel under 2020 och ett mer långsiktigt mål om att ande-
len ekologiska livsmedel ska öka 

- Öckerö kommun vid all upphandling av kött ställer krav som motsva-
rande svenska djurskyddskrav 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-05 
 
 
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 § 134 Dnr KS 289/19  
   
Motion om att utreda möjligheten att göra Klåva centrum till ett s.k. 
gåfartsområde 

 
Ärende 
Ronald Caous (S) och Thomas Wijk (S) har i en motion inkommen 2019-12-03 
föreslagit 
 

- Att kommunen utreder möjligheterna att göra Klåva Centrum till ett s.k. 
gåfartsområde 

- Att kommunen samtidigt utreder möjligheten att enkelrikta Klåva 
hamnväg 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-03 
 
 
 
 
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 § 135 Dnr KS 288/19  
   
Motion om att införa parkeringsavgifter och initiera p-däck på Burö 

 
Ärende 
Anna Skrapste, Boel Lanne och Nicklas Attefjord (MP) har i en motion in-
kommen 2019-12-04 föreslagit  
 
- att parkeringsavgift införs på kommunal mark. 
- att byggandet av parkeringsdäck/hus på Burö initieras. 
 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-04 
 
 
 
 
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 § 136 Dnr KS 216/18  
   
Begäran om reservering av ej påbörjade investeringsprojekt 
 
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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 276 
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.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner begäran om reservering till år 2020 av redovi-
sade investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas 2019. 
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KF § 137 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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 287 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019. 
 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar utöka Va-enhetens investeringsbudget för år 
2020 med 4 mkr. 
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KF § 138 Dnr SB 0145/19  
   
Renhållningstaxa 2020 

 
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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 2489 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 30 oktober 2019.  
Bilaga 1 – Taxor 2020, 2021, 2022 
Bilaga 2 – renhållningstaxa för Öckerö kommun 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Renhållningstaxan för Öckerö kommun för 2020 höjs med 4 %. 

 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-12-12 19 

   
   
KF § 139 Dnr SB 0136/19    
   
Färdtjänsttaxa 2020 

 
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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 290 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2019.  
Bilaga – Färdtjänsttaxa 2020. 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) yrkar avslag på det första stycket i beslutsförslaget. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag till beslut, dels Annika Anderssons (V) förslag. Ordförande ställer för-
slagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
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. 
 
Reservation 
Ledamöterna i Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 
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KF § 140 Dnr KS 220/19  
   
Sammanträdesplan för kommunstyrelsen och kommunfull-
mäktige 
 
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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 296 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad den 20 november 2019.  
Bilaga – sammanträdesplan 2020 för kommunstyrelsen och kommunfullmäk-
tige 
 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige godkänns. 
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 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KF § 141 Dnr KS 174/17  
   
Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag 2019 
 
Ärende 
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 28 och § 29 ska kommunstyrelsen 
två gånger varje år redovisa de motioner som inte beretts färdigt. 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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 301 
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.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 
 

 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KF § 142 Dnr KS 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 har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 299 
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.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Redovisningarna noteras till protokollet. 
 

 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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KF § 143 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 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 307 
Öckeröalliansens yrkande daterad den 2019-11-29 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Maria Brauer (S) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut; dels kommunstyrel-
sens förslag, dels Maria Brauers (S) förslag. Ordföranden ställer förslagen mot 
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommun-
styrelsens förslag. 
 
 

Kommunfullfullmäktiges 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. 
 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida  

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

            24 
 
Reservation 
Ledamöterna i Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet. 
 
Protokollsanteckning 
I Öckeröalliansens yrkande slår den fast att, ”I Öckerö kommuns budget för 2019 
finns ett antal fördelningsposter angivna för att finansiera kommande nyinveste-
ringar”. 
 
Vi anser att en nämnds budget ska vara så pass robust att den kan hantera 
mindre oförutsedda kostnader som denna. Sett mot den budget barn- och utbild-
ningsnämnden disponerar är det anmärkningsvärt att nämnden åter måste för-
stärkas med medel ur fördelningsposter, som varit avsedda för något helt annat. 
När kommunfullmäktige avsätter medel centralt till fördelningsposter är det allo-
kerade medel, som ska användas för visst syfte och ändamål. När medel tas till 
annat än de varit avsedda för ökar kommunens sårbarhet och äventyrar framtida 
investeringar och projekt, för vilka medel i fördelningsposter varit avsedda för. 
 
Det är vår bestämda uppfattning att de medel som reserverats inte ska ianspråk-
tas för denna typ av kostnadsökning som nu inträffat. Den borde istället ha han-
terats exempelvis genom en risk- och sårbarhetsanalys i samband med att budge-
ten fastställdes. Vi socialdemokrater ser att kommunens sårbarhet nu är uppen-
bar och därför lämnar vi denna protokollsanteckning. 
 
För Socialdemokraterna 
Maria Brauer 
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KF § 144 Dnr KS 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 
Kommunstyrelsens har behandlat ärendet den 2019-12-03, § 300 
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 
 
 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer de föreslagna avgifterna. 
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KF § 145 Dnr KS 291/19  
   
Motion om utbildning i barnkonventionens innehåll 

 
Ärende 
Maria Brauer (S), Ronnie Bryngelsson (S), Lena Berglund (S) och Monika Er-
iksen (S) har i en motion inkommen 2019-12-10 föreslagit 
 

- Att det görs utbildningstillfällen för politiken och all personal för att ut-
bilda och uppdatera alla på innehållet i konventionen för att säkerställa 
att man fortsätter detta goda arbete 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-10 
 
 
 
 
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 § 146 Dnr KS 292/19  
   
Motion on källsortering inom socialnämndens verksamheter och 
övriga verksamheter inom Öckerö kommun 

 
Ärende 
Anna Skrapste (MP) och Maria Brauer (S) har i en motion inkommen 2019-12-
11 föreslagit att 
 

- Att socialnämnden skyndsamt utreder förutsättningar för att genomföra 
källsortering inom socialnämndens alla verksamheter 

- Att kommunstyrelsen inventerar vilka andra kommunala verksamheter 
som ännu inte sorterar sitt avfall och att säkerställer att samtliga kom-
munala verksamheter ges förutsättningar att källsortera. 

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-11 
 
 
 
 
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 § 147 Dnr KS 296/19  
   
Motion angående cykelparkering på Björkö 

 
Ärende 
Göran Billvall (V) och Annika Andersson (V) har i en motion inkommen 2019-
12-11 föreslagit att 
 

- Att Kommunen gör i ordning denna cykelparkering både vad gäller upp-
ställningen men också att den  är tillräcklig belyst  

 
Beslutsunderlag 
Motion inkommen den 2019-12-11 
 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 
 

Kommunfullfullmäktiges beslut 
Motionen anmäls och skickas till kommunstyrelsen 

 
 

 

 

 

 



ÖCKERÖ KOMMUN PROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum  Sida 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

 
Kommunfullmäktige 2019-12-12 29 

   
   
KF § 148 Dnr KS 297/19  
   
Medborgarförslag angående långsiktig landskapsplan i anslutning 
till kommunens grönplan för tätbebyggelse 

 
Ärende 
Josefin Berglund m fl har i ett medborgarförslag, inkommet 2019-12-12, före-
slagit 
 

- Att man, istället för grus, anlägger en plan med konstgräs på Björkö. 
 
Beslutsunderlag 
Medborgarförslag inkommet 2019-12-12 
 
 
 
 
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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1 
Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige     
 
Datum: 2019-12-12, kl 17.15-19.20 

Omröstning                            
Namn N  § § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Jan Utbult (KD) 
 

X         

Henrik Karlsson (KD) 
 

X         

Martina Kjellqvist (KD) 
 

X         

Claes Sandros (KD) 
 

X         

Anna Bertrandsson (KD) 
Henrik Börjesson 

X         

Isak Strömblad (KD) 
 

X         

Robertho Settergren (KD) 
Emil Beijer 

X         

Michael Sjögren (KD) 
 

X         

Martina Lindqvist (KD) 
 

X         

Fredrik Gustavsson (KD) 
 

X         

Jennie Wernäng (M) 
 

X         

Helene Berntsson (M) 
 

X         

Anders Kjellgren (M) 
Tommy Wallhult 

x         

Sandra Svensson (M) 
 

x         

Kent Lagrell (M) 
 

x         

Andrea Ohlsson (M) 
Claes Danielsson  

x         

Björn Johanson (M) 
 

x         

Christer Holmer (M) 
 

x         

Annika Westh (L) 
 

x         

Göran Ohlsson (L) 
 

x         

Hans Alveros (L) 
 

x         

Vera Molin (L) 
 
 
 
 

x         
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Namn N §   § § § 
  Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja  Nej 
Maria Brauer (S) 
 

x         

Ronnie Bryngelsson (S) 
 

X         

Ronald Caous (S) 
 

X         

Monika Eriksen (S) 
Lena Berglund 

X         

Göran Olsson (S) 
Lars-Michael Andersson 

X         

Jan-Ivar Ivarsson (S)  
 

X         

Thomas Wijk (S) 
Tommy Andersson 

X         

Boel Lanne (MP) 
 

X         

Nicklas Attefjord (MP) 
 

X         

Anna Skrapste (MP) 
 

X         

Annika Andersson (V) 
 

X         

Göran Billvall (V) 
Annkie Fridström 

X         

Richard Wendesten (SD) 
Kjell Lindström 

X         

Mats Plahn (SD) 
 

x         

Jan Ek (SD) 
 

x         

Staffan Dahlbäck (SD) 
 

x         

2:e vice ordf Jan-Åke Simonsson 
(S) 
 

x         

1:e vice ordf Eva Wallin (KD) 
 

x         

Ordförande Ingvar Svensson (M) 
 

x         

Summa: 
 

         

 
Attest: ______________________________ 
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