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KF § 78   
   
Förändring av ärendelistan 

 
Ordförande frågar om fråga från Maria Brauer (S) gällande budgetprocessen 
till kommunstyrelsens ordförande Jan Utbult (KD) kan läggas till dagens 
sammanträde. 
 
 
Beslutsgång  
Ordföranden frågar om fullmäktige kan lägga till ärendet och finner att så sker. 

 
Kommunfullfullmäktiges beslut 
Enkel fråga från Maria Brauer (S) till kommunstyrelsens ordförande Jan Ut-
bult (KD) läggs till på dagordningen. 
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KF § 79 Dnr KS 275/19  
   
Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende delta-
gande på distans 

 
Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för kommunfullmäktiges ledamöter att 
delta i fullmäktiges sammanträde på distans. Det är kommunfullmäktige som 
beslutar om deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att 
kommunfullmäktige tar in föreskrifter om detta i fullmäktiges arbetsordning.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-11-17, § 251 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-10 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar sedan om Annika Anderssons (V) tilläggsförslag kan antas och 
finner att så sker. 

 

Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Annika Andersson (V) föreslår tilläggsförslaget: ”Ordförande får om särskilda 
skäl föreligger tillåta undantag från regeln om att deltagande på distans ska 
anmälas senast fem dagar innan sammanträdet.” 
Nicklas Attefjord (MP) föreslår bifall till Annika Anderssons (V) tilläggsförslag. 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till Jan Utbults (KD) tilläggsförslag. 
Maria Brauer (S) föreslår bifall till Annika Anderssons (V) tilläggsförslag. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar att möjliggöra för kommunfullmäktiges 
ledamöter att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträden på di-
stans, om så kan ske i enlighet med vad som framgår av kommunfull-
mäktiges arbetsordning.  

2. Kommunfullmäktige beslutar att införa en ny bestämmelse i kommun-
fullmäktiges arbetsordning med följande lydelse: 

 
”Kommunfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, 
sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Så-
dant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildö-
verföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. 
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KF § 79, fortsättning Dnr KS 275/19  
   
Ändring av kommunfullmäktiges arbetsordning avseende delta-
gande på distans 

 
Om beslut ska fattas med sluten omröstning, får delta-
gande på distans inte ske.  
 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem (5) 
dagar i förväg anmäla detta till kommunfullmäktiges sek-
reterare. Kommunfullmäktiges ordförande avgör vid varje 
enskilt tillfälle om närvaro får ske på distans. Ordförande 
får om särskilda skäl föreligger tillåta undantag från re-
geln om att deltagande på distans ska anmälas senast fem 
(5) dagar innan sammanträdet.” 
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KF § 80 Dnr KS 71/20  
   
Antagande av riktlinjer för deltagande på distans 

 
Ärende 
I Öckerö kommun är det inte tillåtet för kommunfullmäktigeledamöter att 
delta på kommunfullmäktige på distans. Det är kommunfullmäktige som be-
slutar om deltagande på distans ska vara tillåtet eller inte. Det krävs då att 
kommunfullmäktige tar in föreskrifter om detta i kommunfullmäktiges regle-
mente.  
 
För att underlätta det praktiska implementerandet och genomförandet av di-
stanssammanträde, och för att stödja ordförande under sammanträdet, har 
förvaltningen uppdaterat de riktlinjer som gäller för deltagande på distans i 
Öckerö kommun, vilka måste antas av kommunstyrelsen, enligt Riktlinjer för 
Öckerö kommuns styrdokument. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-09-17, §  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-15 
Riktlinjer för deltagande på distans 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Riktlinjer för deltagande på distans antas. 
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KF § 81   
   
Fråga från Maria Brauer till kommunstyrelsens ordförande  

 
Ärende 
Maria Brauer (S) har 2020-11-24 ställt en fråga till kommunstyrelsens ordfö-
rande, Jan Utbult (KD):  
 

I Öckerö kommun har vi sedan många år haft en överenskommelse om att 
endast fastställa taxor och avgifter och skattesats i den så kallade höstbudge-
ten. Detta för att inte skapa oreda i den redan långt framskridna budgetpro-
cessen. I år skedde något annat. Nio veckor efter att vi hade vår formella 
budgetdebatt i kommunfullmäktige behandlades budgeten igen enligt höst-
processens principer. När beslut skulle fattas på kommunstyrelsen den 10 
november då bordlade Öckeröalliansen budgeten.  

Motiveringen var att man inte var klar med den beslutade budgeten. Man 
hade också för avsikt att kalla till ett extra kommunstyrelsemöte en vecka se-
nare. Kvällen innan det extra- insatta mötet klockan 22.42 fick vi partier i 
opposition ett yrkande om tilläggsbudget från Öckeröalliansen. Med tanke på 
den bristande transparens och information detta innebar fanns det helt enkelt 
ingen tid för oss att kunna agera.  

Så min fråga till kommunalrådet är:  

Kommer alla partier fortsättningsvis beredas tillfälle i höstbudgetprocessen 
att lägga tilläggsbudgetar enligt den nya budgetmodellen? 

 

Beslutsunderlag 
Fråga från Maria Brauer till kommunstyrelsens ordförande 

 

Dagens sammanträde 
Maria Brauers (S) fråga är utskickad till ledamöterna inför dagens sammanträde. 
Jan Utbult (KD) besvarar frågan. 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om frågan kan anses besvarad i och med svar från kommun-
styrelsens ordförande. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågan är besvarad i och med svar från kommunstyrelsens ordförande. 
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KF § 82 Dnr KS 275/19  
   
Budget 2021 - budget- och uppdragshandlingar, årsplan för ledning 
och styrning, taxor för år 2021  
 
Ärende 
Nämnderna har nu kompletterat budget- och uppdragshandlingar med mått. 
Årsplan för ledning och styrning har uppdaterats efter utvärderingen av ny bud-
getprocess och nytt förslag presenteras. 
 
Förslag till nya taxor för samhällsbyggnadsverksamheten presenteras. Det gäller: 
-Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 
-Renhållningstaxa 2021 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-11-17, § 249  
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2020 §236.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 
Budget- och uppdragshandlingar 
Årsplan för ledning och styrning 
Taxor för år 2021 
Femårsplan 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
- Nämndernas budget- och uppdragshandlingar för 2021 med kompletterade 
mått godkänns  
- Årsplan för ledning och styrning godkänns 
- Taxor för år 2021 antas 
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KF § 83 Dnr KS 275/19  
   
Drifts- och investeringsbudget 2021 
 
Ärende 
Enligt 11 kap 5 § Kommunallagen ska alla kommuner varje år upprätta en budget 
för nästa kalenderår (budgetår).  
 
Kommunallagen föreskriver vidare i 11 kap 6 § att budgeten ska innehålla en plan 
för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen ska skattesatsen och 
anslagen anges. Av planen ska det även framgå hur verksamheten ska finansieras 
och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara vid budget-årets slut. Budge-
ten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. Kommun-
fullmäktige har att ta ställning till ändringar i drifts- och investeringsbudget 2021 
samt femårsplan, innehållande möjlig upplåning och förslag på ny skattesats. 
 
Utifrån att ekonomienheten uppdaterat fullmäktiges femårsplan med den senaste 
skatteunderlagprognosen samt sett över centrala poster, föreslår Öckeröalliansen 
ändringar i enlighet med Öckeröalliansens yrkande Budget 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-11-17, § 249  
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 10 november 2020 §236.  
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-27 
Budget- och uppdragshandlingar 
Årsplan för ledning och styrning 
Taxor för år 2021 
Femårsplan 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Jan Utbult (KD) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Jennie Wernäng (M) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Göran Ohlsson (L) föreslår bifall till kommunstyrelsens förslag. 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker.  

 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Driftsramar för år 2021 fastställs i enlighet med Öckeröalliansens yrkande 
Budget 2021 
2. Ekonomisk femårsplan för åren 2021–2025 fastställs 
3. En upplåningsram på 50 mkr godkänns 
4. Förslag till ny skattesats med 35 öres ökning till 21,56 kr godkänns 
5. Förslag till investeringsram för skattefinansierade och avgiftsfinansierade 
investeringar med föreslagen fördelning 2021 och förslag för varje år i 
investeringsplan 2022–2025 fastställs 
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KF § 83, fortsättning Dnr KS 275/19  
   
Drifts- och investeringsbudget 2021 
 
 
Deltar ej i beslutet 
Ledamöterna i Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet deltar inte 
i beslutet. 
 
 
Protokollsanteckning 
Maria Brauer (S) lämnar följande protokollsanteckning: 
 
”Vi Socialdemokrater deltar inte i beslutet.  
 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 10:e september antogs Öckeröal-
liansens budget för 2021. Socialdemokraterna reserverade sig till förmån för 
ett eget budgetförslag, vilket bland annat innehöll en skattehöjning med 65 
öre. 
 
De satsningar socialdemokraterna vill genomföra under den kommande 
femårsperioden är inriktade på en långsiktig ekonomisk robusthet. Vi vill 
även skapa utrymme att klara ett nödvändigt förändrings- och utvecklings-
arbete för att förbättra arbetsmiljösituationen, få ner sjukfrånvaron och 
skapa förutsättningar för effektiviseringar, exempelvis genom digitalisering. 
 
De statsbidrag som nu finns att tillgå är redan ianspråktagna för att täcka 
de merkostnader som orsakas av den rådande nya coronapandemin och för-
bättrar inte Öckerö kommuns ekonomi. Att Öckeröalliansen ser dessa stats-
bidrag som en möjlighet att inte fullfölja den redan beslutade skattehöjning 
på 50 öre är illavarslande och mycket bekymmersamt. Med tanke på de kraf-
tiga besparingar som redan ligger i nämndernas budgetar för 2021, saknar 
enligt vår mening Öckeröalliansens sena ändring av budgetförslag efter-
tanke och klokskap.  
 
För den Socialdemokratiska gruppen 
 
Maria Brauer” 
 

 
Nicklas Attefjord (MP) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Miljöpartiet väljer att inte delta i beslutet om budget. Miljöpartiet hänvisar 
till vår budget från det ordinarie budgetmötet.  
Miljöpartiet Öckerö” 
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KF § 83, fortsättning Dnr KS 275/19  
   
Drifts- och investeringsbudget 2021 

 

Annika Andersson (V) lämnar följande protokollsanteckning: 

”Vänsterpartiet deltar inte i beslutet. 

När budgeten antogs i september reserverade vi oss till förmån för eget för-
slag där vi bland annat föreslog en skattehöjning med 75 öre. 

Vi befinner oss mitt i en pandemi och en djup ekonomisk kris. Staten lånar 
upp miljarder och åter miljarder för att täcka upp och bistå bland annat 
kommuner och regioner. Med det är inga gratispengar som är tänkta att ge-
nerellt förbättra resultat……. Det är lån som våra barn och barnbarn senare 
får betala.  

Också vår kommun står inför stora utmaningar framöver och vi kunde med 
glädje konstatera att de styrande till viss del insåg allvaret och vikten av att 
förstärka intäkterna med en skattehöjning på 50 öre. Men så i elfte timmen 
bestämmer sig alliansen för att backa till 35 öre. Är detta ekonomiskt hållbart 
eller bara ett politiskt utspel? Vi menar att det är ytterst oansvarigt och att 
det riskerar pressa våra redan hårt ansträngda verksamheter. 

För Vänsterpartiet 
Annika Andersson” 
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KF § 84 Dnr KS 138/20  
   
Förändrad organisation för Fritid och kultur 
 
Ärende 
Kommunstyrelsen beslutade (Dnr 0023/20) 2020-02-18 uppdra åt kommun-
direktören att utreda möjligheterna till förändrad organisation för enheterna 
Bibliotek och kultur, Ungdom, folkhälsa samt drogförebyggande verksamhet-
en.  
 
Detta i syftet att forma en organisation som bättre nyttjar resurserna genom 
att nå synergieffekter mellan verksamheter. Målet är en fortsatt hållbar organi-
sation med gott samarbete ur ett helhetsperspektiv.  
 
En förstudie har tagits fram som resulterat i tre alternativa lösningar.  
1. Bibliotek och kultur samt Ungdom under verksamhetsområde samhälls-
byggnad. Drogförebyggare under Socialnämnden.  
2. Bibliotek och kultur samt Ungdom under barn- och utbildningsförvaltning-
en. Drogförebyggare under Socialnämnden.  
3. Bibliotek och kultur under barn- och utbildningsförvaltningen, Ungdom och 
Drogförebyggare under Socialnämnden.  
 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-10-20, § 219 
Kommunstyrelsens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-09 
Riskanalys samverkan 
Förstudierapport organisation fritid och kultur 
Kommunstyrelsen har behandlat ärendet 2020-02-18, § 43 
 
 
Ledamöternas förslag på sammanträdet 
Ingvar Svensson (M) föreslår att beslutet gäller från och med 2021-01-01. 
 
 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Ord-
förande frågar om Ingvar Svenssons (M) tilläggsförslag kan antas och finner att 
så sker. 

 

Kommunfullmäktiges beslut 
Att enheterna/områdena bibliotek, kultur och ungdom organiseras under barn- 
och utbildningsförvaltningen. Drogförebyggare organiseras under socialförvalt-
ningen. 
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KF § 84, fortsättning Dnr KS 138/20  
   
Förändrad organisation för Fritid och kultur 
 
 
En utvärdering av organisationsförändringen ska göras efter utgången av 2021, 
av såväl ekonomi som verksamhetens kvalitet. 
 
Beslutet gäller från och med 2021-01-01. 
 
 
 



 

\\int.ockero.se\gemensam\grupper\kansli\ks kf\kommunfullmäktige\protokoll och kallelser\2020\2020-11-26\närvarolista kf 19-
22.doc\\int.ockero.se\gemensam\grupper\kansli\ks kf\kommunfullmäktige\protokoll och kallelser\2020\2020-11-26\närvarolista kf 19-22.doc 

1 
Närvarolista vid sammanträde med kommunfullmäktige     
 
Datum: 2020-11-26 kl  

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

X         

Henrik Karlsson (KD) 
 

X         

Martina Kjellqvist (KD) 
 

         

Claes Sandros (KD) 
 

X         

Isak Strömblad (KD) 
 

X         

Robertho Settergren (KD) 
 

         

Fredrik Gustavsson (KD) 
 

         

Michael Sjögren (KD) 
 

         

Eva Wallin 
 

X         

Jennie Wernäng (M) 
 

X         

Helene Berntsson (M) 
 

         

Anders Kjellgren (M) 
 

X         

Sandra Svensson (M) 
 

X         

Kent Lagrell (M) 
 

         

Andrea Ohlsson (M) 
Tommy Wallhult 

         

Björn Johanson (M) 
 

         

Christer Holmer (M) 
 

         

Peter Domini (L) 
 

         

Göran Ohlsson (L) 
 

X         

Hans Alveros (L) 
 

x         

Vera Molin (L) 
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2 
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) 
 

         

Göran Olsson (S) 
 

         

Jan-Ivar Ivarsson (S)  
 

         

Jan-Åke Simonsson (S) 
 

         

Boel Lanne (MP) 
 

         

Nicklas Attefjord (MP) 
 

x         

Anna Skrapste (MP) 
 

x         

Annika Andersson (V) 
 

x         

Göran Billvall (V) 
 

         

Richard Wendesten (SD) 
 

         

Mats Plahn (SD) 
 

         

Jan Ek (SD) 
 

x         

Staffan Dahlbäck (SD) 
 

x         

2:e v ordf Thomas Wijk (S) 
 

x         

1:e v ordf Martina Lindqvist (KD) 
 

x         

Ordförande Ingvar Svensson (M) 
 

x         

Summa: 
 

         

 
Attest: ______________________________ 
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